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РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
ДО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Стаття містить результати застосування системного підходу до
формування кадрового потенціалу навчальних закладів системи
післядипломної освіти з урахуванням основних підходів, напрямів і
технологій організаційно-функціонального оновлення кадрових
структурних підрозділів через ефективне використання сучасних наукових
підходів, ідей філософії людиноцентризму, форм і методів кадрової
роботи.
Ключові слова: система післядипломної педагогічної освіти,
навчальний заклад, кадровий потенціал, функціональна цілісність системи,
кадрова служба
Відкритість інтеграційним процесам світового співтовариства
сформувала нові зовнішнє й внутрішнє середовища функціонування
системи післядипломної педагогічної освіти (СППО). Нині простір
людського буття постає в зовсім інших вимірах. Входження України в
західноєвропейську цивілізацію відкриває не тільки можливості добробуту
і благ, айможливості ускладнення буття людини, що посилює увагу донеї,
тим більше враховуючи сучасну ситуацію. Напорозі третього тисячоліття
Україна впритул підійшла до трансформаційної межі, іпульс змін
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відчувається сьогодні як ніколи раніше. Соціальні, політичні, економічні
процеси утворюють нові смислові ланцюги, структура яких в кожному
окремому випадку начебто зрозуміла, але загальний зміст – прихований.
Сучасний простір соціокультурного буття людини сповнений проблем
та суперечностей, з якими раніше їй мати справу не доводилося. В період
становлення суспільства знань, завдяки яким відбувається становлення
нових динамічно стрімких цивілізаційних вимірів, сповнених не
прогнозованими викликами, актуалізується потреба становлення
планетарного комунікативного простору, енергії інтелекту й інноваційного
мислення кожної особистості. Звідси постає проблема пріоритету сучасної
філософії освіти – людиноцентризму, який акцентує увагу на особистісних
цінностях, способах і можливостях їх реалізації [3; 8].
Водночас приєднання України до загальноєвропейського Болонського
процесу сприяє уніфікації процедури підготовки кваліфікованих кадрів,
зокрема таких, що в майбутньому займатимуться науково-педагогічною
діяльністю. Рівень сформованості кадрового потенціалу СППО є одним із
факторів підвищення інтелектуального й освітнього-культурного рівнів
освітньої галузі. Проте наявність складних науково-теоретичних і
практичних проблем кадрового, фінансового й матеріально-технічного
забезпечення вищої школи ускладнили умови її діяльності й розвиток.
Процеси інтеграції освіти і науки, спрямовані на кадрове забезпечення
СППО, є стохастичними й залежать переважно від поточних політичних,
адміністративних та економічних чинників без урахування внутрішніх
потреб та перспектив такого розвитку самих навчальних закладів. Для
розв'язання цього завдання, на нашу думку, необхідно побудувати гнучку,
адекватну систему формування кадрового потенціалу цих навчальних
закладів, здатну не лише ефективно реагувати на зовнішні виклики, а й
забезпечувати перспективні напрями науково-технологічного розвитку
власного персоналу через організаційно-функціональне оновлення
кадрових структурних підрозділів і підвищення ефективно сті
управлінських процесів.
За цих умов система післядипломної педагогічної освіти, на нашу
думку, має зазнати структурної та змістової трансформації в напрямі
формування власного кадрового потенціалу, зокрема: оновлення системи
продукування знань (магістратури, аспірантури, докторантури); підвищення
ефективності застосування сучасних кадрових технологій; забезпечення
комфортних умов науково-дослідницької діяльності; визначення змісту
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післядипломної освіти відповідно до пріоритетних європейських тенденцій
науково-технологічного розвитку тощо. Водночас, на нашу думку, необхідно
якісно розвивати соціально-трудові, матеріально-технічні, структурнофункціональні та інші складові її потенціалу.
Реалізація такого системного підходу зумовлює виключну увагу
адміністрації навчальних закладів до ефективного управління
організаційно-технологічними потенційними змінами, а особливо до
алгоритмів їх упровадження. Це гармонізує формування кадрового
потенціалу цих навчальних закладів з урахуванням досвіду розвинених
європейських країн, історичних та національних особливостей розвитку
нашої країни, дасть змогу використати переваги сучасної системи
підвищення кваліфікації, створить можливості для впровадження
оптимальної моделі навчання науково-педагогічних працівників упродовж
активного професійного життя [6; 7].
Потенціал навчального закладу – це складна, динамічна, поліструктурна
соціально-педагогічна система, що має певні закономірності розвитку, від
уміння використання яких вирішальною мірою залежить ефективність
функціонування навчального закладу, темпи та якість його зростання. Він
характеризується чотирма основними рисами, а саме:
l реальними можливостями в тій чи іншій сфері науково-педагогічної
діяльності, причому не тільки реалізованими, а й нереалізованими з будьяких причин;
l можливостями, що здебільшого залежать від наявності ресурсів і
резервів, не завжди залучених до продуктивної діяльності персоналу;
l не тільки наявними можливостями, а й навичками різних категорій
персоналу його використання з метою вироблення високоякісних освітніх
послуг і продуктів, накопичення інтелектуального капіталу та забезпечення
ефективного функціонування та сталого розвитку навчального закладу;
l рівнем і результатами реалізації потенціалу, які визначаються формою
і методами професійної діяльності персоналу, адекватними його
організаційній структурі.
З урахуванням тенденцій цивілізаційного поступу суспільства і
стратегічних напрямів національного розвитку актуальною залишається
проблема формування ефективної системи забезпечення якісного зростання
кадрового потенціалу навчальних закладів СППО (далі навчальних
закладів). Нинішній етап розвитку цих навчальних закладів свідчить про
необхідність використання нових теоретичних підходів і прикладного
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інструментарію, які унеможливлюють невизначеність впливу динамічного
ринкового середовища та забезпечують своєчасну адаптацію до
потенційних змін. Спираючись на виявлені основні тенденції розвитку
кадрового потенціалу навчального закладу, можна стверджувати, що модель
його формування визначається:
l обсягом та якістю наявних у нього ресурсів, зокрема кількістю
зайнятих працівників, основними виробничими і невиробничими фондами,
фінансовими та нематеріальними ресурсами (ліцензіями, інформацією,
технологією);
l можливостями керівників і науково-педагогічних працівників
створювати певні види о світньої продукції (їхнім освітнім,
кваліфікаційним, психофізіологічним та мотиваційним потенціалом);
l можливостями менеджменту оптимально використовувати наявні
ресурси (професійною підготовкою, талантом, умінням створювати й
оновлювати організаційні структури);
l потужностями генерації та трансформації інформаційних ресурсів
для їх використання в продуктивній діяльності;
l інноваційними можливостями щодо оновлення навчально-методичної
та техніко-технологічної бази, використання сучасних форм і методів
організації науково-педагогічної та управлінської діяльності, а також
фінансовими можливостями.
Разом усі ці можливості створюють сукупний потенціал, складовою
якого є кадровий потенціал, рівень сформованості якого відображає
конкурентоспроможність навчального закладу на освітніх ринках. З
урахуванням викладеного можна чіткіше уявити не тільки сутність
потенціалу навчального закладу, а і його структурну побудову (мережу
найсуттєвіших, стійких та інваріантних зв'язків між елементами), що
впливає на формування кадрового потенціалу. Насамперед, це об'єктні
складові (інноваційний потенціал, виробничий потенціал, фінансовий
потенціал та потенціал відтворення), які в тій чи іншій формі відтворюються
в процесі функціонування навчального закладу і пов'язані з матеріальною
та особистою формою потенціалу навчальних закладів.
Питанням формування стратегії розвитку персоналу, методам аналізу
й оцінки кадрового потенціалу присвячено чимало праць вітчизняних і
закордонних авторів. Серед них можна виділити дослідження А. П. Єгоршина, П. В. Журавльова, А. Я. Кибанова, В. І. Некрасова, Ю. С. Перевощикова, Г. М. Романенкової, В. О. Шахової, С. В. Шекшні і багатьох інших.
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Значний внесок у розвиток теорії й практики вищої школи зробили такі
вітчизняні вчені, як: О. М. Бабич, Ю. С. Васильєв, О. О. Воронін,
Г. А. Дмитренко, В. М. Колпаков, Є. Н. Мешканців, Г. В. Щокін та ін.
Результати проведеного дослідження свідчать, що проблема
розроблення структури кадрових служб навчальних закладів з урахуванням
вимог сьогодення у працях вітчизняних та зарубіжних авторів комплексно
не досліджувалася. Підходи до побудови концептуальних моделей систем
одержання внутрішньої і зовнішньої інформації в організації, зокрема
кадрової, викладені такими авторами, як Г. Л. Багієв, А. В. Войчак,
В. Г. Герасимчук, Є. П. Голубков, Н. Л. Карданська, Г. Д. Крилова,
І. К. Макарова, В. М. Парсян, Л. С. Поречкіна, Г. К. Рогов, А. М. Романов,
В. Т. Севрук, В. В. Селезньов, С. В. Скибінський, І. О. Спіцин, Я. О. Спіцин,
М. І. Соколова, Б. А. Соловйов та ін. Концептуально результати цих
досліджень є ідентичними і розрізняються тільки за формою подання. Усі
вони засновані на розробленні систем одержання внутрішньої і зовнішньої
інформації, окремих напрямів маркетингових досліджень та аналізу
інформації.
Так, Л. С. Поречкіна пропонує загальну структуру інформаційної
системи стратегічного маркетингу у діяльності кадрових служб навчальних
закладів [5], а В. Т. Севрук зосереджує увагу на створенні автоматизованого
робочого місця працівника кадрової служби та використанні економікоматематичних і статистичних методів опрацювання кадрової інформації, а
також формування бази даних [1]. Водночас І. К. Макарова розглядає окремі
концептуальні питання розроблення автоматизованої системи кадрового
маркетингу, а саме: завдання, що вирішуються в межах системи, та вимоги,
що висуваються до неї. При цьому виокремлюються такі елементи цієї
системи, як дослідження ринку праці та реалізація на цій основі ринкової
стратегії [4].
Сучасні умови діяльності навчальних закладів вимагають підвищення
ефективності управління людськими ресурсами, що передбачає відхід від
звичних подань про статистико-документальні форми кадрової роботи й
перехід до комплексного, системного формування й проведення ефективної
кадрової політики. Це зумовлює розроблення, зокрема, організаційних,
правових, соціальних і психологічних аспектів удосконалення діяльності
кадрових служб цих навчальних закладів і управління їх персоналом.
Розв'язання цих питань пов'язане, насамперед, з діагностикою професійно
важливих якостей персоналу, підвищенням рівня його професійно7

кваліфікаційної культури, створенням системи безперервної освіти
керівників усіх рангів, організацією кадрової роботи, навчанням сучасним
методам і технологіям кадрової роботи та застосуванням автоматизованих
засобів оброблення кадрової інформації [1; 5].
Потреба використання в діяльності навчальних закладів різноманітної
й якісної кадрової інформації вимагає системного підходу до організації її
отримання, опрацювання й аналізу. У дослідженні означеної проблеми ми
виходили з того, що кадрова служба навчального закладу є структурною
складовою (підсистемою) соціально-педагогічної системи, що має
ієрархічну структуру та вимагає комплексного системного підходу до її
моделювання.
У процесі проектування моделі системи формування кадрового
потенціалу (СФКП) нами було використано метод системного аналізу, який
забезпечив вибір структурних елементів (підсистем) в умовах обмеженої
визначеності професійно значущих ситуацій та подій. Однією з таких
підсистем є структурний підрозділ, що впроваджує сучасні кадрові
технології в діяльність навчального закладу. Структурна реорганізація
кадрової роботи цих навчальних закладів має здійснюватися в напрямі
інтеграції функцій формування кадрового потенціалу через оновлення
функціоналу кадрової служби та координацію її розвитку з урахуванням
стратегічної мети розвитку навчального закладу. Наявність у кадровій
службі навчального закладу структурних підрозділів (кадрового
діловодства, розвитку персоналу, інформаційно-технологічного
забезпечення тощо) дасть змогу формувати його кадровий потенціал
відповідно до сучасних вимог державної кадрової політики в умовах
реформування освітньої галузі через реалізацію запропонованої моделі.
Організаційною основою такої кадрової служби навчального закладу стала
інтеграція функцій окремих підрозділів, зокрема: організації умов
професійної діяльності персоналу з дотриманням державних нормативних
і законодавчих актів, що регламентують діяльність в освітній галузі; підбору
і розміщення кадрів, їх підготовкою й підвищенням кваліфікації, соціальним
розвитком колективів, що визначається загальною соціальнопсихологічною спрямованістю названих підрозділів.
Неточним, на нашу думку, є міркування, що ієрархічні структури
утворяться винятково як результат обмежених функціональних
можливостей елементів системи з опрацювання інформації (зокрема
кадрової). Звичайно, не можна заперечувати, що інформаційний фактор
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відіграє певну роль при формуванні таких ієрархічних структур, але він,
на нашу думку, не є вирішальним. Проте це не обмежує межі врахування
інформаційного фактора при моделюванні СФКП, зокрема як наявність
умов одержання детальної інформації (кадрових даних) про стан елементів
(підсистем). Це зі свого боку, забезпечить вироблення обґрунтованого
адміністративного рішення про розвиток цих підсистем – управління
підсистемами нижчого рівня. Маючи у своєму розпорядженні таку
технологію, адміністрація навчального закладу може централізувати
прийняття кадрових рішень, але не може повною мірою централізувати
функції кадрової роботи. Ці функції завжди залишаютьсямонополією
керованих підсистем. У цьому,власне криється проблема координації
формування кадрового потенціалу навчальних закладів.
Особливість самої постановки проблеми координації, реалізацію якої
покладено на кадрову службу, полягає в тому, що структурні підрозділи
навчального закладу розглядаються нами в процесі моделювання в суто
функціональному аспекті. Ми дотримуємося думки, що адміністрації
навчального закладу не обов'язково знати внутрішні можливості
структурних підрозділів та їх характеристики, натомість важливо знати
інтереси й закономірності поведінки персоналу в різних умовах. Маючи у
своєму розпорядженні ключові важелі впливу, адміністрація створює умови
ефективної професійної діяльності персоналу, забезпечуючи тим самим
бажаний інтегральний ефект функціонування навчального закладу в цілому,
реалізуючи стратегічну мету його розвитку.
Сутність результативності системного аналізу полягає у побудові цієї
моделі – спрощеної абстракції реальної системи, що належить до класу
відкритих систем, і функціонування якої спрямовано на ефективне
формування кадрового потенціалу навчального закладу. Її побудові
передувало виокремлення основних елементів системного аналізу: мети,
альтернатив, витрат і критеріїв. Тому мета її функціонування й завдання
було сформовано на рівні навчального закладу як реалізація одного із
напрямів стратегічної мети його розвитку. Альтернативою виступили
стратегія розвитку, кадрова політика, технології, кадрова структура та її
функції. Ключовим моментом такого аналізу стало порівняння
альтернативних дій з точки зору витрат і результатів при досягненні певної
мети через знаходження альтернативного рішення щодо самої структури
системи формування кадрового потенціалу, яке потребувало мінімуму
витрат для досягнення необхідних результатів.
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Водночас під час проектування моделі СФКП нами було використано
метод математичного моделювання із застосуванням елементів
організаційного проектування. Результатом такого моделювання стало
розроблення математичного опису такої моделі. Цей процес містив чотири
взаємопов'язаних етапи, а саме: проектування (синтез) моделі; вибір
критеріїв оцінки ефективності; апробація моделі; аналіз та інтерпретація
результатів моделювання. Під моделлю ми розуміли спрощену структурнофункціональну структуру реальної системи формування кадрового
потенціалу навчального закладу (у розрахунках системи S), побудовану у
вигляді графа цілей і функцій [2].
Запропонована модель має певний ступінь адекватності досліджуваній
системі, тобто інваріантна кількісним та якісним змінам параметрів
реальної системи формування кадрового потенціалу навчального закладу.
У загальному вигляді система S визначена трьома категоріями: елемент,
відношення, властивість (4.1).
S = {M; R; P} (4.1)
де:
М – множина елементів;
R – множина відношень між елементами;
Р – множина властивостей системи (4.2)
P = M * R (4.2)
Множини М, R, Р є кінцевими й описуються інформативно за умови
визначення рівня деталізації елементів системи S, яка може бути
змодельована тільки у разі, якщо задані кінцева підмножина Р і допустимі
підмножини М та R.
З обґрунтуванням і вибором критеріїв ефективності й оптимізації нам
довелося стикатися на всіх етапах математичного моделювання системи.
Визначення узагальнених кількісних оцінок ефективності впровадження
системи за множиною критеріїв було зведено до вибору функціональної
залежності (F) узагальненої ефективності (Е) системи від множини
формалізованих властивостей системи (Рф = {P ф1, Рф2,..., Рфn}) : Е= F (Рф).
Водночас модель СФКП було розроблено нами у вигляді ієрархічної
структури, яка є поширеним типом структури системних об'єктів для
соціальних систем та явищ.Зв'язокміж явищами системності й ієрархічності
не випадковий, що полягає у діалектичній єдності внутрішнього й
зовнішнього аспектів цілісності системи як фундаментального фактора,
який породжує ієрархію. Результати дослідження цього аспекту
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моделювання свідчать, що у соціальних системах нерідко спостерігається
одразу кілька ієрархічних структур, між якими виникає складна взаємодія.
Відповідно до цього, на нашу думку, можна говорити про просторову й
тимчасову ієрархії відносин між структурними складовими системи, що
особливо важливо для організаційного моделювання СФКП.
Розгляд цих ієрархій в межах концепції цілісності нашої системи,
виявив внутрішні й зовнішні умови її моделювання, що впливають на
структурні й функціональні характеристики. За цих умов багаторівневу
ієрархію системи досліджено нами як узагальнену, що містить у собі
сполучення (синтез) структурної й функціональної складових. Структурний
аспект цілісності системи формування кадрового потенціалу первинний у
тому розумінні, що за його відсутності система взагалі зникає. Відсутність
функціонального аспекту (вторинного) ще не означає, що зникають
елементи системи. За цих умов цілісність системи залежить від цілісності
кожного її елемента.
Підвищення нашого інтересу до проблеми цілісності систем в межах
функціонування соціально-педагогічних систем обумовлено розвитком
функціонального підходу й концепцією їх відкритості. Цілісність системи
формування кадрового потенціалу враховано нами при моделюванні з
погляду відносин між структурними її складовими (нерозривністю і
взаємозумовленістю окремих частин і цілого). Функціональна цілісність
СФКП обумовлює відносну самостійність, автономність окремих її
підсистем у межах ієрархічної структури. Ця автономність неминуча – будьякий об'єкт має цілісні характеристики (власне поводження), тобто властиве
йому лише в межах зовнішнього опису. При більшстрогому, сутнісному
підході власні характеристики об'єкта мають набагато складнішу природу,
Вони є результатом відносин між об'єктом і середовищем (структурні
властивості цього відношення). Тому ієрархічнабудова СФКП у
методологічному контексті виступає як результат урахування принципу
функціонального характеру цілісності. Дійсно, аналізуючи природу ієрархії,
ми мали можливість переконатися, що цілісність, як характеристика зв'язків
системи з середовищем,представлена від самого початку у формі системноорганізаційного фактора. З цього погляду кожен об'єкт, розглянутий у межах
більш широкої системи, може трактуватися як рівень ієрархії в цій системі.
Використовуючи структурний аналіз, ми виходили з того, що
автономність, цілісність, поведінкові характеристики якого-небудь рівня в
ієрархічній системі неможливо зрозуміти, вивчаючи структуру тільки цього
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рівня. Функції кожного рівня виступають як структурні властивості всієї
ієрархічної системи й є основою для проведення структурного аналізу
системи на основі результатів функціонального синтезу – синтезу цілісних
властивостей елементів і рівнів системи. Тому при моделюванні СФКП
нами було враховано можливі відносини та зв'язки в процесі
функціонування як системи в цілому, так і окремих її елементів. У роботі
ми відступили від традиційного підходу й розглядаємо функціональний
аспект цілісності нашої системи в її відношенні до зовнішнього оточення
(середовища науково-педагогічної діяльності). За таких умов ця властивість
обумовлює індивідуалізацію функціонування елементів системи з
урахуванням цілісності всіх об'єктів реалійв їх функціональному аспекті
робить їх принципово пізнаваними.
У процесі системного аналізу майбутніх властивостей розробленої
СФКП, що виникають на рівні її цілісності, ми дійшли думки, що вони
взагалі виступають результатом відносин системи як цілого ізсередовищем
поза системою. Особливо важливим, на нашу думку, є прогноз ефективних
відносин система – середовище, що є найскладнішим для соціальнопедагогічних систем. Найважливішим елементом таких систем є людина,
що відразу ж включається в складну систему контрольованих відносинз
оточуючими її об'єктами, динаміка змін яких слабко піддається обліку. За
цих умов людина залишається природною системою з погано
прогнозованою поведінкою у кожному конкретному випадку, автономність
якої обумовлено особистими інтересами індивіда [4].
Загальновідомо, що соціальні потреби особистості завжди визначені
функціонально й можуть бути зрозумілі лише в межах ієрархічної системи.
Коли ми говоримо про збіг (або розбіжності) особистих і суспільних
інтересів, то маємо на увазі певну ієрархію суспільних відносин, у якій
особисті інтереси, хоча й залежать якось від анатомічних і фізіологічних
особливостей людини, однак мають соціальне коріння й їх слід розглядати,
насамперед, на рівні суспільних відносин у межах системи особистість –
колектив – суспільство. Коли властивість цілого не проявляє себе
емерджентною й виражається як проста сума частин, вона зберігає
релятивний, функціональний характер. Загальновідомо, що такий підхід
давно вже став методологічною основою таких наук, як психологія,
педагогіка, соціологія, де властивості людської особистості визначають
характер та якість професійної діяльності науково-педагогічних
працівників, у її відношенні до інших людей і суспільства в цілому. Тому
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врахування функціональної цілісності в процесі моделювання СФКП
відіграє фундаментальну роль поряд із дотриманням принципу
ієрархічності системи.
Навчальний заклад розглядається нами як організаційна структура,
суттєвою ознакою якої є переплетіння управлінських процесів у напрямі
задоволення інтересів різних професійних груп (структурних підрозділів,
тимчасових колективів, окремих груп персоналу та особистостей). Кожна
особистість стає суб'єктом управлінських дій і частиною системи
управління діяльністю закладу. За цих умов задоволення потреб персоналу
вже не є кінцевою метою його розвитку, а стає результатом особистої
зацікавленості кожного, що активізує розроблення нових підходів до
управління людськими ресурсами. Це обумовлює використання результатів
досліджень у практиці кадрової роботи в напрямі створення оптимального
механізму управління персоналом у всіх сферах і напрямах формування
кадрового потенціалу. Тому ми додержуємося думки, що людські ресурси
є джерелом невикористаних резервів і водночас суб'єктом (об'єктом)
управлінської діяльності адміністрації. Здатність кадрів одночасно бути
об'єктом і суб'єктом управління є головною специфічною особливістю
формування кадрового потенціалу цих навчальних закладів. Звідси видно,
що поняття функціональної цілісності системи є винятково важливим для
розуміння сутності управлінських дій у середині системи.
Таким чином моделювання системи формування кадрового потенціалу
навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти відбулося
як реалізація системного підходу до означеної проблеми, а саме у двох
аспектах:
l формування кадрового потенціалу за умови оновлення організаційної
структури кадрової служби й уточнення функціоналу її структурних
підрозділів (планування, організація, координація);
l формування кадрового потенціалу як реалізація кадрової технології.
При комплексному моделюванні нами було використано системний
функціонально-цільовий підхід, що передбачав розв'язання організаційноструктурних питань одночасно для кадрової служби як структурного
підрозділу, так і для навчального закладу в цілому. Такий підхід до
моделювання дав змогу комплексно підійти до розв'язання цієї проблеми з
урахуванням наявності лінійних підсистем, а також функціональних,
цільових та підсистем забезпечення управління.
На основі результатів проведеного дослідження й перспектив розвитку
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системи ППО з достатнім ступенем точності ми припускаємо, що майбутнє
у формуванні кадрового потенціалу навчального закладу належатиме саме
кадровій службі, організаційну модель якої було нами розроблено.
Впровадження такої моделі забезпечить комплексне, планомірне та
системне формування кадрового потенціалу цих навчальних закладів через
ефективне використання сучасних наукових підходів, ідей філософії
людиноцентризму, форм і методів кадрової роботи.
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Любченко Надія Василівна,
директор НМЦ координації закладів ППО,
регіональних та міжнародних зв’язків
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
ПРИНЦИПИ КООРДИНАЦІЇ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Інтеграція в світовий освітній простір української педагогіки,
невпинний процес загальноцивілізаційного розвитку, науково-технічний
прогрес ставлять нові вимоги до якості професійної діяльності людини,
що породжує проблеми методологічного, науково-методичного,
організаційно-технологічного, соціально-психологічного тощо напрямів.
Серед цих проблем, які вимагають більш поглибленого розкриття,
модернізації існуючих наукових надбань, з’являються проблеми
принципово нового напрямку, що потребують розв’язання. Однією з них є
проблема ефективної координації управлінської, науково-дослідної,
науково-методичної діяльності закладів післядипломної освіти, які
займаються підвищенням фахової і посадової кваліфікації кадрів.Вивчення
цієї проблеми довело, що координаційна діяльність як складова управління
в системі післядипломної педагогічної освіти майже не досліджена на рівні
вимог сьогодення й, на наш погляд, потребує уваги науковців, які
опікуються проблемами освіти, зокрема, питаннями науково-методичної
діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти.
Тому дослідження науково-організаційних засад координації науковометодичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти є
актуальною потребою, вимагає вивчення стану сучасної практики та
створення якісно нової моделі щодо ефективної їх взаємодії в єдиній
системі.
Запорукою прогресивних змін в освіті Українимає стати утвердження
державно-громадської моделі управління нею, в якій урівноваження впливу
державного та громадського чинників на стан і перспективи розвитку
системи освіти набуває вирішального значення. Однією з форм
запровадження державного-громадського управління в системі закладів
післядипломної педагогічної освіти стало створення в серпні 2009 р.
добровільного об’єднання – науково-методичного комплексу «Консорціум
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закладів післядипломної освіти», ініціатором і засновником якого став
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», спільною місією учасників якого
є забезпечення динамічного партнерського вирішення нагальних питань
розвитку системи післядипломної педагогічної освіти.
Метою такого комплексу є забезпечення координації діяльності закладів
системи ППО з реалізації законодавства про освіту, впровадження системи
освіти дорослих за наскрізними навчальними планами та програмами,
ефективного використання науково-педагогічних кадрів, соціальної
інфраструктури, організації підвищення кваліфікації викладачів вищих
навчальних закладів післядипломної освіти, спільного проведення науководослідних робіт, апробації та використання результатів наукових
досліджень, розробки навчально-методичного забезпечення, створення
сучасного змісту підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів
тощо. Для реалізації такої мети в межах об’єднання визначено напрями
взаємодії членів Консорціуму. (Рис. 1.)
Напрями взаємодії в рамках науково-методичного комплексу «Консорціум
закладів післядипломної освіти»

Управління
персоналом

Підбір, розставлення та
розвиток трудових ресурсів

Складова
оперативного
управління
Створення тимчасових
робочих, творчих груп, інших
громадських об'єднань,
забезпечення їх діяльності

Економічна
складова
Стратегічне та тактичне
планування, аналіз спільної
економічної діяльності і
забезпечення її ефективності

Технологічна
складова
Розроблення й впровадження
прогресивних, оптимальних
технологій на основі
впровадження сучасних
методів і форм мережевої
взаємодії

Розроблення й реалізація
головних, перспективних
напрямів діяльності

Загальна
складова

Рис. 1. Напрями взаємодії закладів післядипломної педагогічної освіти
в рамках науково-методичного комплексу «Консорціум закладів
післядипломної освіти»
Отже, участь в Консорціумі відбувається на засадах співробітництва і
взаємодії з усіма учасниками об’єднання. Вочевидь така діяльність всіх
членів Консорціуму вимагає чіткої взаємоузгодженості, а відтак,
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координації спільних дій.
Статутом Університету менеджменту освіти НАПН одним із головних
напрямів його діяльності визначено координацію діяльності закладів
післядипломної педагогічної освіти України.
Серед науковців немає єдиного погляду на функцію координації.
Дослідження різних аспектів координації як загальноуправлінської функції
знайшли відображення у працях А. Файоля, М. Мілнера, Ю.А. Конаржевського, Ф.Тейлора, Г. Мінцберга, Л. Грейнера та ін.
Координація (від лат. сoordinatio — розташування у порядку) — «…як
управлінська функція є складовою частиною процесів управління, що
полягає в узгодженні, впорядкування дій різних частин керованої
системи».Головним її завданням є досягнення узгодженості в роботі всіх
ланок організації шляхом встановлення раціональних зв’язків (комунікацій)
між ними. Тобто координація – це функція, яка забезпечує безперебійність
та безперервність процесу управління. Ю.А. Конаржевський зазначає, що
«кожна з управлінських функцій є діяльність з координації, яка «одягнена»
у специфічну функціональну оболонку». Автором тлумачиться поняття
«координація» як: «цілковито своєрідна професійна стрижнева діяльність
менеджера щодо узгодження діяльності людей з метою спрямування їх
активності на гармонійну кооперацію енергії у досягненні спільної мети».
Поняття «координувати» визначається як «будувати людські взаємини»,
«формувати єдність різноманітності». На думку дослідника, координація
пов’язує, поєднує,гармонізує всі акти і всі зусилля. Координація є
своєрідною професійною діяльністю з формування дійсно робочих зв’язків
членів педагогічного колективу, побудови відносин між ними, у найбільшій
мірі сприяючих досягненню загального результату. Відношення
співробітництва у процесі управління можуть і повинні формуватися
насамперед через координацію. Саме тому координація є основним
інструментарієм формування високоякісного інтегративного результату
соціальної системи. Ми підтримуємо точку зору дослідника з приводу того,
що особливість координації міститься у тому, що вона, маючи владнообов’язковий характер впливу, використовує цей вплив не з метою примусу,
а з метою спонукання, що приводить до більш усвідомленої дії.
Історично склалося, що у структурі ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України були центри, які здійснювали діяльність щодо науковометодичного забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
наприклад: Центр педагогічних інновацій та інформації (2002 р.), Центр
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координації закладів ППО та міжнародних відносин (2007 р.), Науководослідний центр методичного супроводу регіональної та міжнародної
діяльності (2008), Науково-методичний центр регіональних та міжнародних
зв’язків (2009 р.). Саме в межах діяльності Консорціуму закладів
післядипломної освіти з січня 2010 року для здійснення координаційної
функції в структурі Університету менеджменту освіти НАПН України був
створений Науково-методичний центр координації закладів післядипломної
педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків, який
підпорядковується першому проректорові Університету.
Науково-методичний центр, за визначенням «Енциклопедії освіти», є
структурним елементом системи о світи, який виконує функцію
комунікатора та сполучного структурного елемента у взаємодії. Таке
інституційне утворення, виступаючи як один з провідних органів наукової,
методичної й інформаційної роботи у відповідній підсистемі освіти та
функціональному напрямі, є тією гнучкою формою, за допомогою якої
система освіти може оперативно реагувати на динамічні зміни потреб
пріоритетних споживачів і забезпечувати їх взаємоадаптацію.
Виходячи з визначених Університетом менеджменту освіти завдань,
головною метою діяльності Науково-методичного центру координації
закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних
зв’язків, структурними підрозділами якого є 4 відділи (відділ новітніх
педагогічних технологій, методичний відділ координації закладів ППО та
інформаційного супроводу, ресурсний відділ (центр), відділ міжнародного
співробітництва), визначено забезпечення науково-методичної підтримки
роботи закладів післядипломної педагогічної освіти, узгодження їх
діяльності, розвиток регіональних і міжнародних зв’язків у системі
післядипломної педагогічної освіти.
На наш погляд, на сучасному етапі метою координації науковометодичної діяльностірегіональних закладів післядипломної педагогічної
освіти в контексті розгляду її як функції управління слід вважати
забезпечення ефективного функціонування системи науково-методичної
діяльності ППО шляхом виконання координаційних функцій у сфері
дисемінації педагогічного досвіду, циркуляції інформації між різними
сегментами освітньої системи, узгодження дій її структурних компонентів;
подолання дублювання і паралелізму; створення єдиної всеукраїнської
програми науково-дослідницької роботи з питань науково-методичної
діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти тощо.Значущими
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в контексті проблеми координації науково-методичної діяльності в освіті
є публікації В.В. Гуменюк, Г.В. Єльникової, Л.П.Кедровської, Н.Н. Кошель,
А.І. Кузьмінського, В.І. Маслова, Е.М. Мірського, В.В. Олійника,
В.І. Пуцова, К.М. Старченка , С.В. Стойко, Є.Р. Чернишової, Т.І. Шамової
та багатьох інших.
У контексті нашого дослідження, ми вважаємо, що координацією є
взаємодія сторін, коли вони виступають рівноправними учасниками
управлінських відносин з метою ефективного погодження та об’єднання
зусиль, спрямованих на реалізацію спільної мети, тобто співробітництво.
Тому, на наш погляд, координація науково-методичної діяльності включає
систему заходів, що забезпечують впорядкованість, безперервність,
погодженість у просторі й часі дій закладів післядипломної педагогічної
освіти як функціонуючої системи.
Завданнями координації науково-методичної діяльностірегіональних
закладів післядипломної педагогічної освіти є:раціональне об’єднання
науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти
на теоретичному, психолого-педагогічному, адміністративному,
загальнокультурному рівнях; забезпечення чіткої взаємодії і взаємозв’язку
закладів ППО на основі запровадження сучасних новітніх педагогічних,
інформаційно-комунікаційних технологій; визначення пріоритетних
напрямів спільної науково-методичної діяльності в межах науковометодичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти» в
контексті збереження і розвитку післядипломної педагогічної освіти як
самостійної галузі педагогічної науки; апробація інноваційних моделей
координації науково-методичної діяльності закладів післядипломної
педагогічної освіти, проведення дослідно-експериментальної роботи на
регіональному та місцевому рівнях; створення єдиного понятійного апарату
координації науково-методичної діяльності закладів ППО та ін.
Отже, нами визначено, що основною ідеєю координації науковометодичної роботи закладів ППО є співробітництво з метою досягнення
взаємно визначених цілей, які відповідають вимогам суспільства та тих,
хто користується освітніми послугами, тобто кооперації з метою
взаємоузгодженості діяльно сті. На основі виокремлених Ю. А.
Конаржевським компонентів координації, ми пропонуємо виокремити такі
складники змісту координації науково-методичної діяльності закладів
післядипломної педагогічної освіти:
– прогнозування різного роду взаємодій закладів післядипломної
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педагогічної освіти з метою мотивації активності та ініціативи;
– конструювання групових об’єднань закладів ППО з метою успішної
кооперації закладів ППО;
– спрямування цілей кожного закладу післядипломної педагогічної
освіти на досягнення загальної мети, узгодження взаємодії закладів ППО;
– демонстрація значущості індивідуальної науково-методичної
діяльності закладів ППО у контексті загальної концепції розвитку
післядипломної педагогічної освіти;
– робота щодо створення зв’язків та взаємодій закладів ППО, їх
керівників та працівників різних ланок і розвиток співробітництва на цій
основі;
– постійне стимулювання колективної творчості закладів ППО,
формування дійсних робочих зв’язків;
– створення системи зворотнього зв’язку в системі науково-методичної
діяльності закладів ППО;
– формування трудової зацікавленості, професійної впевненості та
самоствердження, створення атмосфери задоволеності кожного учасника
координаційних відносин в системі ППО;
– поєднання індивідуальності закладів ППО у єдине робоче педагогічне
довкілля;
– створення умов щодо проявлення ініціативи закладів ППО,
концентрації їх зусиль у певному напрямі;
– ознайомлення закладів ППО з оцінкою характеру, якості та
результативності взаємодії.
Аналіз теорії та практики управління науково-методичною роботою в
системі післядипломної педагогічної освіти, наукових досліджень і реалій
дозволив нам розглянути питання визначення принципів координації
науково-методичної діяльності закладів ППО. Дефініція«принцип» як
наукова категорія, що має фундаментальний, теоретично обґрунтований і
перевірений практикою характер,відображає стійкі тенденції та
закономірності, які притаманні конкретній системі. Ігнорування принципів
відбивається на всій системі,знижує якість її функціонування, призводить
до деструктивних явищ, деформації і навіть руйнування. При розгляді
принципів координації як управлінської функції закладів ППО в системі
науково-методичної діяльності ми маємо розглядати всю систему
післядипломної освіти як взаємопов’язану спільність цільових, змістових,
методичних, організаційних, матеріальних та інших компонентів, які
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складають єдину взаємозалежну і взаємообумовлену цілісність.
Отже, нами виокремлено такі принципи координації науковометодичної діяльності закладів ППО:
– соціально-культурної детермінованості – визначення цільової,
змістової, методологічної основи координації з урахуванням головних
завдань соціально-культурного розвитку освіти, післядипломної
педагогічної освіти як її складової на конкретному етапі історичного
розвитку держави;
– демократизації та гуманізації – урахування інтересів та потреб усіх
учасників координаційного процесу – мотивація, стимуляція, пошук нових
форм, методів співпраці, створення умов для формування кращих якостей
та здібностей учасників координаційного процесу;
– відкритості, що відображає необхідність коригування,
змін,конкретизації розроблених проектів і програм підготовки;
– цілісності і комплексності, що припускає розгляд системи координації
як цілісного утворення, з інтегруючими особливостями окремих елементів;
– адекватності системи, що моделюється, кінцевим цілям та завданням
науково-методичної діяльності системи ППО, що включає і відповідність
кадрової політики цілям та завданням координаційної взаємодії у системі
науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної
освіти;
– концептуально-стратегічної спрямованості координації, що
передбачає визначеність стратегій розвитку координації науковометодичної діяльності ЗППО, загальних цілей і базових теоретичнихзасад
координації;
– послідовності, систематичності та узгодженості координаційних дій –
науково-методичної діяльності закладів ППО;
– інтегративності – раціональне поєднання інформаційної діяльності
усіх органів прямого та непрямого впливу на теоретичний, психологопедагогічний, адміністративний, загальнокультурний рівень працівників
освіти;
– неперервності професійного розвитку – процес постійної освіти,
самоосвіти впродовж життя;
– вертикальної й горизонтальної партнерської взаємодії учасників
координаційного процесу – в суб’єкт-суб’єктних стосунках;
– диференціації та індивідуалізації підходів до учасників координації –
стимулювання активності;
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– технологічності, який зумовлює структурованість, впорядкованість
процесу, досягнення прогнозованих результатів, та оптимальне
використання наявних в розпорядженні ресурсів;
– комунікативності – передавання передового педагогічного,
соціального, особистого досвіду на місцевому, регіональному, державному
рівнях та в особистому спілкуванні;
– педагогічної кооперації та творчості – педагогічне співробітництво з
метою досягнення взаємовизначений цілей, які відповідають вимогам
суспільства та тих, хто користується освітніми послугами; спрямування
координаційних дій на розвиток творчого потенціалу кожного закладу,
творчих сил особистості, реалізації ініціативи.
За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української
мови, кооперація є «особливою формою організації праці, за якої багато
людей разом беруть участь у тому самому процесі або в різних, але зв’язаних
між собою процесах праці; співробітництво».
Науковець Ю.А. Конаржевський визначає такі принципи кооперації
праці:
– мета спільної праці має бути чіткою та зрозумілою всім учасникам;
– партнери (по змозі) повинні бути ознайомленні із завданнями один
одного;
– у процесі роботи повинно бути взаєморозуміння та відбуватись
вільний обмін інформацією;
– ніхто не повинен наполягати на своєму варіанті рішення;
– необхідно бути готовим піти на компроміс і змінити своє рішення
заради іншого, яке прогнозує успіх для всіх;
– необхідні правила гри, яких усі повинні дотримуватися;
– сильні сторони партнерів важливіші для спільної справи, ніж їх слабкі
сторони;
– уся інформація повинна поступати до координатора, щоб можна її
було передати тим, кого вона безпосередньо стосується;
– заважає кооперації той, хто хоче досягти для себе користі за рахунок
інших учасників;
– кожний відповідає за свою ділянку роботи, за надійність та
дотримання термінів;
– у випадку успіху, необхідно заохочувати всіх учасників конкретної
справи;
– усі повинні бути ознайомлені з плановими умовами спільної
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діяльності;
– якщо рішення приймаються не разом, то вони повинні бути всім
зрозумілі і, відповідно, обґрунтовані.
Зважаючи на те, що основною ідеєю координації науково-методичної
роботи закладів ППО є співробітництво з метою досягнення взаємовизначених цілей, які відповідають вимогам суспільства та тих, хто
користується освітніми послугами, та розглядаючи результат кооперації
праці в педагогічній спільноті як педагогічне співробітництво, ми вводимо
поняття «принцип педагогічної кооперації» в системі науково-методичної
діяльності закладів ППО як один із визначальних векторів координації
науково-методичної діяльності.
Форми раціонального розподілу праці
в умовах педагогічної кооперації

Вертикальний
розподіл праці
Розподіл праці між
керівником та
працівниками апарату
управління

Горизонтальний
розподіл праці
Розподіл праці на
компоненти, що
становлять частини
загальної діяльності
закладу (організації)

Рис. 2. Форми раціонального розподілу праці в межах педагогічної
кооперації
Науково-методичним центром координації закладів післядипломної
педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків, який функціонує
в структурі Університету саме для здійснення координаційної функції,для
забезпечення органічного поєднанняформ раціонального розподілу праці
в межах педагогічної кооперації (Рис. 2) з урахуванням вертикального та
горизонтального векторів координації науково-методичної діяльності
визначено низку рекомендацій, які, на нашу думку, сприятимуть
підвищенню ефективності цього аспекту координаційної діяльності:
1. На основі діагностично-аналітичної інформації науково
обґрунтовувати й чітко формулювати кінцеву мету будь-якої науковометодичної діяльності, завдання та умови її реалізації, дотримуючись
прозорості і зрозумілості мети. Мета спільної діяльності повинна бути
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чіткою, зрозумілою, усвідомленою та особисто сприйнята всіма
причетними до її досягнення. Необхідність дотримання цього положення
пов’язана з тим, що чітко сформульована мета виступає в ролі еталона,
стандарту, з яким можна співвідносити проміжні результати роботи,
вносячи в неї оперативні і навіть випереджають корективи. Не менш
важливо те, що аналіз досягнення поставленої мети і проміжних цілей може
сприяти поглибленому самоаналізу, виявленню проблем існуючих проблем
та знаходженню шляхів їх розв’язання.
2. Учасники координаційної взаємодії (по змозі) повинні бути
ознайомленні із завданнями один одного. Таким чином кожен учасник
координаційної взаємодії може оцінити повноту охоплення всього процесу
поставленими задачами, створити собі загальне уявлення, оцінити повну
картину дій і робити зважені пропозиції щодо покращення ефективності
реалізації координаційного процесу.
3. У процесі роботи повинно бути взаєморозуміння та вільний обмін
інформацією. Це зумовить більш свідоме відношення до поставлених задач,
можливість взаємодії між різними учасниками, дозволить запобігти
зайвому дублюванню не тільки на стадії перевірки отриманого результату
і під час самого процесу науково-методичної діяльності.
4. Необхідно бути готовим піти на компроміс і змінити своє рішення
заради іншого, яке прогнозує успіх для всіх. Тобто учасники
координаційного процесу, у першу чергу. Мають дбати не про задоволення
власних амбіцій, а про отримання якісного результату, оптимальним
шляхом, що може бути досягнено шляхом взаємного узгодження, адаптації
можливостей, потреб та бажань кожного до потреб загалу.
5. Необхідно здійснити чіткий розподіл повноважень між учасниками.
Тобто, фактично, встановити правила, що є обов’язковими для загального
дотримання. Це положення безпосередньо випливає із того, що координація
є системою, без чіткої обумовленості правил взаємозв’язку своїх елементів
система стає не стабільною і руйнується.
6. Розподіл повноважень між учасниками координаційного процесу
повинен максимально враховувати можливості, компетентність і сильні
сторони кожного із партнерів.
7. Уся інформація повинна поступати до координатора, щоб можна її
було передати тим, кого вона безпосередньо стосується.
8. Необхідно встановити чітку відповідальність кожного за свою
ділянку роботи, за надійність та дотримання термінів.
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9. Необхідно створити чітку і прозору систему мотивації і стимулювання.
10. Якщо рішення приймаються не разом, то вони повинні бути всім
зрозумілі і, відповідно, обґрунтовані.
Висновки
Запровадження мобільної системи управління науково-методичною
роботою з керівними і педагогічними кадрами, яка є теоретично
обґрунтованою і здатною вчасно реагувати на інноваційний пошук,
стимулювати і впроваджувати інновації, є вимогою сучасного етапу
модернізації післядипломної педагогічної освіти.
Координація як функція управлінської діяльності, на нашу думку, є не
тільки спо собом формування відношень співробітництва, але й
інструментом отримання кінцевого результату спільної науково-методичної
діяльності закладів системи післядипломної педагогічної освіти. Визначені
нами принципи як основні положення, без яких неможливе ефективна
координація науково-методичної діяльності закладів післядипломної
педагогічної освіти, мають свої засоби та методи реалізації та здійснюються
у взаємодії один з одним як певна цілісна система.
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Вєтров Іван Васильович,
начальник управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації,
заслужений вчитель України
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
ЯК ЗАСІБ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ
РІВНЕНЩИНИ
У сучасному вимірі соціально-економічних змін в Україні та регіоні
першочергового та пріоритетного значення набувають мета й завдання
інноваційної діяльності як системи норм, усталених правил і способів
здійснення нововведень у різних сферах життя, суспільства в цілому та
зокрема в освіті. З огляду на це постає необхідність здійснення ряду заходів
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відносно консолідації досвіду та зусиль усіх учасників освітнього процесу
на різних його рівнях. Зміни, які відбуваються сьогодні в системі освіти,
призводять до появи нової практики діяльності післядипломної освіти,
здатної забезпечувати підготовку педагогів до нововведень у
випереджальному режимі, якісно вирішувати нагальні проблеми в системі
освіти. Становлення подібної практики неможливе без інтеграції зусиль і
взаємодії між основними суб’єктами системи освіти: управлінням освіти і
науки облдержадміністрації, районними (міськими) відділами
(управліннями) освіти, інститутом післядипломної педагогічної освіти,
районними (міськими) методичними службами, навчальними закладами.
Процес модернізації освіти, нові пріоритети в освітній політиці, зміна
концептуальних орієнтирів, зумовили створення якісно орієнтованого
інформаційно-освітнього середовища, яке ґрунтується на відповідності
освіти висунутим до неї вимогам, як-от: цілі, стандарти, очікування
споживачів. Нова стратегія вимагає нових педагогічних моделей, нової
педагогічної культури, нового педагогічного змісту. Регіональна програма
впровадження ІКТ у навчальних закладах області на період до 2015 року
визначає зміст та систему створення навчального середовища навчальних
закладів освіти Рівненщини, які базуються на широкому використанні
засобів інформаційних технологій та відповідають сучасному рівню
розвитку науки і техніки, досягненням у галузях педагогіки, психології,
новітніх методик навчання. Мережа Інтернет сьогодні є найзручнішим
способом отримання нової інформації і нових знань. Веб-портали, вебсайти стали невід’ємною частиною інформаційного простору в освіті. Із
метою покращення управлінської діяльності, створення постійно діючого
інформаційно-освітнього середовища для учасників навчально-виховного
процесу, координації наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності,
трансферу технологій та всебічного висвітлення інформації про розвиток
галузі освіти в Рівненській області, забезпечення в установленому порядку
поширення інформації про організацію виконання управлінням освіти і
науки Рівненської ОДА, відділами (управліннями) освіти районних
держадміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення), Рівненським
обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти актів
законодавства в галузі освіти, підвищення кваліфікації працівників освіти
з використанням дистанційних форм навчання з березня 2012 року розпочав
функціонування інформаційно-освітній веб-портал «Освіта Рівненщини»
(http://rivneosvita.org.ua).
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Структура веб-портлалу "Освіта Рівненщини" представлена на рис.1.
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методичну; освітню; інформаційну;комунікативну.
Завдання веб-порталу:
– інтегрування в освітній простір держави, розбудова інформаційного
суспільства;
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– створення умов для реалізації системи безперервної освіти впродовж
життя;
– створення мережевих співтовариств учасників освітнього процесу;
– створення електронних бібліотек, баз даних, медіатек, відео- та
фотоархівів;
– підтримка індивідуальної та організація групової діяльності учасників
освітнього простору;
– створення умов для оптимального ділового спілкування педагогів
регіону;
– надання можливостей для розміщення авторських педагогічних
матеріалів;
– розміщення найсучаснішої та актуальної освітянської інформації;
– збереження та популяризація портфоліо педагогів.
В інформаційно-освітньому просторі веб-порталу "Освіта Рівненщини"
можна виділити три основні складові:
– інформаційне середовище управлінської діяльності (рис. 3);
– інформаційне середовище навчальної діяльності (рис.4);
– інформаційне середовище наукової діяльності (рис.4).
LOGO
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1
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Рис.4 Інформаційне середовище навчальної та наукової дяльності
Характерними особливостями інформаційного середовища управлінської діяльності веб-порталу «Освіта Рівненщини» є:
– інформаційні ресурси, якими обмінюються між собою суб’єкти і
об’єкти системи, це, переважно, управлінська інформація (нормативноправові документи, інформація про параметри об’єктів тощо). Доступ до
нормативно-правових документів є вільним на всіх рівнях ієрархії
управління;
– суб’єкти і об’єкти інформаційно взаємодіють, як правило, за
ієрархічним принципом. Кількість підпорядкованих об’єктів на кожному
рівні ієрархії – декілька десятків;
– територія, на якій розташовані об’єкти, що охоплені інформаційним
середовищем, залежить від рівня ієрархії об’єкта;
– обмін інформаційними ресурсами між суб’єктами і об’єктами
здійснюється, переважно, по типу «клієнт – сервер». Популярним є обмін
за допомогою вбудованого у веб-портал сервісу «Обмін повідомленнями»;
– швидкість обміну інформаційними ресурсами між суб’єктами і
об’єктами не є критичним параметром і до неї не пред’являються особливо
високі вимоги;
– типи каналів обміну інформаційними ресурсами між суб’єктами і
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об’єктами можуть бути різними (провідний, оптоволоконний, супутниковий
канал тощо).
Оскільки основним видом діяльності в системі освіти є навчання,
відповідно, інформаційний простір навчальної діяльності є основним
компонентом інформаційно-о світнього веб-порталу «Освіта
Рівненщини».Інформаційний простір навчальної діяльності системи освіти
нашого регіону є сукупністю інформаційних просторів загальної освіти,
професійної освіти, корекційної освіти, які, у свою чергу, можуть бути
деталізовані до необхідної глибини.
Веб-портал «Освіта Рівненщини» – трикомпонентний. Він включає
наступну інформацію:
1. Інформація загального характеру, призначена для всіх користувачів
та гостей порталу.
2. Інформація, пов’язана з інформуванням, методичним супроводом
та навчанням учасників порталу.
3. Особиста інформація зареєстрованих на порталі учасників (рис.1).
Загальна інформація веб-порталу «Освіта Рівненщини» представлена
у розділах «Головна сторінка порталу», «Інфоцентр», «Документи» та
«Електронна газета». Доступ до цієї інформації вільний навіть гостям
порталу, тобто особам не зареєстрованим у нашій системі.
У розділі «Головна сторінка порталу» представлена структурована
інформація про історію нашого міста, становлення та розвиток системи
освіти на Рівненщині, фото та відеоматеріали інформаційного характеру.
Окремими сторінками в розділі представлені структура освіти області
та списки педагогів, зареєстрованих на порталі. (рис.5)
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Рис.5. Зображення вікна "Структура освіти області"
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Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
ім. В. Короленка
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3
Рівненська ЗОШІ-ІІІ ступенів № 4
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 11
інтелектуального напрямку
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок
комбінованого типу № 12 художньо-естетичного напрямку
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 14
художньо-естетичного напрямку
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок компенсуючого типу
(санаторний для дітей з ранніми проявами
туберкульозної інфекції) № 16
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 22
інтелектуального напрямку
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 23
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок компенсуючого типу
(для ослаблених та частохворіючих дітей) № 27
Дошкільний навчальний заклад № 28 Рівненської міської ради

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 29
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок
комбінованого типу № 31
Дошкільний навчальний заклад № 32 Рівненської міської ради
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 33

Рис.6. Зображення вікна "Навчальні заклади міста (району)"
На даному етапі роботи можливо ознайомитися з усіма співробітниками
установи (підрозділу, навчального закладу) (рис.7).
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Анастасьєва Наталія Петрівна
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Підрозділ: Адміністрація

Андрєєва Майя Миколаївна
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Рис.7. Зображення вікна "Працівники структурних підрозділів"
Наступний розділ веб-порталу "Освіта Рівненщини", який відкритий
для усіх користувачів, – це "Інфоцентр". Він має наступні сторінки:
"Новини", "Оголошення", "Конкурси", "Загальнообласні заходи", "Дні
народження", "Дошка пошани", "Запитання-відповіді". Відкритим та
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доступним для усіх учасників веб-порталу та його гостей є розділ
"Документи" (рис.8).

Рис. 8. Зображення вікна "Документи"
Ще один розділ веб-порталу "Освіта Рівненщини", який знаходиться у
вільному доступі – це електронна газета "Освіта Рівненщини" (рис. 9). Це
щомісячне електронне видання, в якому висвітлюються події, новини
освітньої галузі регіону, представлено досвід педагогів-новаторів тощо.

Рис. 9. Зображення вікна "Електронна газета "Освіта Рівненщини"
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Наступний тип інформації, представленої на веб-порталі "Освіта
Рівненщини", – це інформація, пов'язана з інформуванням, методичним
супроводом та навчанням учасників порталу. Її представляють три потужні
розділи: "Підвищення кваліфікації", "Спільноти" та "Спілкування". Доступ
до змістового наповнення даних розділів персоніфікований, тобто
доступний для зареєстрованих на порталі користувачів. Можливості вебпорталу "Освіта Рівненщини" в розділі "Підвищення кваліфікації"
дозволяють потенційним слухачам будувати власну траєкторію навчання,
в залежності від об'єктивних та суб'єктивних чинників, дотримуючись
принципів особистісно орієнтованого навчання, забезпечуючи при цьому
тісний супровід навчання зі сторони педагогів та викладачів.

Рис. 10. Зображення вікна "Підвищення кваліфікації"
Найбільш потужним розділом веб-порталу "Освіта Рівненщини" на
даний час є "Спільноти" (рис.11). Змістове наповнення даного розділу
виконує практично всі функції інформаційно-освітнього середовища
(управлінську, методичну, освітню, інформаційну, комунікативну) та
забезпечує виконання наступних завдань: створення мережевих
співтовариств учасників освітнього процесу; створення електронних
бібліотек, відео- та фотоархівів; підтримка індивідуальної та організація
групової діяльності учасників освітнього простору; створення умов
34

оптимального ділового спілкування педагогів регіону; надання можливостей розміщення авторських педагогічних матеріалів; розміщення
актуальної освітянської інформації.
У даному розділі веб-порталу всі представники педагогічної галузі
області (управлінці, методичні працівники, вчителі-предметники) мають
можливість об'єднуватися у постійно діючі та тимчасові спільноти для
організації спільної діяльності з метою розробки проектів, вирішення
педагогічних ситуацій, обміну думками, розповсюдження та доведення до
відома актуальної нормативної документації, розробок та впровадження в
педагогічну практику сучасних інноваційних технологій навчання та
виховання або з метою створення тимчасових науково-дослідних, творчих
колективів.

Рис.11. Зображення вікна "Спільноти"
Учасники спільноти можуть:
l планувати спільні заходи за допомогою календаря подій групи;
l завантажувати та переглядати фотографії, які стосуються даної
спільноти;
l обмінюватися повідомленнями за допомогою форуму;
l створювати завдання учасникам спільноти та контролювати їх
виконання;
l обмінюватися файлами тощо.
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На даний час на веб-порталі "Освіта Рівненщини" створені та
функціонують 9 управлінських спільнот, 22 загальнообласні спільноти
методичних працівників, 22 педагогічні спільноти районів та міст області
та 12 загальнообласних спільнот учителів-предметників (рис. 12).

Рис.12. Зображення вікна
"Загальнообласні спільноти методичних працівників"
Окремим розділом веб-порталу представлені сервіси, які дають змогу
забезпечувати спілкування учасників порталу: "Блоги" та "Форуми". За їх
допомогою забезпечується так зване "неформальне спілкування", коли в
режимах онлайн чи офлайн відбуваються обговорення важливих питань,
нагальних проблем, незавершених суперечок тощо. Блоги та форуми
створюваться як у межах однієї спільноти, так і в межах усього порталу та
можуть виконувати функції комунікації й об'єднання педагогічної спільноти,
саморозвитку й самопрезентації особистості, створення соціальних зв'язків,
рефлексії та ін. Нагадаємо, що переглядати записи у блогах та форумах
можуть навіть гості порталу, а створювати їх чи писати коментарі можуть
тільки зареєстровані користувачі веб-порталу.
Ще один тип інформації, яка може розміщуватися на веб-порталі
"Освіта Рівненщини", особиста інформація зареєстрованих на порталі
учасників. Приватна інформація користувачів порталу знаходиться в
розділах "Мій кабінет" та "Персональна сторінка" (рис. 13).
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Після успішної авторизації на порталі користувач потрапляє до свого
персонального робочого кабінету. Сторінка будується індивідуально для
кожного співробітника і складається з декількох блоків, так званих гаджетів,
в яких:
– висвітленні останні події, новини та оголошення;
– представлена різноманітна інформація про співробітників: дошка
пошани, дні народження;
– опубліковані останні повідомлення блогів і форумів;
– перераховано спільноти, в яких бере участь даний співробітник;
– визначені особисті завдання, повідомлення та заплановані події;
– останні опубліковані на порталі нормативні документи тощо.

Рис.13. Зображення вікна "Мій кабінет"
Розділ "Персональна сторінка" містить приватну інформацію кожного
користувача: журнал реєстрації обміну повідомленнями з учасниками
порталу; параметри налаштування особистого профілю; особиста сторінка,
зміст якої абсолютно недоступний іншим користувачам та редагується і
наповнюється виключно авторизованим учасником порталу. Тут також
знаходяться особистий календар користувача, його завдання та звіти,
приватні фото та файли, інформація про друзів по порталу та спільноти, в
яких він зареєстрований, останні повідомлення з блогів та форумів.
Необхідно відзначити, що перевагою веб-порталу "Освіта Рівненщини"
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є наявність практично у всіх розділах календарів: загальнообласних і
районних подій, подій спільноти та особистих. Це дає змогу всім
користувачам порталу бути поінформованими про заходи на обласному та
районних рівнях та узгоджувати свої плани роботи з планами роботи
суміжних підрозділів, спільнот тощо.
Нашими головними завданнями сьогодні є: популяризація досвіду
використання інформаційно-освітнього середовища в педагогічній
діяльності; розширення кола користувачів веб-порталу "Освіта
Рівненщини";систематичне наповнення розділів порталу актуальною,
доцільною, змістовою інформацією з метою вдосконалення управлінської
діяльності;удосконалення змістового навчально-методичного та наукового
забезпечення порталу з метою підвищення ефективності навчальної та
наукової діяльності педагогічної спільноти регіону;розробка якісного
контенту, достатнього для здійснення курсової підготовки педагогічних
працівників із використанням дистанційних технологій;систематична
просвітницька робота з підготовки педагогічних працівників до роботи в
інформаційно-освітньому середовищі веб-порталу "Освіта Рівненщини".
Створення та введення в дію веб-порталу "Освіта Рівненщини" є
впевненим кроком до формування інформаційно-освітнього простору
освітньої галузі Рівненщини.
Віднічук Микола Антонович,
кандидат педагогічних наук, доцент,
ректор Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти,
академік Української академії акмеологічних наук,
заслужений працівник освіти України
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ РЕГІОНУ
Одним із стратегічних завдань модернізації системи освіти в Україні є
формування освіченої, інтелектуально розвиненої, життєздатної
особистості, спроможної визначати й реалізовувати цілі саморозвитку,
самовиховання і підготовлена до подальшого професійно-орієнтованого
навчання.
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Освіта є соціальним інститутом, через який проходить кожна людина,
набуваючи при цьому рис особистості, фахівця і громадянина. Завдяки
діяльності вчителя реалізується державна політика у створенні
інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки,
техніки і культури, збереженні та примноженні культурної спадщини й
формування людини майбутнього. Все це висуває проблеми підготовки
вчителя, його професійного становлення і професійної компетентності.
Саме компетентнісний підхід розглядається як один із важливих
концептуальних принципів, який визначає сучасну методологію оновлення
змісту освіти.
З огляду на це пріоритетним завданням системи післядипломної
педагогічної освіти є прогнозування траєкторії професійного зростання
педагога, професійне становлення і вдосконалення суб’єкта педагогічної
діяльності на основі компетентнісного підходу до змісту та форм
підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Сьогодні все частіше акцентується увага на тому, що педагог має бути
професійно компетентним, що, як відомо, визначається як толерантний,
добрий фахівець, що користується повагою та авторитетом. Термін
«професійно компетентний» є одним із найбільш складних, недостатньо
опрацьованих як у теоретичному, так і в практичному сенсі, хоч маємо
чимало наукових праць. Проблемі професійної компетентності присвячені
численні праці таких вітчизняних і зарубіжних учених, як В.Афанасєва,
Е.Бондаревської, Д.Гвішиані, І.Герчикової, Ю.Конаржевського, А.Моїсєєва,
Г.Попова, П.Третьякова, Т.Шамової, С.Шишова, А.Маслоу та ін., яких
об’єднує прагнення не тільки збагатити професійну культуру та
компетентність фахівця знаннями основ менеджменту, а й довести
практичну доцільність використання наукових досягнень в педагогічній
діяльності. Теми професійного розвитку і компетентності педагога
висвітлюються також у працях О.Дубасенюк, І.Зязюна, Н.Кузьміної,
І.Ісаєва, А.Маркової, Л.Сухорукової, В.Сластьоніна, А.Хуторського та ін.
У руслі часу активно працює над даною проблемою Рівненський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, визначивши у
концепції освітньої діяльності закладу стратегію власної модернізації,
спрямовану на професійний розвиток педагогічних працівників в умовах
компетентнісно зорієнтованої парадигми. Головна мета діяльності –
науково-методичний супровід формування професійної компетентності
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керівних, методичних, педагогічних кадрів дошкільної, загальної середньої,
позашкільної освіти.
Інноваційний характер розвитку післядипломної освіти, необхідність
підвищення рівня професійної компетентності педагогічних і керівних
кадрів визначають потреби у модернізації науково-методичної роботи з
освітянами, надання їй динамічності, гнучкості, мобільності, варіативності
у змісті, формах, методах, технологіях, особистісно-орієнтованої
спрямованості. Трансформація наукових ідей в педагогічну практику
забезпечується ефективною взаємодією і співпрацею наукових кафедр,
кабінетів, наукових лабораторій РОІППО, районних (міських) методичних
кабінетів (центрів), педагогів-новаторів, поглибленням експериментальної,
пошукової, науково-дослідної роботи. Саме у такий спосіб створюється
єдиний регіональний методичний простір, в якому відбувається реалізація
концепції та інноваційних моделей формування професійної
компетентності педагогічних працівників області.
Підвищення кваліфікації і супровід суб’єкта професійної діяльності у
міжатестаційний період здійснюється на основі реалізації комплексу
взаємопов’язаних організаційно-педагогічних, науково-методичних,
дослідно-експериментальних заходів, що передбачає як шкільний і
районний рівні (семінари, тренінги, інструктивно-методичні наради,
методичні об’єднання), так і заходи обласного і всеукраїнського рівнів
(робота обласних опорних закладів освіти, шкіл педагогічного досвіду,шкіл
методичної майстерності, шкіл технологічної творчості, творчих
лабораторій, майстер-класів, посібників, підручників тощо).
Серед оптимальних шляхів модернізації професійного розвитку
педагога в сучасних умовах системи післядипломної педагогічної освіти:
§ поєднання наукового потенціалу кафедр із практичним досвідом
методистів, що дає змогу інтегрувати науку і практику, орієнтувати у
практичному напрямі регіональні наукові дослідження, здійснювати
апробацію різноманітних нововведень, узагальнювати досвід, виробляти
практичні рекомендації;
§ розроблення мобільної моделі підвищення кваліфікації, в основі якої
дидактичні принципи, що мають особливості реалізації у навчанні
дорослих, а саме: провідна роль самоосвіти; урахування психофізіологічних
особливостей дорослого, його професійного статусу; опора на власний
досвід і досвід колег; індивідуалізація навчання; практична зорієнтованість
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здобутих знань; наступність, системність і безперервність;
§ активніше запровадження системи дистанційного навчання на курсах
підвищення кваліфікації та інтерактивних форм навчання дорослих;
§ співпраця працівників кафедр і методистів обласного інституту та
районних (міських) відділів (управлінь) освіти і методичних кабінетів
(центрів) із керівниками та педагогами системи загальної середньої освіти
області;
§ наявність в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти
та районних (міських) методичних кабінетах (центрах) спеціальних
бібліотечних і ресурсних фондів для педагогів, баз даних про творчих
педагогів України, Рівненщини; освітні інновації, педагогічні технології,
опорні заклади з актуальних освітніх питань, педагогічного досвіду, участі
в освітніх проектах, регіональних і всеукраїнських професійних конкурсах
тощо, навчальних та методичних матеріалів (підручників, навчальних
посібників тощо);
§ залучення науковців і педагогів-новаторів до навчального процесу з
метою поширення нових педагогічних напрацювань серед педагогів
регіону; використання засобів масової інформації з метою висвітлення
кращого педагогічного досвіду;
§ запровадження нових педагогічних та інформаційно-комунікаційних
технологій, методик, інтерактивних форм у практику роботи;
§ запровадження рейтингової системи оцінювання професіоналізму
вчителів з урахуванням сучасних вітчизняних і світових вимог до їх
професійної компетентності;
§ залучення педагогічних працівників до участі в інноваційних проектах
(вітчизняних і за кордоном);
§ планування методичної роботи з педагогами відповідно до рівнів
педагогічної творчості: інформаційно-відтворювальний, адаптивнопрогностичний, раціоналізаторський, науково-дослідницький, креативнопрогностичний, що забезпечить диференціацію роботи з педагогами
області;
§ використання зворотнього зв’язку зі слухачами курсів підвищення
кваліфікації під час атестації, освітянських засобів масової інформації,
залучення нових освітніх структур (консалтингових, моніторингових,
маркетингових, психологічних тощо), що надають додаткові освітні послуги
вчителям;
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§ включення проблематики професійно-педагогічної компетентності
до дослідницьких програм та планів навчальної підготовки педагогів;
проведення науково-теоретичних конференцій та семінарів, практичнометодичних нарад з актуальних проблем формування педагогічної
компетентності;
§ створення на базі кращих освітянських закладів експериментальних
центрів, лабораторій для опрацювання інновацій, поширення досвіду
творчих педагогічних працівників;
§ коригування та узгодження змісту освіти, навчальних планів та
програм з метою орієнтації на основні компоненти професійно-педагогічної
компетентності, розробка та запровадження нових курсів, що сприятимуть
формуванню професійно-педагогічної компетентності;
§ розробка й запровадження нових методик навчання з метою
формування конкурентоздатного працівника освітньої галузі;
§ вивчення педагогічного досвіду, адаптація кращих прикладів
формування педагогічної компетентності;
§ налагодження контактів із міжнародними організаціями, проведення
спільних міжнародних заходів і проектів із проблем формування
професійно-педагогічної компетентності;
§ науково-методичні розробки з питань стратегії розвитку
післядипломної педагогічної освіти.
Такі шляхи модернізації професійного розвитку педагога дозволять
усунути протиріччя, що виникають поміж потребою суспільства і держави
щодо якості підвищення кваліфікації вчителів та можливостями діючої
системи, досить високими результатами наукових досліджень і недостатнім
рівнем упровадження їх у практику діяльності закладів післядипломної
освіти, бажанням педагогів оволодіти інноваційними формами та методами
навчання і відсутністю сучасної системи навчання та стимулювання.
Отже, модель методичної роботи в міжатестаційний період, модель
системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників та самоосвітня
діяльність педагогічних працівників повинні стати основою для
професійного розвитку впродовж усього життя, орієнтуватися на реальний
попит, можливості та потреби області, району, закладу й установи освіти,
кожного працівника. Це дасть змогу стратегічно планувати дії, суттєво
змінювати функції та спрямовувати їх на організаційне, науково-методичне
та інформаційне забезпечення проведення реформ в освіті, професійний
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розвиток особистості педагога, надання йому різноманітних освітніх послуг
із актуальних освітянських питань (тестування, експертиза, моніторинг
якості освіти, впровадження інноваційних технологій та методик,
інтерактивних форм навчання дорослих тощо), сприятиме розвитку їхньої
професійної компетентності й конкурентоспроможності.
Зупинимося більш конкретно на практичних кроках, які робить
Рівненський ОІППО в плані професійного розвитку педагогів.
Як відомо, компетентність педагога – це особистісна якість суб’єкта,
ступінь сформованості знань, умінь, здібностей, необхідних для якісного,
кваліфікованого проведення проектно-конструкторської, аналітикопрогностичної, процесуальної діяльності на інноваційному рівні,
забезпечення ціннісно-зорієнтованого простору як для власного сталого
саморозвитку і самовдосконалення, так і для розвитку учня з проекцією
на одержання гарантованих досягнень наперед заданого кінцевого
спільного результату.
Професійну компетентність педагога у системі післядипломної
педагогічної освіти формуємо через систему компетенцій: когнітивнотехнологічну, методичну, комунікативну, соціальну, психолого-педагогічну,
проектно-рефлексивну, аутопсихологічну, інформаційно-технологічну,
управлінську, полікультурну, валеологічну, загальнокультурну.
У формуванні когнітивно-технологічної, або спеціальної
компетентності, яка включає глибокі знання, кваліфікацію і досвід
практичної діяльності в галузі свого предмета; знання засобів розв’язання
технічних, творчих завдань; гармонізацію науково-предметних і
світоглядно-методологічних, дидактичних, психологічних знань;
оволодіння сучасним інструментарієм вивчення особистості дитини;
використання прийомів педагогічного менеджменту; уміння організовувати
суб’єкт-суб’єктний навчальний процес, крім лекцій, значну увагу
приділяємо практичним заняттям, адже вони передбачають досвід, методи,
прийоми діяльності. Це під час курсів. А в міжкурсовий період педагогам
пропонується низка науково-практичних семінарів, майстер-класів
визначних педагогів України, Росії, Білорусі, Грузії, Франції. Вчителі є
учасниками науково-дослідних лабораторій із проблем організації
навчального процесу, тренінгів.
Формуючи методичну компетентність педагога, яка включає засвоєння
нових методичних і педагогічних ідей, підходів до навчально-виховного
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процесу в сучасних особистісно зорієнтованих, розвивальних, креативних
та інших технологіях, компетентнісно зорієнтований та комунікативнодіяльнісний, соціокультурний підходи на підставі психофізичних та
індивідуально особистісних якостей учня, практикуємо інноваційні форми
роботи: червневі педагогічні студії, авторську майстерню вчителя, школу
методичної майстерності, майстер-класи, методичні тренінги, вебінари,
веберенції, інтернет-форуми. Під час курсів надаємо перевагу лекціям,
під час яких викладач має змогу донести до слухачів сучасні методичні
ідеї, концепції, підходи.
Особливу увагу приділяємо формуванню комунікативної
компетентності учителя. Вона охоплює знання, вміння, навички та способи
здійснення фасилітативного формату регуляції співпраці «учитель – учень»
із застосуванням специфічних лінгвальних й позалінгвальних засобів,
урахування вікових та індивідуально-психологічних особливостей дітей;
здатності до організації власної комунікативної стратегії педагогічного
спілкування, володіння технікою мови. Методично доцільним у цій справі
вважаємо залучення слухачів курсів до активної мовленнєвої діяльності
шляхом застосування інтерактивних методів навчання, дискусії, полеміки,
обміну педагогічним досвідом. Виступаючи в ролі учасника навчального
процесу, вчитель на практиці бачить дієвість того чи іншого методу, який
він використовує у навчанні дітей.
Соціальна компетентність учителя передбачає характеристики
педагога, який досяг високого рівня усвідомлення соціальних проблем і
способів взаємодії із суспільством; уміння знаходити інформацію і впевнено
конструювати поведінку для досягнення балансу між своїми потребами,
очікуваннями, сенсом життя і вимогами соціальної дійсності;
конкретизацію у свідомості індивіда своїх інтеракцій із суспільством у
системі «Я – суспільство»; уміння робити вибір, брати на себе
відповідальність, формування засобами предмета патріотичних почуттів,
поваги до історії, традицій українського народу тощо. Вимірником рівня
сформованості даної компетентності гарно зарекомендували себе такі
форми роботи, як обмін досвідом практичної діяльності, виступи під час
конференції, підготовка і захист курсових проектів. Тут учитель
розкривається не лише як предметник, а й як особистість із властивими їй
моральними якостями, умінням орієнтуватися в соціумі,в широкому
інформаційному полі.
44

Значної уваги потребує формування психолого-педагогічної
компетентності вчителя. У сфері навчання вона надто важлива, оскільки
охоплює володіння педагогічною діагностикою, уміння здійснювати
індивідуальну роботу на основі результатів педагогічної діагностики,
уміння виявляти особистісні особливості дітей, визначати і враховувати
емоційний стан людини, грамотно будувати взаємовідносини з керівниками,
колегами, учнями. Доцільними для формування даної компетентності
вважаємо психолого-педагогічні тренінги, майстер-класи фахівців із даного
напряму, школи технологічної майстерності. На допомогу вчителю
пропонуємо зразки анкет для виявлення психологічних особливостей дітей,
а керівникам структурних підрозділів – анкети на виявлення психологічної
готовності до роботи в сучасних умовах реалізації державних стандартів
освіти.
У процесі формування проектно-рефлексивної компетентності, яка
включає вміння педагогом конструювати траєкторію розвитку школяра,
здійснювати індивідуальний розвиток учня; уміння технологічно
прогнозувати, конструювати, планувати хід навчально-виховного процесу;
здійснювати контрольно-оцінну діяльність, проводити моніторинговорефлексивні операції, створювати програмно-тематичні комплекси
планування вивчення предмета, працівники інституту розробили низку
курсів за вибором, практичних занять, тренінгів, методичний
інструментарій для здійснення моніторингових досліджень, створили
консалтингові центри на базі навчально-методичних кабінетів інституту,
надають методичну допомогу у процесі вивчення стану науковометодичного забезпечення під час виїздів у райони (міста).
Для формування аутопсихологічної компетентності вчителя, яка
передбачає вміння усвідомлювати рівень власної професійної діяльності,
своїх спеціальних, методичних і комунікативних спроможностей,
потенціалу; знання про засоби професійного самовдосконалення; бажання
самовдосконалюватися; визначати завдання та траєкторію власної
самоосвіти й самовдосконалення, залучаються, крім працівників інституту,
фахівці з інших вузів. Проблемі професійного самовдосконалення,
визначення шляхів та форм його велика увага приділяється під час щорічних
червневих педагогічних студій, які проводяться для методистів РМК,
керівників структурних методичних районних/міських підрозділів. Цій
проблемі присвячувалися спеціальні науково-практичні семінари та
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тренінги.
Із метою формування інформаційно-технологічної компетентності як
однієї з пріоритетних на даному етапі розвитку освітньої галузі, яка включає
вміння і навички роботи вчителя з ІКТ; уміння застосовувати раціональні
прийоми пошуку, аналізу, адекватного відбору, систематизації,
використання інформації та створення нової, логічно-узагальненої;
враховувати дидактичні принципи, закономірності, способи, форми
організації навчального процесу, оптимізувати навчальний процес на основі
комп’ютеризації, використовувати технічні засоби навчання; віднаходити
інноваційні, найбільш прийнятні технології навчання, спрямовані на
розвиток інтелектуальних здібностей учнів; забезпечувати вміння
дидактично перетворювати, тобто інтерпретувати й адаптувати інформацію
відповідно до завдань навчання і виховання; дохідливо й чітко викладати
навчальний матеріал з огляду на специфіку предмета, суб’єктний досвід
школярів, їх рівень підготовки, життєвий досвід і вік; використовувати
засоби дистанційного навчання, моніторингу процесу навчання; зберігати,
знаходити та змінювати формат інформаційних документів відповідно до
визначених вимог тощо, інститутом визначено шляхи формування даної
компетентності. В інституті проводяться тематичні курси, працівниками
кафедр розроблено курси за вибором, визначено базові заклади для
проходження педагогічної практики слухачами курсів, укладено угоди з
науковими установами. До послуг слухачів курсів веб-портал «Освіта
Рівненщини», учасниками якого є всі педагогічні працівники області.
При формуванні управлінської компетентності (включає володіння
вчителем методами, прийомами організації власної діяльності та
ефективної діяльності учнів, класу в урочних та позаурочних видах роботи;
управління процесом засвоєння учнями знань: визначення власних цілей,
розроблення і реалізацію способів діяльності, отримання інформації про
ступінь визначених цілей, коригувальний вплив на результати роботи)
надаємо перевагу розробкам занять, моделюванню фрагментів уроків та
позакласних заходів, дискусії з питань технологічних підходів щодо
формування оргдіяльнісних умінь і навичок, які є важливою складовою
управлінської компетентності.
Формування полікультурної компетентності (а це знання педагогом
культурних, національних надбань, менталітету представників різних
національностей, досягнень української культури; толерантне ставлення
до культури і традицій інших народів), як показала практика, потребує форм,
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методів і прийомів інтерактивної взаємодії, у процесі яких проявляється
ставлення людини до співучасників діалогу (полілогу). У цій справі надаємо
перевагу дискусіям із проблем навчання і виховання, у яких проявляється
власна позиція педагога, терпимість до іншої, часто протилежної думки,
поціновування звичаїв і традицій свого народу.
У такий спосіб діяльність інституту спрямована на формування
професійної компетентності педагогічних працівників в умовах
післядипломної педагогічної освіти регіону, задоволення професійних та
соціальних запитів педагогів у системі підвищення кваліфікації з
урахуванням інноваційного розвитку галузі та реалізацію науково-дослідної
теми «Науково-методичні засади професійного розвитку педагогічних і
керівних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти».
Інститут здійснює науково-методичний супровід та реалізацію
основних напрямків розвитку і функціонування системи дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти області, зокрема профільного
навчання, інклюзивної освіти, експертного контролю і моніторингових
досліджень з актуальних проблем; забезпечує професійний розвиток
педагогічних працівників та керівників навчальних закладів шляхом
запровадження різних форм курсової підготовки й організації науковометодичної роботи у міжкурсовий період; координує роботу районних
(міських) методичних кабінетів (центрів) та керівників районних (міських)
методичних структурних підрозділів; модернізує систему науково-дослідної
та експериментальної роботи з розробки і впровадження нових освітніх
напрямів діяльності, технологій, інтерактивних методик; реалізує завдання
Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і
педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти як базовий
заклад в Україні.
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літератури.
Ключові слова: компетенція, компетентність, читацька і
літературна компетентності, компетентнісний підхід, особистісно
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Статья посвящена проблемам становления терминологии,
методологии, методики компетентностно ориентированного изучения
литературы.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, читательская и
литературная компетентности, компетентностный подход, личностно
ориентированное обучение, общеучебные умения, оценивание.
Слова «компетентнісне навчання» сьогодні великими літерами
накреслені на прапорі української школи. На різних рівнях проводяться
теоретичні і науково-практичні семінари і конференції, педагогічні
часописи рясніють статтями «з приводу», пошукові сайти на пов’язаний із
проблемою запит видають десятки і сотні тисяч посилань.
Перейнявшись її важливістю і прагнучи іти «в ногу з часом», учитель
(у даному разі літератури) починає шукати відповідь на питання «Що і як
я маю робити? З чого почати і як продовжувати? Яким має бути кінцевий
результат?» Він звертається до освітніх документів (державних стандартів,
концепції літературної освіти, навчальних програм), методичних
посібників, статей тощо і…розгублено зупиняється.
У різних матеріалах (а інколи в одному й тому ж) поняття
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«компетентність» і «компетенція» вживаються як синонімічні,
взаємозамінюються, змішуються. Невідпрацьованість термінологічного
апарату, як кажуть, видно неозброєним оком. Часто вчитель тут і
зупиняється, вирішивши, що «це те ж саме, що й було, лише по-іншому
назване». До «що і як робити» справа не доходить. Допомогти знайти
відповідь на частину запитань чи бодай окреслити їх і має на меті автор
статті.
Розпочнемо з термінології, оскільки, як зауважив колись один розумний
чоловік, точне визначення поняття – запорука уникнення багатьох помилок.
Актуальність цих слів у даному разі є очевидною.
Знання, уміння, навички і компетенції
Як ми знаємо, зміст загальної середньої освіти складають: система
знань про природу, суспільство, техніку і т. п.; система загальних
інтелектуальних і практичних навичок і вмінь; досвід творчої діяльності;
досвід емоційно-ціннісного ставлення людини до навколишньої дійсності,
користування системою цінностей суспільства1 . Тобто передбачається,
зазначається і декларується, що це як предметні, так і загальнонавчальні
знання, уміння й навички, і досвід діяльності та ставлення стосується їх
опанування.
Загальнонавчальні уміння (їх досліджують Ю.Бабанський, С.Бондар,
Н.Лошкарьова, В.Паламарчук, О.Савченко, Н.Тализіна та інші вчені)
опановуються у процесі вивчення усіх предметів. Виокремлюють (різні
автори по-різному) такі групи загальнонавчальних умінь:
l пізнавальні (когнітивні) – уміння аналізувати, систематизувати,
оцінювати навчальний матеріал, робити узагальнення і висновки;
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виокремлювати головне тощо;
l комунікативні – володіння усним і писемним мовленням; уміння
налагоджувати спілкування; чути і розуміти інших, із повагою ставитися
до чужих думок; брати участь у діалозі; виступати перед аудиторією та ін.;
l інформаційні – уміння добирати необхідні для виконання завдання
джерела інформації; видобувати її; формулювати питання до тексту;
представляти прочитане у вигляді таблиці, схеми, графіка та ін.;
l організаційно-діяльнісні – уміння визначати цілі діяльності,
планувати, організовувати, здійснювати, відрефлексовувати й оцінювати її
1
Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремінь. – К.: Юрвнком Інтер, 2008. –
С. 322.
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тощо.
Серед загальнонавчальних умінь окремішнє і вкрай важливе місце
займають організаційно-діяльнісні. Насамперед тому, що формування
компетентності (компетенції) обов’язково передбачає становлення
суб’єктності учня, тобто спроможності керувати своєю діяльністю:
l осмислюватисутність посталої проблеми;
l визначати цілі діяльності;
l організовувати (визначати необхідні засоби, умови тощо) і
здійснювати її;
l проводити рефлексію й оцінювання досягнутого результату, процесу
і своїх почуттів (себе як суб’єкта).
Однак, в умовах традиційного навчання акцент, як правило, робиться
на предметних знаннях, уміннях і навичках, а із загальнонавчальних знань
і вмінь формуються, у кращому разі, ті, що стосуються опанування
предметом: пізнавальні, комунікативні, частково інформаційні. Досвід
діяльності і ставлення також обмежується найчастіше роботою із
завданнями з конкретного предмета. Вироблення організаційно-діяльнісних
умінь фактично ігнорується. Учень не є суб’єктом діяльності, він не
осмислює її, не усвідомлює себе діячем.
В умовах компетентнісного підходу акцент зміщується із засвоєння
знань про предмет на засвоєння знань про діяльність і, відповідно, на
виробленняумінь осмислювати її і себе як діяча. Таким чином, якщо ми в
ЗУНах (Знаннях, уміннях, навичках) виокремимо, окрім предметної, ще й
загальнонавчальну складову, і забезпечимо формування не лише
предметних, а й надпредметних (серед останніх наголосимо на ролі
організаційно-діяльнісних!) умінь, то одержимо компетенцію:
Предметні ЗУНи + загальнонавчальні ЗУНи + досвід діяльності і
ставлення до предметної і загальнонавчальної діяльності = компетенція.
Ось це, на наш погляд, і є та ознака, яка розрізняє «традиційні» ЗУНи
і компетенції. Ще раз підкреслимо, що компетенції – об’єктивна категорія,
їхній зміст відображається у навчальних програмах у вимогах до рівня
навченості учнів з предмета. Мають там бути і всі загальнонавчальні уміння.
Зараз цього немає. Що робити вчителеві, про це пізніше.
Компетенції і компетентності: спільне і відмінне
Різночитання термінів, як видається, обумовлене тим, на який із двох
поширених у світовій практиці підходів орієнтується автор. Представники
першого співвідносять компетентність із грецьким («apete») та
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латинським («virtus») поняттями, що описують якості особистості. Не
певні уміння, а саме достоїнства, позитивні якості, які цінуються в
суспільстві. Інший підхід – аналіз самої діяльності, тих її елементів, які
свідчать про досягнення заданого результату і, відповідно, про наявність
компетенцій2 .
Видається, що українські вчені й освітянське керівництво останнім
часом усе очевидніше схиляються до першого підходу. Так, якщо в
Концепції літературної освіти (затверджена колегією МОН у серпні 2010
року) йдеться про формування лише компетенцій (дефініція вживається
як синонімічна до «компетентність»): читацьких, мовленнєвих тощо, то
Державний стандарт базової і повної середньої освіти (листопад 2011 року)
містить обидва поняття і подає їх визначення:
Компетентність– набута у процесі навчання інтегрована здатність
учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що
можуть цілісно реалізовуватися на практиці.
Компетенція– суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок,
ставлень у певній сфері діяльності людини.
Перша відмінність, що впадає в око, полягає в тому, що компетентність –
це особистісна якість, компетенція – сформований державою, тобто
заданий зовні перелік вимогдо рівня навченості, який пред’являється
учневі для опанування.
Визначають компетентність і як «рівень готовності й уміння діяти»,
(О.Савченко) 3 , що за своїм змістом тотожне дефініції «здатність».
З’ясування сутності поняття «готовність» допоможе визначити ще одну
відмінність компетенції і компетентності.
У науці існують різні погляди на зміст дефініції «готовність».
Представники функціонального підходу (Д. Узнадзе, В. М’ясищев та ін.)
розглядають її крізь призму психічних процесів, прихильники
особистісного підходу (В. Сластьонін, Б. Ананьєв та ін.) трактують
готовність як прояв індивідуальних якостей. Однак усі відзначають
обов’язкову наявність у структурі готовності позитивної настанови
(мотивації) і свідомого прагнення до діяльності.
Саме позитивної настанови, яка формується, серед іншого, на основі
2
Ґудзик И.Ф. Компетентностно ориентированное обучение русскому языку в
начальных классах / И.Ф.Ґудзик. – Черновцы: Букрек, 2007. – С. 37 – 38.
3
Савченко О. Шкільна освіта як замовник підготовки майбутнього вчителя /
О.Савченко // Рідна школа. – 2007. – № 5. – С. 5.

52

позитивного досвіду діяльності, оскільки негативний досвід «блокує»
формування позитивної настанови і прагнення діяти. «Усвідомлення
прагнення» передбачає, що учень знає і осмислює свої психологофізіологічні особливості, здібності, можливості, межі власного знання і
не-знання, уміння і не-вміння, нахили, установки, особистісно значущі
смисли читацької діяльності, себе як читача.
Таким чином, вносимо зміни у нашу «формулу»: додавши до
компетенції позитивний досвід діяльності учня як суб’єкта діяльності і
сформовану на цій основі позитивну настанову, одержимо готовність діяти,
найвищим проявом якої є компетентність.
Компетенція (предметні і загальнонавчальні ЗУНи, досвід ставлення
до предметної і загальнонавчальної діяльності) + позитивний досвід
діяльності + позитивна настанова = готовність діяти =
компетентність.
Іншими словами, якщо учень не лише знає і вміє, а й любить і хоче
діяти (наприклад, читати) і усвідомлює своє прагнення, мотиви, можемо
вести мову про сформованість у нього компетентності (у даному разі,
читацької), якщо ж уміє, але не любить і самостійно не здійснює певної
діяльності (аналізує твір, але не любить читати) говоримо про сформовану
компетенцію (володіння визначеним програмою обсягом знань і вмінь).
Про сформованість читацької компетентності в того, хто не любить читати,
говорити не доводиться. Навіть якщо він «знає і вміє».
Компетентна людина, потрапивши у незвичну ситуацію, не губиться,
тому що знає і вміє оцінити нові виклики, знає свої можливості, може
визначити, які з наявних знань і вмінь тут потрібно застосувати, до кого, за
потреби, звернутися по допомогу і як це зробити, уміє спланувати й
організувати власну (а за потреби й колективну) діяльність.
Володіючи інформаційною компетентністю, учень у змозі підготувати
(не списати або «скачати» з Інтернету, а самому написати!) реферат на
складну тему, оскільки вміє шукати, знаходити, обробляти, аналізувати,
систематизувати інформацію. Маючи сформовану навчальну
компетентність, спроектує за потреби (наприклад, тривала хвороба)власну
освітню траєкторію: визначить обсяг навчального матеріалу, спланує і
організує його вивчення, відрефлексує (проаналізує) й оцінить досягнуте.
Наявність комунікативної компетентності дасть змогу брати активну участь
в обговоренні проблеми (чути не тільки себе, а й інших, критично
аналізувати почуте й коректно відповідати), формування соціальної
53

компетентності навчить переборювати невпевненість, а,за потреби, брати
на себе відповідальність за виконання дорученої справи. І найголовніше –
вона хоче і прагне діяти.
Таким чином, поняття «компетентності» набуває зримих обрисів,
перетворюючись з абстракції на щось конкретне і відчутне. Учитель,
відповідно, одержує відповідь на питання, що він формуватиме (детальніше
про це йдеться у нашій статті – Компетентнісна освіта: вироблення умінь
вирішувати проблеми // Українська мова і література в школі. – 2008. – № 2).
Компетенції і компетентності: структура
Компетентність є складним інтегративним системним утворенням. З
одного боку, «по горизонталі» це сукупність компетентностей (наприклад,
інтерпретаційна компетентність у складі читацької). «По вертикалі»
компетентність складається із компетенцій, які, відповідно, мають свою
структуру (наприклад, літературознавча компетенція). Нагадаємо, що
компетенція - об’єктивна категорія: рівень знань, умінь, навичок, ставлень
визначається і закріплюється певним чином державою. Таким чином, якщо
мова йде про «готовність, здатність, бажання» здійснювати аналіз твору,
матимемо літературознавчу компетентність, якщо ж ідеться про закріплені
у навчальній програмі літературознавчі знання, вміння тощо, –
літературознавчу компетенцію. Це, так би мовити, на функціональному
рівні.
Розглядаючи компетентність як психічне утворення, вчені
виокремлюють у її складі такі компоненти:
l емоційно-ціннісний (почуття, настанови, мотиви, якості, емоції,
пов’язані з позитивним досвідом та ін.);
l когнітивний (знання предметні, а також про себе, діяльність тощо);
l практичний (предметні і загальнонавчальні уміння, позитивний
досвід діяльності).
Здебільшого називають три групи компетентностей: ключові,
міжпредметні (або надпредметні), предметні. Такий підхід відображено і
в Державному стандарті базової і загальної середньої освіти:
Ключова компетентність – спеціально структурований комплекс
характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти
у різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту
освітніх стандартів.
Міжпредметна компетентність – здатність учня застосовувати
щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи
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діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів
і освітніх галузей.
Предметна (галузева) компетентність– набутий учнями у процесі
навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної
із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань.
Предметні (галузеві) компетентності стосуються змісту конкретної
освітньої галузі чи предмета, і для їх опису використовуються такі ключові
поняття: “знає і розуміє”, “уміє і застосовує”, “виявляє ставлення і оцінює”
тощо.
Відповідно, на три групи поділяються і компетенції:
Ключова компетенція– певний рівень знань, умінь, навичок, ставлень,
які можна застосувати у сфері діяльності людини.
Предметна компетенція– сукупність знань, умінь та характерних рис
у межах змісту конкретного предмета, необхідних для виконання учнями
певних дій з метою розв’язання навчальних проблем, задач, ситуацій.
В Україні найчастіше виділяють такі компетентності (у різних авторів
і в різних документах переліки різняться): ключові (уміння вчитися,
комунікативну, інформаційно-комунікаційну, соціальну, громадянську,
загальнокультурну, підприємницьку, здоров’язбережувальну);
міжпредметні (естетичну, природничо-наукову, математичну та ін.),
предметні (комунікативну, літературну, мистецьку, природничо-наукову,
математичну, проектно-технологічну, інформаційно-комунікаційну,
суспільствознавчу, історичну, здоров’язбережувальну та ін.).
Як бачимо, деякі компетентності одночасно представлені як ключові і
предметні, міжпредметні і предметні. Це означає, що вони формуються як
засобами окремого предмета (наприклад, комунікативна компетентність є
об’єктом уваги на уроках мови), так і всіх навчальних дисциплін.
Компетентності – літературна, читацька…
Учитель-словесник, переймаючись проблемою втрати інтересу молоді
до читання, формування учня-читача, дарма шукатиме в переліку читацьку
компетентність, про яку йдеться у працях психологів, методистів
(Я.Андреєва, О.Ісаєва, О.Куцевол, А.Ситченко, Е.Соломка, Н.Чепелєва та
ін.). «Державний стандарт початкової загальної освіти» метою
літературного читання визначає сбме формування читацької
компетентності, підкреслюючи, що вона є «базовою складовою
комунікативної і пізнавальної компетентності». У «Державному стандарті
базової і повної середньої освіти» йдеться лише про предметну літературну
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компетентність. Але ж, погодьмося, це не зовсім одне і те ж.
Думається, маємо говорити про читацьку міжпредметну (якщо не
ключову) і читацьку предметну (її можна назвати літературною)
компетентності. Так, до речі, потрактовано комунікативну компетентність.
У першому випадку читацька компетентність буде складовою
інформаційно-комунікаційної, формуватиметься на міжпредметному рівні,
у другому – її становлення відбуватиметься засобами літератури. Окрім
того, що це логічно, будуть «юридичні» підстави вважатиформування
читацької компетентності турботою не лише словесника, а й інших учителів.
Утвердження в науці такого підходу стане згодом підставою для внесення
змін і до освітніх документів. Не кажучи вже про шкільну практику.
Маємо й іншу колізію. Державний стандарт, як зазначають його
розробники, «ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого,
компетентнісного і діяльнісного підходів», а у програмі з української
літератури питання формування читацької компетентності (у подальшому
вживатимемо саме цей термін) свого розв’язання не знаходить. У проекті
програми з літератури слово «читач» вжито чотири рази і один раз –
«читацькі інтереси». Про читацькі чи, бодай, літературні компетентності
чи компетенції немає жодної згадки. А ми про компетентнісно зорієнтоване
навчання…
Особистісно і компетентнісно зорієнтоване навчання
Формування готовності і здатності діяти є одним із головних завдань і
особистісно зорієнтованого навчання, стратегічною метою якого є
особистісний розвиток учня. Сформованість компетентностей – одна з його
складових.
Маємо усвідомити, сприйняти і прийняти ключові відмінності
знаннєзорієнтованого і компетентнісно та особистісно зорієнтованого
навчання. Одна з них – об’єкт і вектор спрямованості пізнання. У
знаннєзорієнтованій парадигмі – це зовнішній світ (математичні, фізичні,
хімічні, біологічні об’єкти, художній твір тощо). У компетентнісно і
особистісно зорієнтованих парадигмах вектор діяльності спрямовується
на пізнання суб’єктом самого себе, процесу взаємодії зі світом і смислу
власної діяльності. Процес пізнання і перетворення зовнішнього світу є
засобом для цього.
Таким чином, головною дійовою особою стає учень, а вчитель має
допомогти йому осмислити не лише твір, а й себе і свої взаємини зі світом
(себе-у-світі), визначити мету, способи діяльності, рівень домагань тощо.
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При цьому мета – не лише «Що я маю засвоїти?», а й «Для чого? Як? Який
смисл засвоєння?»
Звідсіля кілька важливих висновків: на зміну монологічності навчання
(говорить в основному вчитель) приходить діалогічність (учитель і учень
шукають відповіді на важливі для обох ціннісно смислові питання, пов’язані
з проблематикою виучуваного твору); предметні знання і вміння – лише
засіб самопізнання; самотворення учня неможливе без його активної
діяльності.
Учителя на шляху впровадження інновацій підстерігають перешкоди,
усвідомивши які, можна швидше досягнути успіху. Про одну з них уже
йшлося: це погляд на компетентнісно зорієнтоване навчання як певну
абстракцію і зведення його сутності до оволодіння лише предметними
знаннями і вміннями на рівні «могти застосовувати за потреби». Такий
підхід неминуче повертає вчителя до звичних йому ЗУНів.
Інша небезпека полягає в абсолютизації компетентнісного підходу, що
може призвести до повторення ситуації, що склалася у школі з уведенням
ЗНО: головним об’єктом турботи частини вчителів стала підготовка до
тестування, яка часто нагадує своєрідне тренування. Гарна ідея
дискредитується. Але якщо у цьому випадку недопрацювання почасти
компенсуються позитивом появи потужного бар’єра на шляху хабарництва
під час вступу до вишів (та й явище «натаскування», на щастя, не стало
всезагальним), компетентнісний підхід, за такого його трактування,
компенсаторних якостей не має (принаймні вони не проглядаються).
Висновок – досягнення позитивного результату від впровадження
компетентнісного підходу в освіті можливий лише за умови його поєднання
з особистісно зорієнтованим. Їх можна вважати двома «пелюстками» одного
осердя – розвивального навчання, які разом забезпечують рівновагу між
особистісною і діяльнісною складовими. Без сприйняття і прийняття цього
факту школа справді може опинитися в ситуації, коли навчатимуть «того ж
самого», лише названого іншими словами. Про усвідомлення небезпеки
свідчить обнадійливий факт, що у Стандарті наголошується на необхідності
поєднання трьох підходів: особистісно зорієнтованого, компетентнісного
і діяльнісного.
Компетентність: формування
Відповівши на питання «Що формувати?», поміркуємо над іншим –
«Як?» Якщо компетентність – «готовність, здатність і бажання діяти», то,
очевидно, навчальний процес і має бути спрямований на набуття досвіду
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самостійної діяльності і позитивного ставлення. Причому, не тільки у
предметній, а й у надпредметній сфері, пов’язаній з оволодінням
надпредметними знаннями і вміннями.
Зарубіжні і вітчизняні вчені відзначають великі потенційні можливості
щодо формування компетентностей проектного навчання, технологій
розвитку критичного мислення, дебатних та ігрових технологій,
інтерактивного навчання, створення учнівських портфоліо. Саме ці
методики і технології забезпечують самостійність учня, включення його у
навчальний процес, становлення загальнонавчальних умінь, пошук
особистісних смислів діяльності, збільшення кількості проблемних і
відкритих практикозорієнтованих запитань і завдань, оволодіння
різноманітними соціальними ролями, що сприяє самопізнанню, і, що дуже
важливо, ЗАТРЕБУВАНІСТЬ особистісних якостей через створення
ситуації вибору. Кожна з цих методик і технологій заслуговує і потребує
окремої розмови, але тут обмежимося їх переліком.
Звичайно, і в цьому випадку існує небезпека, що вчитель зосередиться
лише на предметній складовій. На жаль, у Стандарті (частині, що стосується
літературної освіти), діяльнісна (названа стратегічною) лінія, яка забезпечує
формування загальнонавчальних (зокрема й організаційно-діяльнісних)
умінь, відсутня. Наявна, але подана надто стисло і загально у Державних
вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з української мови,
дещо ширше – іноземних мов. Хоча саме вона, як підкреслено в документі,
«сприяє формуванню діяльнісної компетентності шляхом формування
навчальних умінь і навичок, опанування стратегіями, що визначають
мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів,
спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих
проблем».
Приклад комплексного розв’язання проблеми формування загальнонавчальних умінь знаходимо у Стандартах другого поколінняРосійської
Федерації і документах, розроблених на їх основі. Так, Основна освітня
програма навчального закладу не лише декларує орієнтацію на формування
компетенцій і компетентностей, особистісний розвиток учня, а ймістить
окремий розділ, присвячений розвитку універсальних навчальних дій
(загальнонавчальних умінь): особистісних, регулятивних, комунікативних,
пізнавальних. Досягнення запланованого результату забезпечують чотири
міждисциплінарних (підкреслення наше. – А.Ф.) програми: «Формування
універсальних навчальних дій», «Формування ІКТ-компетентності учнів»,
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«Основи навчально-дослідної і проектної діяльності», «Основи смислового
читання і робота з текстом». Перелік умінь, якими повинен оволодіти
випускник основної школи, складається з двох частин: обов’язкової і
бажаної для засвоєння.
Так, у частині, що стосується регулятивних навчальних дій (їх ми
називаємо організаційно-діяльнісними), програма передбачає, що
випускник навчиться (обов’язкова частина):
l цілевизначенню, включаючи постановку нових цілей…;
l самостійно аналізувати умови досягнення цілей…;
l планувати шляхи досягнення цілей;
l встановлювати цільові пріоритети;
l уміти самостійно контролювати свій час і керувати ним;
l приймати рішення у проблемній ситуації…;
l здійснювати констатувальний і попередній контроль за результатом
і способом дії…;
l адекватно самостійно оцінювати правильність виконання дій і
вносити необхідні корективи у виконання…
Окрім того, випускник матиме змогу навчитися (варіативна частина):
l самостійно ставити нові навчальні цілі…;
l будувати життєві плани в часовій перспективі;
l під час планування досягнення цілей самостійно, повно й адекватно
враховувати умови і засоби їх досягнення; виокремлювати альтернативні
способи досягнення цілей і вибирати найефективніший;
l основам саморегуляції…;
l здійснювати пізнавальну рефлексію та ін.
Увага до проблем формування оргдіяльнісних умінь знайшла своє
логічне продовження і в програмі з літератури, де зазначено, що випускник
школи, зокрема, навчиться «визначати для себе актуальну і перспективну
мету читання художньої літератури; вибирати твори для самостійного
читання».
У наших реаліях, коли діяльнісна лінія не представлена, відповідно, і
в діючій програмі з літератури, і в її новому проекті, маємо виходити з
того, що тягар формування загальнонавчальних умінь (зосередимося зараз
лише на оргдіяльнісних) лягає на учителя-предметника. Спробуємо
допомогти. Насамперед, запропонуємо програму формування
оргдіяльнісних умінь, яка може бути такою (наводимо, як приклад, програму
для 5 класу):
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5 клас
Учень:
розуміє сутність цілевизначення, планування, організації, здійснення,
рефлексії і оцінювання діяльності, усвідомлює їх особистісну значущість;
знаєспособи і форми роботи з цілями, планування, види рефлексивних
запитань, способи і форми проведення рефлексії та оцінювання; назви
читацьких якостей;
осмислює з допомогою вчителя себе як читача;
позначає у запропонованому вчителемпереліку цілей на тему (семестр)
ті, що стосуються конкретного уроку, досягнуті, особистісно значущі;
визначає власні цілі заняття, доповнює ними загальний перелік,
обговорює й узгоджує у парі (групі, з класом) власні цілі із загальними,
виробляє спільні цілі заняття (самостійно, у парі, групі);
бере участь в обговоренні запропонованого вчителем плану на урок,
подаєпропозиції щодо його доповнення або зміни, обґрунтовує логічність
запропонованої послідовності дій, планує спільну діяльність у парі
(групі)працює за запропонованим планом, слідкуєза його дотриманням;
визначає з допомогою вчителя необхідні засоби (підручник, довідники
тощо);
знає обов’язки члена групи; організовує і здійснює з допомогою вчителя
навчання у парі (малій групі);
аналізуєдосягнення цілей уроку (теми, семестру),зіставляє одержаний
результат із запланованим; відрефлексовує процес власної і колективної
діяльності за допомогою 5-7 запитань; дає словесну оцінку власної і
колективної діяльності на основі запропонованих критеріїв; спільно з
однокласниками (усно, письмово) у парі (групі) підводить підсумки уроку;
аналізує й словесно оформляє свої почуття; користується різними
способами рефлексії та оцінювання настрою, процесу та результату
діяльності (словесним, графічним, кольорописом, використання
різноманітних схем, таблиць тощо);
працює з картками само- і взаємооцінювання.
Наголосимо, що формування організаційно-діяльнісних умінь є
наскрізною проблемою: уміння ставити цілі, планувати,
організовувати, здійснювати, відрефлексовувати й оцінювати свою
навчальну діяльність, вслухатися в себе і фіксувати зміни у
внутрішньому світі формуються на кожному уроці!
Виокремлюємо програму формування читацьких знань і вмінь, що
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забезпечують становлення суб’єктності учня-читача:
Клас
5

6

7

8

9

Вимоги до рівня сформованості читацьких знань і вмінь
Учень
Знає: зміст понять "читач", "читання", "уміти читати"; перелік читацьких умінь і
якостей;
Усвідомлює практичну й особистісну значущість знань і вмінь;
Уміє: відрефлексувати свою читацьку діяльність
Учень
Знає: види роботи з текстом, характеристику окремих видів читачів;
Уміє: схарактеризувати себе як читача
Учень
Знає: сутність понять "читацький розвиток", зміст йогоскладників; сутність
окремих читацьких стратегій; алгоритм прочитання художнього та наукового
тексту;
Уміє: застосовувати окремі читацькі стратегії залежно від поставленого завдання;
розглядати текст за певним алгоритмом
Учень
Знає: сутність читацьких стратегій; сутність понять "читацька самосвідомість",
"читацька діяльність", "читацьке спілкування";
Уміє: розглядати текст за певним алгоритмом; схарактеризувати свій читацький
розвиток, планувати його
Учень оволодіває зазначеними знаннями і вміннями у повному обсязі, удосконалює
їх, вибудовує індивідуальну програму читацького розвитку

Досвід упровадження цих програм членами творчих груп з проблем
особистісно зорієнтованого навчання літератури та лабораторії ОЗОН
Рівненського ОІППО свідчить про продуктивність такого підходу. Навіть
за умови часового цейтноту, забезпечивши системність і систематичність
роботи, учителі добиваються позитивних результатів, їхні вихованці крок
за кроком вчаться керувати своєю читацькою діяльністю.
Компетентності: оцінювання
Однією з ключових ознак компетентності є ситуативність прояву.
Компетентність існує як потенціал і проявляється за потреби. Звідсіля
висновок: якщо ми хочемо з’ясувати рівень сформованості компетентності,
повинні створити ситуацію, де б її присутність/відсутністьпроявилася.
Іншими словами, ситуація повинна спонукати учня актуалізувати досвід
діяльності, застосувати всі наявні предметні і загальнонавчальні знання і
вміння.
Потрібен механізм, певні оцінювальні техніки, які дали б змогу це
оцінити. Зрозуміло, що традиційний інструментарій, з допомогою якого
ми перевіряємо рівень предметних знань, умінь і навичок, малопридатний.
Для оцінювання рівня сформованості компетентностей необхідні
спеціально структуровані комплексні завдання і окрема шкала (О.Пометун).
Що ми контролюємо та оцінюємо в умовах «традиційного» навчання?
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Досягнення мети уроку, рівень одержаних знань, рівень здібностей учнів.
Є ще й мотиваційна функція, однак реально оцінка частіше виступає
засобом покарання, ніж заохочення. Та й контролююча функція за умови
відсторонення учня від процесу оцінювання реалізується лише частково
через часту необ’єктивність оцінки.
В особистісно зорієнтованому навчанні оцінюється як навченість, так
і научуваність, а також розвиток особистісних структур, у компетентнісно
зорієнтованому – ще й сформованість компетентностей. Тому, доречним
видається пропонований А.Хуторським термін “освітня діагностика”. Вона
включає в себе “контроль, перевірку, облік, оцінювання, накопичення
статистичних даних, їх аналіз, рефлексію, виявлення динаміки освітніх змін,
перерозподіл цілей, уточнення освітніх програм, корекцію навчання,
прогнозування подальшого розвитку подій”4.
До традиційної оцінки додаються інші форми (есе, тести,
самооцінювання, спостереження, папки успіху, словесне оцінювання).
Змінюється шкала: не лише 12-бальна система, а й рівень (високий, середній,
низький); частота прояву певної якості (завжди, часто, рідко, ніколи).
Учені (Г.Б.Голуб, І.С.Фішман) розробляють і апробують технологію
внутрішнього і зовнішнього оцінювання. Внутрішнє оцінювання (його
називають формувальним) здійснюється самим учнем і вчителем на основі
спостережень, контролю за ходом виконання окремих видів робіт (скажімо,
проекту), аналізу аркушів само- і взаємооцінювання тощо. Така оцінка
відзначається суб’єктивністю, і її роль – стимулювати оцінну діяльність
учня, сформувати здатність до адекватного самооцінювання, дати
інструмент самоконтролю. Таким чином, виконуючи в основному
мотиваційну функцію, формувальна оцінка заразом розвиває одне із
важливих загальнонавчальних умінь. Приклад – учнівське робоче
портфоліо або папка успіху.
Зовнішня оцінка виставляється на основі виконання учнем спеціального
завдання. Про сутність і методику розробки і застосування компетентнісно
зорієнтованих завдань ідеться у статті С.В.Ревчук, члена лабораторії
особистісно зорієнтованого навчання літератури Рівненського ОІППО,
видрукуваній у цьому ж числі (за що окрема вдячність редакції).
Підсумуємо сказане.
Хуторской А.В. Современная дидактика: учебник для вузов / А.В.Хуторской.
– СПб: Питер, 2001. – С. 418.
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Успішною в сьогодення може бути лише людина, яка:
l знає предмет діяльності, уміє працювати з ним;
l володіє управлінським циклом (може самостійно сформулювати
проблему, що потребує розв’язання, визначити цілі, спланувати й
організувати діяльність, здійснити її, відрефлексувати й оцінити результати,
внести, за потреби, корективи);
l знає і осмислює себе (психолого-фізіологічні особливості, здібності,
можливості, межі власного знання і не-знання, уміння і не-вміння, нахили,
установки, особистісно значущі смисли читацької діяльності тощо) і власну
діяльність;
l має сформовану позитивну настанову на діяльність, усвідомлене
прагнення діяти.
Таку людину ми називаємо компетентною, її о собистісну
характеристику (якість) – компетентністю.
Компетенція – це заданий зовні перелік вимог до рівня знань, умінь і
навичок, досвіду і ставлення учнів. Як предметних, так і надпредметних,
серед яких важливу роль відіграють організаційно-діяльнісні.
Їхсформованість визначає рівень суб’єктності учня – обов’язкової ознаки
компетентності.
Компетентності поділяються на: ключові, міжпредметні (або
надпредметні), предметні. Читацьку компетентність трактуємо
якміжпредметну (складову інформаційно-комунікаційної) і предметну (її
можна назвати літературною).
Досягнення позитивного результату від впровадження
компетентнісного підходу в освіті можливе лише за умови його поєднання
з особистісно зорієнтованим. Їх можна вважати двома «пелюстками» одного
осердя – розвивального навчання, які разом забезпечують рівновагу між
особистісною і діяльнісною складовими.
Великі потенційні можливості у формуванні компетентностей мають
дебатні, ігрові технології, технології проектного навчання, розвитку
критичного мислення, дебатні, ігрові, інтерактивного навчання, створення
учнівських портфоліо, які забезпечують суб’єктність учня, оволодіння
різноманітними соціальними ролями, затребуваність особистісних якостей.
Оцінювання рівня сформованості компетентностей потребує розробки
нових підходів, методик. Оцінюватися мають не лише предметні, а й
загальнонавчальні уміння, досвід і наявність позитивної настанови на
діяльність. Змінюється шкала і форми оцінювання (аркуші само- і
63

взаємооцінки, есе, папки успіху, виконання комплексних компетентнісно
зорієнтованих завдань та ін.).
…Компетентнісно зорієнтоване навчання тяжко торує свій шлях. Чому?
Відповідь проста: його упровадження у практику роботи загальноосвітньої
школи потребує докорінної перебудови і змісту, і навчального процесу, і
механізмів оцінювання, і самого вчителя. Перший крок до цього –
осмислення посталих проблем. Автор сподівається, що ця стаття бодай у
чомусь і комусь допомогла.
Компетентності «складно формувати, а ще складніше вимірювати, але
без цього якісна шкільна освіта у ХХІ столітті неможлива» (О.Савченко).
Пам’ятаймо про це!
Бондарчук Олена Іванівна,
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології управління
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯПСИХОЛОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ
В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Глобалізаційні трансформаційні процеси в сучасному суспільстві
зумовлюють трансформацію парадигми освітнього процесу, а саме:
1) перенесення акценту з накопичення інформації на засвоєння засобів її
отримання, аналізу, планування своїх дій, уміння критично розглядати
факти, вести діалог, чути опонента; 2) перехід від засвоєння конкретних
засобів здобуття інформації до усвідомлення тих цілей, для яких
створювалися ці засоби, а також до постановки власних цілей та пошуку
адекватних для їх досягнення засобів; 3) у контексті управління закладом
освіти – усвідомлення, осмислення та переосмислення проблем (зокрема,
психологічних), управлінської діяльності, вибір адекватних способів та
стратегій їх розв’язання.
Це висуває нові вимоги до рівня професіоналізму керівників освітніх
організацій, а отже, й до їхньої компетентності, яка, як зазначає Дж. Равен,
залежить від: 1) мотивації та здатності включатися в діяльність високого
рівня, виявляючи ініціативу, брати на себе відповідальність, аналізувати
роботу організацій або інших систем; 2) готовності включатися в
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суб’єктивно значущі дії, наприклад, прагнути вплинути на те, що відбувається у своїй організації, або на напрям руху суспільства; 3) готовності та
здатності сприяти клімату підтримки й заохочення тих, хто намагається
вводити новації або шукає шляхи ефективнішої роботи; 4) розуміння того,
як функціонує держава і суспільство, де людина живе й працює, адекватного
сприймання власної ролі та ролі інших людей в організації та в суспільстві,
у цілому; 5) адекватного уявлення про низку понять, пов’язаних з
управлінням організаціями, зокрема таких, як ризик, ефективність,
лідерство, відповідальність, підзвітність, комунікація, рівність, участь,
добробут і демократія [11].
Компетентний керівник сприятиме зростанню компетентності своїх
підлеглих, створивши таке виробниче середовище, у якому ясно
прослідковується: прагнення виявляти здібності кожного працівника та
робити конкретні кроки для їх визнання, розвитку й успішної практичної
реалізації; очікування високих стандартів роботи й підтримки інновацій,
але без силового спонукання, що є загрозою творчості; надання можливості
брати участь в управлінні робочим процесом, впливати на рішення
керівництва тощо [11; 14].
Зрозуміло, що за таких вимог необхідною умовою професіоналізму
керівників освітніх організацій є психологічна компетентність, яка містить
професійно-дієві особистісні установки й цінності щодо засвоєння й ефективного використання психологічної інформації в процесі управлінської
діяльності, а також відповідні психологічні знання, уміння й навички [3; 5; 8].
Водночас аналіз практики управлінської діяльності керівників освіти
свідчить про недостатньо високий рівень їхньої психологічної
компетентності, що утруднює управлінську діяльність з урахуванням
проблем трансформаційного періоду суспільного розвитку, особливо в
контексті управління інноваційними процесами в системі освіти [7].
Цей висновок підтверджують результати нашого дослідження
особливостей психологічної компетентності керівників загальноосвітніх
навчальних закладів, у якому виявлено низку проблем психологічної
компетентності керівників освітніх організацій, які утруднюють її
вдосконалення у процесі підвищення кваліфікації для значної кількості
управлінців: 1) амбівалентне ставлення управлінців до вдосконалення
психологічної компетентності суб’єктів навчально-виховного процесу
(позитивне стосовно інших і невизначене, а то й негативне в контексті
самовдосконалення); 2) недостатньо високий рівень знань та вмінь
керівників з психологічних проблем діяльності освітніх організацій,
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особливо щодо забезпечення діяльності закладів освіти в умовах соціальних трансформацій; 3) недостатня орієнтація частини управлінців на
здобуття нових компетентностей шляхом професійної деформації їхньої
особистості; 4) недостатній рівень реалізації резервів удосконалення психологічної компетентності керівних кадрів освіти в системі післядипломної
педагогічної освіти через посилену увагу працівників інституцій ППО до
оновлення професійних знань, умінь, навичок управлінців без урахування
психологічних особливостей управлінської діяльності [5].
Отримані результати свідчать про необхідність спеціального
психологічного навчання управлінців, яке можна здійснити в системі
післядипломної педагогічної освіти.
Тому мета нашого дослідження – визначити особливості психологічної
компетентності керівників освітніх організацій та її формування в умовах
післядипломної педагогічної освіти.
Формування професійної компетентності керівників освітніх
організацій в умовах ПО можливе, на наш погляд, за умови
компетентнішого підходу, за яким, на противагу концепції «засвоєння
знань» (насправді, як зазначає Д. Іванов [8], суми відомостей), керівник
має діяти ефективно в будь-яких ситуаціях професійної діяльності. При
цьому особливе значення надається вмінню діяти ефективно в нових,
невизначених ситуаціях, у яких важко напрацювати попередньо відповідні
способи дій. У цьому підході протиставляється «...розуміння знання як нарощування суми предметної інформації і знання як комплексу вмінь, що дають
змогу діяти й досягати необхідного результату, причому часто в
невизначених, проблемних ситуаціях» [8, 19].
Такий підхід до післядипломної освіти передбачає якісно нові зміни
(щодо організації навчального процесу, управління ним, діяльності
викладачів і слухачів – керівників освітніх організацій, способів оцінювання
результату навчання), пов’язані з необхідністю розвитку в управлінців таких
умінь, які б допомагали чітко визначати цілі управлінської діяльності,
схвалювати рішення й адекватно діяти як у типових, так і в нестандартних
ситуаціях.
У зв’язку з цим українські науковці говорять про необхідність
реформування післядипломної освіти в напрямі вироблення єдиного
концептуального підходу до системи підвищення кваліфікації в усіх її
ланках, вирішення проблеми державного стимулювання професійного
зростання фахівців з вищим рівнем кваліфікації, їхньої зацікавленості в
подальшому особистісному та професійному розвитку, зокрема, шляхом
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прямого зіставлення якості навчання в системі ПО і можливості кар’єрного
зростання тощо. При цьому формулюються актуальні питання організації
ПО, які потребують негайного розв’язання: 1) як задіяти особистісні
ресурси спеціаліста, сформувати в нього мотивацію та потребу безперервного вдосконалення; 2) як диференціювати після- дипломну освіту
відповідно до запитів, потреб і можливостей кожного освітянина — суб’єкта
особистісного і професійного зростання; 3) як забезпечити узгодження
соціального замовлення з особистісними якостями фахівців, супроводу всіх
етапів і форм ПО з рефлексивними моментами тощо [3; 12].
Така зміна ракурсу навчання від інформаційної складової на
соціокультурну, ціннісну, особистісно-розвивальну веде до принципової
зміни позиції викладача інституцій післядипломної освіти. Він має
мотивувати слухачів на самостійну роботу, у якій кожний з урахуванням
власних потреб та інтересів може напрацьовувати компетенції, що
відповідають сучасним вимогам до керівника освітніх організацій.
Ідеться про базову компетентність викладача післядипломної освіти,
тобто його здатність до створення розвивального середовища, у якому
кожний має можливість: 1) обговорювати свої проблеми в атмосфері поваги, відкритості, щирості і підтримки, коли погляди людей сприймаються
як такі, що мають право на існування, а їхні інтереси, власна думка,
пріоритети та рішення поважаються; 2) апробувати різні способи поведінки
з правом на помилку, з підтримкою і допомогою в разі такої помилки; 3)
отримувати заохочення до розвитку нових способів поведінки в процесі
досягнення професійних та інших цілей; 4) спостерігати рольові моделі
поведінки, які допомагають знайти й апробувати інші способи мислення,
сприйняття дійсності та поведінки, перевірити їх на «придатність»; 5)
отримати (або самостійно сформулювати) та осмислити нові знання, що
дають змогу осмислити власну управлінську діяльність і можливі
альтернативні варіанти її здійснення тощо [5].
При цьому слід враховувати специфічні особливості керівників освітніх
організацій як суб’єктів післядипломної педагогічної освіти, які, виконуючи
свої функціональні обов’язки, самі керують освітніми системами і часто є
«закритими» для самовдосконалення через інерційність мислення,
суперечливість системи ціннісних орієнтацій тощо [12].
Не менш важливо враховувати особливості вдосконалення психологічної компетентності в процесі інтеріоризації ними соціальних впливів,
які здійснюють викладачі, шляхом [4; 6]:
1) наведення прикладів високорозвинених особистостей – керівників
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освітніх організацій, інших референтних для цього управлінця осіб, які
демонструють прагнення до вдосконалення психологічної компетентності,
рефлексивно-гуманістичний тип взаємин співтворчості, коли інші шляхом
наслідування або свідомо, на основі індивідуального порівняння впливів з
внутрішніми цінностями засвоюють зразки їхньої поведінки;
2) пряме навчання за рахунок розширення системи уявлень, доповнення
її новими елементами знань як засобів перетворення себе й дійсності;
3) удосконалення психологічної компетентності за рахунок так званого
психологічного щеплення [13], іншими словами, надання індивіду
інформації, що попередньо готує його до можливих негативних наслідків
або труднощів на шляху виконання певних завдань самовдосконалення;
4) пряме перенавчання, коли, як детально показує у своїх працях
О. Панасюк [10], відбувається трансформація актуальних соціальних
установок на ідеальні шляхом включення суб’єкта до нової системи
діяльностей;
5) непряме перенавчання шляхом інтерпретації результатів діяльності
управлінця так, щоб сформувати у нього рефлексію, необхідну для
актуалізації процесів самовдосконалення та саморозвитку.
Важливою умовою конструктивності таких впливів є створення
розвивального соціального середовища як о собливого, науково
організованого мікросоціуму, що відрізняється від звичайного соціального
середовища вишими за змістом та інтенсивністю характеристиками
спільної творчої діяльності й спілкування, гуманістичними груповими
нормами й цінностями, інтелектуальною атмосферою тощо [2; 5].
Характеристиками такого середовища в умовах післядипломної освіти є:
1) організація спільної діяльності керівників освітніх організацій, у
процесі якої вони реалізують себе як творчі індивідуальності,
задовольняють вищі людські потреби, при цьому через організацію
спільної, взаємозалежної діяльності виникає ефект групового почуття
корисності для іншого водночас з підняттям власної самоцінності;
2) установлення рівноправності партнерів у спілкуванні, емоційній
відкритості й довірі один до одного, сприйнятті іншої людини як цінності;
толерантність, оптимізм, ставлення до групи як до колективу творців тощо;
3) розвиток духовної культури спільноти шляхом соціального,
духовного й предметного збагачення спільної діяльності, спільного
переживання почуття причетності до особливостей професійної культури,
обговорення питань професійного самовизначення, місії ке- рівникаосвітянина тощо;
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4) інтенсифікація розумових, емоційних і поведін- кових компонентів
спільної діяльності завдяки колективній дії з публічною демонстрацією
результатів, як, наприклад, проектна діяльність;
5) установлення в процесі спільної діяльності зворотного зв’язку між
її учасниками (за допомогою опитування, бесіди, групових форм
спілкування тощо) з метою забезпечення процесу усвідомлення себе через
іншого;
6) виконання системи спеціальних завдань, що зумовлюють
сприйняття й програвання соціальної ролі (керівника освітньої організації)
з певними характеристиками, які відповідають людині, орієнтованій на
професійно-особистісний розвиток, удосконалення психологічної
компетентності тощо [5].
Важливим у цьому випадку є використання інтерактивних форм і
методів навчання, що мають різноманітні ресурси (засоби), які сприяють
актуалізації здатності до самоуправління й саморозвитку (рефлексії,
самоаналізу, самоорганізації, саморегуляції) своєї діяльності і поведінки з
урахуванням індивідуально-психологічних особливостей (це, зокрема,
групові дискусії, соціально-пси- хологічні тренінги, рольові й ділові ігри,
рефлексивний практикум тощо). Зміст цих форм і методів навчання має
бути побудований з урахуванням особливостей професійної діяльності
конкретної категорії керівників освітніх організацій, їхнього професійного
досвіду, потреб та інтересів.
Удосконалення психологічної компетентності має здійснюватися в
декілька етапів [5].
По-перше, підготовчий етап, на якому визначається ступінь готовності
управлінців до вдосконалення. Відповідно можна виокремити три типи
керівників: 1) не готові; 2) бажають, але не володіють відповідними
знаннями, уміннями, навичками; 3) готові.
Зрозуміло, що для першої групи керівників слід провести спеціальну
роботу щодо забезпечення «відкритості» управлінців для подальшої роботи
(за допомогою групових дискусій, спостережень, протиставлень,
інтерпретації прийомів і способів поведінки), адже особистість, відкрита
для розвитку, сприймає нову інформацію, необхідну для змін, виявляє
гнучкість. Нову інформацію, що надходить до особистості, закритої для
розвитку, неможливо продуктивно опрацювати, вона або не розпізнається,
узагалі, або розпізнається неадекватно, або визнається несуттєвою [1].
Важливим при цьому є узгодження мети післядипломної педагогічної
освіти управлінців, загалом, і вдосконалення психологічної компетентності,
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зокрема, з їхньою ціннісно-потребовою сферою (насамперед, вищими
потребами).
По-друге, діагностичний етап, спрямований на визначення вихідного
рівня психологічної компетентності управлінців на основі актуалізації
прагнення до самопізнання суб’єктом особливостей свого внутрішнього
світу.
Унаслідок цього можна побудувати «особистісний профіль» кожного
керівника школи з урахуванням його індивідуально-психологічних
особливостей і розробити індивідуальну програму вдосконалення на основі
розвитку здатності до самопізнання, саморегуляції й самоконтролю,
самовдосконалення тощо.
На цьому етапі доцільно використовувати прийом антиципації
(передбачення) можливих результатів самопізнання і співставлення з
отриманими за допомогою наукових методів, аналіз відмінностей яких
зумовлює переживання як ментальну подію зсередини суб’єкта діяльності,
пов’язану зі спробами оволодіти ситуацією, трансформувати її або самого
себе в ній [5].
Третій етап актуалізації здатності до розвитку конструктивних
особистіших новоутворень реалізується на основі розвитку самоконтролю
й саморегуляції активності особистості, насамперед, в активних формах і
методах навчання: практичних заняттях, на яких аналізуються проблемні
ситуації управлінської діяльності, конструктивне розв’язання яких можливе
за умови самоаналізу й самопізнання керівників, ділових іграх, тематичних дискусіях, соціально-психологічних тренінгах тощо.
При цьому використовується принцип перспективної рефлексії [1], коли
проблемні ситуації під час управління розглядаються як приховані
можливості особи- стісного розвитку в процесі вдосконалення психологічної компетентності. Унаслідок цього на основі «підключення» афективного
компонента формується усвідомлення здатності змінити себе, складається
й схвалюється програма відповідних дій.
Четвертий етап закріплення та розвитку конструктивних особистіших
новоутворень доцільно, на наш погляд, реалізувати на дистанційному етапі
навчання, а також безпосередньо в професійній діяльності керівників
освітніх організацій, під час їхньої самоосвіти в тісній співпраці з
психологічною службою освітянської організації, інститутами
післядипломної освіти шляхом виконання спеціальних завдань для
навчального практикуму, психолого-управлінського консультування тощо.
Важливий ресурс для ефективного вдосконалення психологічної
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компетентності представляє в цьому випадку очно-дистанційна система
навчання й ті новітні інформаційно-комунікаційні технології, які можна
використовувати в процесі дистанційного етапу навчання. Тут завдяки
створенню веб-середовища для слухачів вони можуть не лише самостійно
опанувати ряд навчальних модулів, а й обговорити в системі он-лайн
актуальні психологічні та інші проблеми управлінської діяльності з
колегами та викладачами, організувати спільну діяльність під час виконання
спільних проектів тощо.
Отже, актуальним завданням для післядипломної педагогічної освіти
є створення персонального навчального середовища для кожного
управлінця, що забезпечить можливість переходу до неперервного навчання
впродовж життя на о снові складання індивідуальних програм
самовдосконалення.
Тобто, вдосконалення психологічної компетентності керівників
освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти можливе
шляхом створення роз- вивального соціально-психологічного середовища,
у якому ініціюється самостійність, відкритість, толерантність усіх учасників
навчання, а також завдяки відповідній підготовці суб’єктів соціального
впливу (викладачів системи ПО), здатних створювати таке середовище,
працювати не лише в процесі безпосередньої взаємодії зі слухачами, а й в
умовах дистанційного навчання.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ
ДОРОСЛИХ: ПРАКТИКА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
Мельник Надія Адамівна,
завідувач кабінету координації методичної роботи,
доцент кафедри управління освітою Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИДО НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ
В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Однією з основних вимог сучасності є проведення суттєвих змін в
освіті, створення нових пріоритетів навчання і виховання особистості
протягом усього життя, які б сприяли формуванню готовності фахівців до
свідомого, постійного підвищення свого професійного рівня. Реалізація
цих завдань можлива у системі післядипломної освіти, специфіка якої
полягає у диференційованому підході до навчання дорослих. Провідна роль
в освіті дорослих, і зокрема вчителів, належить інститутам післядипломної
педагогічної освіти, районним (міським) методичним кабінетам (центрам),
адже саме вони повинні забезпечити постійний професійний розвиток
педагогічних працівників, зорієнтований на задоволення їхніх потреб у
соціалізації та самореалізації, підвищення їхнього культурного, освітнього
та наукового рівнів.
Процес підготовки нової генерації науково-педагогічних працівників,
здатних позитивно впливати на суспільний розвиток, передбачає новий
підхід до професійної підготовки педагогічних працівників, виникнення
нових функцій системи післядипломної педагогічної освіти, реалізацію
нової мети освіти дорослих: формування готовності вчителя до
впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в освітній процес,
розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів, виховання
життєспроможної особистості.
Освіта доро слих – це система, зміст якої зорієнтований на
випереджувальний розвиток суспільства, професійної кар’єри,
особистісних навичок і якостей, інших сфер соціальної практики.Вона
спрямована на чіткий результат – особистість, яка розвивається,
73

підготовлена до універсальної діяльності, має сформовані пізнавальні
запити, духовні потреби, здатна самостійно планувати і реалізовувати цілі,
бути конкурентоспроможною на ринку праці. Що ж до педагогічних
працівників, то завдання, які стоять сьогодні перед ними, постійно
ускладнюються і вимагають більшої впевненості в собі, вміння
толерантного і високопрофесійного ведення діалогу з аудиторією, творчого
підходу до вирішення проблем.
Сьогодні ми маємо чітко окреслену законодавчу базу вищої освіти:
Закони України«Про освіту», «Про вищу освіту» та Національну доктрину
розвитку освіти в Україні, в яких відображено тенденції оновлення змісту,
форм і методів професійної підготовки педагогічних працівників на основі
прогресивних концепцій. Це передбачає нові підходи до професійної
підготовки педагогічних працівників, виникнення нових функцій системи
післядипломної педагогічної освіти, зміни ролі викладача і методиста й
відповідно традиційних підходів до організації навчального процесу – від
навчання під час курсів підвищення кваліфікації до різних форм
неформального навчання, зокрема дистанційного, та інноваційних форм
навчання в міжатестаційний період в умовах РМК.
Переорієнтація сучасної післядипломної педагогічної освіти від
дискретності до безперервності обумовлює необхідність розробки та
апробації нових форм дидактичної взаємодії з педагогічними працівниками,
яка має ґрунтуватися на андрагогічному, компетентнісному, діяльнісному,
особистісно зорієнтованому та інших підходах. Трансформація наукових
ідей у педагогічну практику має забезпечуватися ефективною взаємодією
і співпрацею наукових кафедр, центрів, кабінетів інституту післядипломної
педагогічної освіти, районних (міських) методичних кабінетів (центрів),
педагогів-новаторів, активізацією експериментальної, пошукової, науководослідної роботи. Це дасть право говорити про єдиний регіональний
методичний простір, у якому відбувається розробка та апробація нових
інноваційних моделей навчання і виховання, поєднується теорія і практика,
впроваджуються сучасні наукові підходи в освітянську практику. Це, у свою
чергу, актуалізує необхідність упровадження нових форм підвищення
кваліфікації, які спрямовані на формування позитивної мотивації
педагогічних працівників до набуття та вдосконалення професійних
компетентностей, постійного підвищення рівня фахової майстерності на
основі активізації самоосвітньої діяльності, модернізації системи науковометодичної роботи в міжкурсовий період, реалізації основних завдань
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працівниками інституту та районних (міських) методичних служб як
вчителями дорослих.

Рис.1
Сучасна система підвищення кваліфікації педагогічних працівників як
безперервного процесу повинна орієнтуватися на таку освіту, результат якої
спонукає педагогів, які навчаються, до переосмислення системи цінностей
(цінностей досягнення цілей, процесу отримання продукту (знань),
саморозвитку), а працівників методичних служб – розглядати систему
підвищення кваліфікації як інтегровану цілісність, основна увага якої
концентрується на залученні педагогів до пошуку засобів і способів
розв’язання реальних професійних проблем. Важливо пам’ятати, що
особливістю освітнього процесу, який здійснюється в післядипломний період,
є не просте вивчення істин, а домінування ситуацій відкритого діалогу, прямого
й зворотного зв’язку між педагогом та різними інформаційними каналами,
педагогом та працівниками методичних служб, які, як організатори навчання
дорослих, є водночас і лікарями, і експертами, і консультантами.
С.Вершловський виокремлює такі функції андрагога: експерт,
організатор, співавтор, наставник, консультант, фасилітатор.Для їх
реалізації андрагог повинен мати такі якості, як терпимість, контактність,
емпатійність, доброзичливість, організаторські здібності, коректність,
високий рівень професіоналізму, порядність. Учений вважає, що
андрагогічно компетентний викладач – це організатор навчання дорослих,
що вміє поєднувати у професійній діяльності різні ролі.
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Рис.2
Відповідно до оновленої мети та основних завдань освіти дорослих
змінюються і пріоритетні завдання науково-методичної роботи, адже
педагогічний працівник має володіти такими методами інтелектуальної
діяльності як аналіз, висування гіпотези, розробка проекту, моделювання,
проведення експерименту тощо. Усе це актуалізує проблему
професіоналізму, компетентності педагога, від якого значній мірі залежить
якість освіти. Педагоги у процесі навчання мають отримувати не лише
нову інформацію щодо розв’язання актуальних проблем педагогічної
практики, а насамперед, набувати досвіду практичної роботи,
відпрацьовувати нові моделі навчання і виховання учнів, переосмислювати
і формувати власну стратегію професійної діяльності.

Рис. 3
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Реалізація даних завдань можлива за умови оновлення змістових
напрямів діяльності науково-методичної роботи, а також якщо педагогічні
працівники будуть включені до постійного самоаналізу результатів власної
діяльності, самостійно створюватимуть власне освітнє середовище,
науково-методичний супровід сприйматимуть як «власний» вибір,
особистісний, що веде до створення власної траєкторії професійного
зростання. Учитель повинен бути професіоналом, уміти проектувати,
генерувати ідею, планувати її реалізацію та здійснювати оцінку. Для цього
кожен навчальний заклад має створити систему формування
конкурентоспроможного фахівця, розробити модель саморозвитку та
самореалізації вчителів у професійній діяльності, адже час вимагає нових
форм співпраці з вчителем. Особливої уваги потребує розробка теоретично
обґрунтованих та практично значущих індивідуальних програм розвитку
та навчання впродовж життя, які мають базуватися на принципах
актуальності, науковості, прогностичності, оптимально сті та
контрольованості (моніторингу). Районні (міські) методичні кабінети
(центри) зобов’язані забезпечувати сучасний науково-методичний супровід
індивідуальних програм розвитку педагогічних працівників. Важливо
розуміти: час вимагає, щоб кожен педагог володів дослідницькими
навичками, що є обов’язковою умовою його становлення як фахівця
відповідно до вимог компетентнісно зорієнтованої парадигми освіти,
Положення про атестацію педагогічних працівників.
Як зазначає Г.Кільова, на районні (міські) методичні кабінети (центри)
покладається також функція регулювання та оцінювання рівня професійної
майстерності вчителів, навчання їх застосуванню різних методів
самоаналізу, самоконтролю, самооцінки та самокорекції, вироблення
індивідуально-оптимального стилю діяльності. Запровадження
педагогічного моніторингу як форми організації, збору, опрацювання та
поширення інформації про педагогічні системи забезпечує постійний
контроль за їх станом і дає можливість прогнозувати їх розвиток,
здійснювати необхідні коригувальні заходи.
Післядипломна освіта повинна забезпечувати розвиток творчого
потенціалу особистості, зростання професійної компетентності,
підвищення соціальної адаптації в нових соціально-економічних умовах.
Відповідно до цього визначаються основні напрями роботи районних
(міських) методичних кабінетів (центрів), а саме:
m модернізація форм, змісту і методів підготовки та розвитку
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професійної компетентності педагогічних працівників у міжатестаційний
період, підготовка їх до роботи в сучасних умовах;
m здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних
працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень
щодо удосконалення їхньої діяльності; здійснення моніторингу якості
загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів;
m вивчення, узагальнення, пропаганда та впровадження педагогічного
досвіду, наукових ідей, нових педагогічних технологій та методик;
m залучення вчителів до інноваційної діяльності (дослідницька,
експериментальна діяльність, апробація навчальної літератури тощо),
створення електронних баз даних;
m організація співпраці з науковими установами, вищими навчальними
закладами з питань підвищення кваліфікації та вдосконалення професійної
майстерності педагогічних кадрів;
m оптимізація системи підготовки вчителів до своєчасного виявлення,
соціальної підтримки та створення умов для навчання і розвитку
обдарованої молоді;
m удосконалення підготовки вчителів до навчання та виховання дітей
в умовах профільного та інклюзивного навчання;
m управління якістю самоосвіти педагогічних працівників;
m забезпечення безперервної освіти, впровадженняінтерактивних
методів навчання дорослих;
m проведення експертизи та запровадження всіх видів інноваційної
діяльності в галузі освіти тощо.

Рис. 4
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Необхідними умовами формування ключових компетентностей
педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти є індивідуалізація
освітньої діяльності на основі діагностичного оцінювання особистіснопрофесійного потенціалу педагога, психологічний супровід освітньої
діяльності, спеціальна андрагогічна підготовка викладачів (навчання
технологій формування компетенцій), створення рефлексивного
середовища.

Рис. 5
Особливий акцент варто зробити також на пошуці інноваційних форм
удосконалення і розвитку професійної компетентності педагогів,
формуванні духовної, методичної компетентності педагогів і методистів
усіх рівнів на основі опанування технологій моделювання, проектуванні
методичної роботи в процесі розв’язання актуальних проблем розвитку
освіти. Такий компетентнісно зорієнтований підхід до підготовки
конкурентоспроможних кадрів набуває особливого значення, оскільки
інноваційні процеси вимагають значних змін у функціонуванні та сфері
діяльності методичних служб усіх рівнів. Успішному вирішенню нових
завдань можуть допомогти суспільні методичні центри, які дозволять
залучити до участі у науково-методичній роботі високопрофесійних
педагогів-практиків, яких значно більше, ніж штатних методистів. На
обласному рівні на часі створення не лише авторських майстерень учителів,
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шкіл технологічної майстерності, а й асоціації педагогів, переможців
конкурсів «Учитель року», «Кращий працівник року» як суспільних
організацій.

Рис. 6
Постійному оновленню освіти сприятиме такожпосилення наукової,
дослідно-експериментальної, пошукової, творчої діяльності методистів і
педагогічних працівників навчальних закладів, що дозволить створити
більш гнучку освітню систему, яка, з одного боку, швидко реагуватиме на
нові потреби суспільства, а з іншого – надаватиме людині не лише потрібні
в сучасному світі знання та навички, необхідні для успішної професійної
діяльності, але й навчатиме її швидко адаптуватися до нових умов у
майбутньому. Пошук найбільш ефективної педагогічної системи шляхом
активізації науково-дослідної експериментальної роботи, розробки
програми експерименту та її реалізація, включаючи і процес удосконалення
масової педагогічної практики на основі отриманих результатів дослідноекспериментальної роботи, надасть можливість здійснення нових процедур
професійної діяльності вчителя, що вимагають освоєння, упровадження і
відпрацювання педагогічних ідей, ефективного досвіду, моделювання змін
в організації навчально-виховного процесу.
Отже, ситуація, що склаласяв системі підвищення кваліфікації вчителів,
у науково-методичній роботі в міжкурсовий період, свідчить про те, що
програми підвищення кваліфікації та плани роботи структурних
методичних підрозділів повинні виконувати функцію професійного
розвитку, дозволяти працівникам освіти усвідомлено будувати процес
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власного професійного розвитку і брати участь в управлінні цим процесом.
Необхідно впроваджувати гнучку взаємодію теоретичних, прикладних та
практичних аспектів навчання дорослих, створити належні умови для
самоосвіти педагогів та навчання упродовж життя. Ідея безперервної освіти,
на думку основоположника андрагогіки М.Ш.Ноулза, міститься у
психосоціальній характеристиці дорослої людини. Головною ознакою
дорослої людини він вважає її прагнення до задоволення своїх потреб. На
вершині цих потреб – потреба у самоактуалізації чи у прояві всіх її
потенційних можливостей. Це прагнення і є тією природною основою, що
спонукає дорослу людину до процесу самоосвіти протягом усього життя.
М.Ш.Ноулз серед основних умов (аспектів) практичної організації
успішного навчання дорослих визначає формування мікроклімату, що
сприяє успішному навчанню дорослих; визначення потреб дорослих у
навчанні; формування напрямів і цілей навчання; розробка та розвиток
адекватних навчальних планів; забезпечення адекватних технологій
здійснення безпосередньої навчальної діяльності.
Важливим чинником, що потребує додаткової уваги, є вміння
використовувати методи інтерактивного навчання, які відповідають природі
і характерним ознакам навчання дорослих, оптимально враховувати
навчальні потреби дорослої людини, створювати умови для постійного,
систематичного аналізу дій. Саме завдяки інтерактивному навчанню можна
уникнути появи у свідомості педагогів шаблонів, стереотипів у ставленні
до професійної діяльності. Інтерактивні методи післядипломного навчання
– це система способів діалогічної взаємодії суб’єктів навчання, система
суб’єктно-суб’єктних відносин, що сприяє формуванню партнерських
відносин, забезпечує орієнтацію навчання на практичну професійну
діяльність, залучає до співпраці широку аудиторію. Вони мають обиратися
відповідно до навчальних потреб та сприяти досягненню мети навчання.
Використання їх сприятиме підвищенню ефективності роботи, проте
необхідно дотримуватися основних принципів.
До сучасних принципів розвитку системи післядипломної педагогічної
освіти відносять принципи неперервності, андрагогіки, педагогічної
інноватики, «навчання через практику», «навчання через досвід» та ін. До
принциів навчаннядорослих (за С.А.Щенніковим) належатьтакі: принцип
єдності трьох середовищ (навчальне середовище – середовище, у якому
безпосередньо здійснюється навчання під час курсів під керівництвом
викладача; професійне середовище– середовище, у якому навчання
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поєднано з професійною діяльністю і здійснюється у специфічних формах,
пов’язаних з її аналізом і розвитком засобів навчальних матеріалів і
педагогічних технологій; соціальне середовище – середовище, у якому
навчання впливає на формування нових цінностей життя і діяльності
засобами участі дорослих в організованих процесах комунікації); принцип
відкритості освітнього простору; принцип синтезу трьох підходів до освіти;
андрагогічний підхід – підхід до освіти, побудований на врахуванні
особливостей дорослих, які навчаються і при цьому зайняті професійною
діяльністю; особистісно зорієнтований підхід – підхід до навчання,
побудований на врахуванні закономірностей розвитку дорослих, які
навчаються, як особистостей; контекстний підхід – підхід до навчання,
побудований на використанні контексту освітнього процесу як умови
перетворення навчальних знань у професійні; принцип діяльності; принцип
безперервної підтримки; принцип професійної мотивації (мотивація
дорослих до навчання через отримання можливості неперервного
консультування, оновлення інформаційного забезпечення професійної
діяльності, кар’єрного росту засобами участі у навчанні).
Для формування конкурентоспроможного фахівця необхідно більшою
мірою враховувати різноманітність індивідуальних вимог і підходів до
навчання дорослих, забезпечити змістовність і збалансованість форм
навчання. Педагогам-практикам потрібно забезпечити широкий спектр
пропозицій щодо форм навчання та право самостійного їх вибору. Як
зазначає В.Олійник, традиційний підхід до післядипломної освіти, коли
вона розглядається лише як продовження вищої освіти, не відповідає
сучасним потребам суспільства в цілому і, зокрема, особистості.
Є потреба у розробці інноваційного змісту, методик і технологій
післядипломної освіти, що має вплинути на якість традиційної системи
освіти дорослих, а це вимагає проведення соціологічних досліджень щодо
головних пріоритетів удосконалення якості неперервної освіти з метою
визначення змісту інновацій, активного поєднання традиційних функцій
(навчальна, наукова, методична, супроводжуюча) з інноваційними
(аксіологічна, проектна, адаптивна, інформаційна, прогностична); більшої
масштабності інноваційних процесів у неперервній освіті (локальні,
модульні, системні, інноваційні); розроблення програми моніторингу якості
післядипломної освіти педагогічних кадрів; координації дій всіх суб’єктів,
груп педагогів, які впроваджують інноваційні проекти, управління їх
здійсненням.
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Важливої уваги сьогодні потребує переорієнтація освітнього процесу
у навчальних закладах на компетентнісно зорієнтований підхід, що потребує
вирішення цілої низки проблем. Вони пов’язані насамперед із тим, що
вчителі не володіють технологіями, які дозволяють створити педагогічний
простір, що забезпечує формування ключових компетенцій учнів. Для цього
варто активно використовувати поряд із традиційними формами проведення
методичних заходів нові, найбільшдієвими і ефективними серед яких є
психолого-педагогічні тренінги; відкриті захисти творчих проектів;
методичні, педагогічні майстерні; творчі лабораторії вчителя, методиста,
керівника; конкурси фахової майстерності; майстер-класи тощо. Уваги
потребує і розширення форм навчання дорослих (взаємонавчання,
педагогічне дослідження, засвоєння і експертиза педагогічних інновацій,
колективна творчість, партнерська взаємодія тощо. Є потреба у підготовці
нового покоління викладачів-тренерів системи післядипломної педагогічної
освіти,науково-методичних працівників районного (міського) рівня, які
стануть носіями прогресивних змін в освіті, оволодівши найбільш
значущими компетентностями для навчання педагогів.
Усе це можливо за умовигнучкої взаємодії основних ланок – базової і
післядипломної освіти, курсового і міжкурсового періодів, усвідомлення
того, щоосвіта має бути максимально індивідуалізованою (з урахуванням
природних здібностей, психологічних особливостей індивіда), будуватися
на активному впровадженні нових педагогічних технологій (найголовніше
– навчити людину вчитися, самовдосконалюватися, отримувати нові знання
на базі здобутих), бути справді в безперервному розвитку.
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Піддубний Микола Адамович,
завідувач кабінету рідної мови, української
і світової літератури,доцент кафедри методики
та змісту соціогуманітарної освіти
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Сучасне суспільство потребує компетентних фахівців у різних галузях
народного господарства, які вміють отримати відповідну інформацію,
вирішити поставлену проблему, є комунікабельними, ініціативними.
«Технології завтрашнього дня, – пише філософ-футуролог О.Тоффлер, –
потребують не мільйонів… людей, готових працювати в унісон на
безконечно монотонних роботах, не людей, котрі виконують накази, не
зморгнувши оком… а людей, котрі можуть приймати критичні рішення,
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котрі можуть знаходити свій шлях у новому оточенні, котрі достатньо швидко
встановлюють нові стосунки в реальності, що швидко змінюється» [3].
А що ж у нас? Традиційно школа продовжує вчити всіх усьому.
Декларуємо нові ідеї, а дбаємо про наявність знань, умінь, навичок і
контролюємо їх.
Як запобігти цьому? Як навчити учня використовувати навчальнопізнавальну інформацію як джерело готовності та можливості самореалізації у сфері трудової діяльності? Відповідь проста: маємо належно підготувати методиста і вчителя, причому забезпечити комплексний підхід –
на рівні змісту, методик і технологій.
Особу вчителя-україніста Б.І.Степанишин розглядає як предметника,
вихователя і людину, яка має відповідати таким вимогам: 1) досконало знати
свій предмет і захоплююче його викладати; 2) засобами предмета
виховувати в учнів загальнолюдські та національні ідеали; 3) зміст освіти
пов’язувати із сучасним життям; 4) здійснювати розвивальне навчання,
ранню професіоналізацію, плекати філологічні (предметні) здібності учнів;
5) керувати процесом осмисленого сприйняття навчального матеріалу,
стимулювати відчуття його життєвої потреби і краси; 6) шляхом систематичного проведення самостійної роботи формувати в учнів уміння у сфері
науки; 7) всіляко заохочувати учнів до самоосвіти, самовиховання, до
максимального духовного збагачення; 8) розвивати усне і писемне мовлення
учнів, культивувати прагнення постійно поліпшувати і збагачувати словник
своєї мови, зокрема його синоніміку, її нормативність, орфоепію і мелодійність [ 5, с.85].
Інакше кажучи, сучасний учитель повинен реалізовувати компетентнісний підхід, спрямований на формування компетентностей особистості,
реалізуючи в такий спосіб діяльнісний підхід до навчання.
У Рівненському ОІППО проблема компетентнісного підходу до
навчання пронизує всю систему роботу науково-методичних працівників,
спрямовану на підготовку кваліфікованого методиста районного рівня та
вчителя-предметника.
Система полягає в тому, що питання найперше було винесене на
обласну науково-практичну конференцію «Компетентнісний підхід в освіті:
проблеми, реалії, перспективи», проведену для методичних працівників
освіти області, метою якої було актуалізувати проблему, сформулювати її
суть, окреслити шляхи вирішення.
Для розробки найбільш складних питань створювалися обласні творчі
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групи під керівництвом методистів РОІППО. Для прикладу: на базі кабінету
координації методичної роботи функціонувала творча група заступників
директорів із навчально-виховної роботи в ЗНЗ з теми «Становлення
компетентнісно орієнтованої школи в умовах освітньої парадигми»
(керівник Тригубець Г.Є.).
Методика формування предметних компетентностей розглядалася на
відповідних обласних семінарах для методистів рай(міськ)методкабінетів.
Так, для методистів української мови і літератури в квітні 2011 року
проведено обласний семінар «Формування літературної компетентності
учня-читача у процесі вивчення української літератури».
Зважаючи на важливість і складність проблеми, засвоєння методики
формування предметних компетентностей не завершується семінаром, а
знаходить логічне продовження в обміні досвідом між його учасниками з
використанням можливостей Інтернету: обмін тематикою та змістом
семінарів, перегляд у відеозапису майстер-класів, відеоуроків та ін.
А починається вся робота з курсів підвищення кваліфікації та вивчення
стану справ на місцях. Саме безпосереднє спілкування з учителями,
відвідування уроків, моделювання занять під час курсів дають об’єктивну
картину щодо розуміння педагогами суті питання та їх готовності до
впровадження компетентнісного підходу до навчання. Такі діагностичні
матеріали дозволяють укласти структуру методичного забезпечення
формування предметних компетентностей, відібрати доцільні форми і
методи роботи, залучити до навчання потрібних людей.
Уся система методичного забезпечення компетентнісно спрямованої
освіти покликана забезпечити підготовку вчителя, ефективність роботи
якого визначатиметься не красиво проведеним уроком, не лише предметним
знаннями і вміннями, а тими змінами, які відбулися в особистісних
структурах школярів, і формування учня як особистості мислячої, творчої,
здатної до саморозвитку і самовдосконалення, готової приймати рішення
в нестандартних ситуація, брати на себе відповідальність.
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Пекарська Лариса Володимирівна,
завідувач кабінету математики, старший викладач
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Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МАТЕМАТИКА»
ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти
говориться, що «основною метою освітньої галузі «Математика» є
формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому
для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння
знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання,
забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уяви, пам’яті,
логіки, культури мислення, інтуїції».
Відомий бельгійський математик і методист В.Серве сказав:
«Математика – це не так знання, як вміння».
Дотримується такої ж думки Раков Сергій Анатолійович, кандидат
фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор
Харківського національного педагогічного університету ім.Григорія
Сковороди, визначаючи математичну компетентність, як«уміння бачити,
застосовувати математику у реальному житті; розуміти зміст і метод
математичного моделювання; вміти будувати математичну модель,
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досліджувати її методами математики, інтерпретуючи отримані результати;
оцінювати похибку обчислень» [8].
Серед семи освітніх галузей, які визначені Державним стандартом
базової і повної загальної середньої освіти, лише математика представлена
одним предметом.
Це ще раз підкреслює той факт, що математика займає особливе місце
у системі знань, виконуючи роль універсального й найпотужнішого методу
сучасної науки. Таким чином, математична компетентність поєднує як
галузеві, такі предметні компетентності разом.
Компетентнісний підхід до навчання математики реалізовано в
програмах з математики старшої школи [7] та оновлених програмах
основної школи [6]. Аналізцих програм та загальних принципів реалізації
поданого підходу до навчання дозволяє виділити такіпредметно-галузеві
математичні компетентності учня [8]:
l процедурна компетентність;
l логічна компетентність;
l технологічна компетентність;
l дослідницька компетентність;
l методологічна компетентність.
Процедурна компетентність – уміння розв’язувати типові
математичні задачі.
Напрями набуття:
l використовувати на практиці алгоритми розв’язання типових задач;
l формалізувати задачі, що виникають у практиці й зводяться до
типових задач;
l систематизувати типові задачі, знаходити критерії зведення задач до
типових задач; уміти розпізнавати типову задачу або зводити певну задачу
до типової задачі;
l використовувати різні інформаційні джерела для пошуку процедур
розв’язання типових задач (підручники, довідники, інтернет-ресурси).
Логічна компетентність – володіння дедуктивним методом доведення
та спростування тверджень.
Напрями набуття:
l володіти і використовувати на практиці поняттєвий апарат
дедуктивних теорій (поняття (визначення понять, їх наочний смисл, обсяг,
властивості, межі, відношення між поняттями), висловлювання, предикати,
логічні операції, аксіоми і теореми, доведення теорем, контрприклади до
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теорем тощо);
l будувати, удосконалювати та використовувати на практиці власну
систему математичних уявлень на основі понятійного апарату дедуктивних
теорій;
l відтворювати дедуктивні доведення теорем та доведення
правильності процедур розв’язання типових задач;
l проводити дедуктивні обґрунтування правильності розв’язання задач
та шукати логічні помилки у хибних дедуктивних міркуваннях;
l використовувати математичну та логічну символіку на практиці в
оформленні математичних текстів.
Технологічна компетентність – володіння сучасними інформаційнокомунікаційними технологіями підтримки математичної діяльності.
Напрями набуття:
l розв’язувати типові задачі з використанням основних типів
навчального математичного програмного забезпечення;
l оцінювати похибки при використанні наближених обчислень;
l будувати комп’ютерні моделі для предметної області задачі з метою
її евристичного, наближеного або точного розв’язання;
l досліджувати комп’ютерні моделі за допомогою комп’ютерних
експериментів.
Дослідницька компетентність – володіння методами дослідження
практичних та прикладних задач за допомогою ІКТ та математичних
методів.
Напрями набуття:
l формулювати (ставити) математичні задачі на основі аналізу
суспільно та індивідуально значущих задач;
l будувати аналітичні та інформаційні (комп’ютерні) моделі задач;
l висувати та перевіряти справедливість гіпотез, спираючись на відомі
методи (індукція, аналогія, узагальнення тощо), а також на власний досвід
досліджень;
l інтерпретувати результати, отримані формальними методами, у
термінах вихідної предметної області;
l систематизувати отримані результати: досліджувати межі
застосуванняотриманих результатів, встановлювати зв’язки з попередніми
результатами а також модифікувати вихідну задачу, шукати аналогії в інших
розділах математики, інформатики тощо.
Методологічна компетентність – уміння оцінювати доцільність
використання математичних методів та засобів ІКТ для розв’язання
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практичних та прикладних задач.
Напрями набуття:
l володіти методологією дослідження індивідуально та суспільно
значущих задач математичними методами та за допомогою засобів ІКТ;
розуміти переваги та обмеженість математичних методів, оцінювати на
практиці їх ефективність;
l володіти методологією використання професійних математичних
пакетів для дослідження задач, розуміти переваги та обмеженість
використання пакетів комп’ютерного моделювання в галузі математики,
оцінювати на практиці їх ефективність;
l аналізувати ефективність розв’язання задач математичними методами
та за допомогою засобів ІКТ;
l формулювати (ставити) математичні задачі на основі аналізу
суспільно та індивідуально значущих проблем;
l рефлексувати власний досвід розв’язання задач та подолання
перешкод із метою постійного вдосконалення власної методології
проведення досліджень.
В.В.Ачкан у своїх дослідженнях[1] виокремлює конструкторськографічну компетентність – здатність будувати математичні моделі
практичних ситуацій, використовуючи аналітичні або графічні об’єкти як
складову математичної компетентності.
Напрями набуття:
l використовувати мову математики для створення математичних
моделей практичних задач, зокрема виконувати побудови графіків рівнянь
та нерівностей, функцій, зображень плоскихі просторових геометричних
фігур;
l використання графіків рівнянь та нерівностей, функцій, зображення
плоскихі просторових геометричних фігур для розв’язування задач;
l використовувати навчальні математичні пакети для побудови
відповідних графіків та зображень геометричних фігур.
Теоретичний аналіз та педагогічний досвід вказують на те, що всі
математичні компетентності взаємопов’язані. Отже, у процесі вивчення
будь-якої змістової лінії курсу математики формуються практично всі
математичні компетентності. На формування тієї чи іншої компетентності
спрямована відповідна навчальна діяльність.
Предметні (галузеві) компетентності стосуються змісту конкретної
галузі чи предмета і для їх опису, на відміну від попереднього ДС,
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використовуються такі ключові поняття: «знає і розуміє», «уміє і
застосовує», «виявляє ставлення й оцінює».
Серед компонентів математичної компетентності потрібно виділити такі:
l мотиваційний – внутрішня мотивація, інтерес;
l змістовий – комплекс математичних знань, умінь та навичок;
l дійовий – навички навчальної праці самостійність, самооцінка,
самоконтроль).
Формування цих компонентів можна здійснювати:
l на основі принципів історизму;
l на основі прикладної спрямованості;
l на основі дослідницького підходуу навчанні шляхом використання
сучасних технологійтощо.
Серед методів навчання математики, спрямованих на формування
математичних компетентностей, найважливішими є:
l метод активізації уваги учнів;
l метод викладу нового матеріалу;
l метод закріплення знань та вмінь;
l метод навчання розв’язання задач.
Набуттю математичних компетентностей сприяє значною мірою
дослідницький підхід у навчанні, який реалізується через дослідницьку
діяльність та навчальні дослідження.
Важливе місце у такій діяльності займають активні методи навчання:
l метод конкретної ситуації;
l метод інциденту;
l метод мозкового штурму;
l метод евристичних запитань;
l кооперативний метод;
l метод проектівтощо.
У проекті навчальної програми з математики для 5–9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів[6] зазначено, що «навчання
математики в основній школі передбачає передусім формування предметної
математичної компетентності, сутнісний опис якої подано у розділі
“Державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів” цієї програми.
Крім того, воно має зробити певний унесок у формування окремих
ключових (більш загальних, що виходять за межі одного предмета)
компетентностей, зокрема, загальнонавчальної (уміння вчитися),
комунікативної (здатності грамотно формулювати і висловлювати
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судження), загальнокультурної та інших. Формування зазначених
компетентностей підпорядковується реалізації загальних завдань шкільної
математичної освіти, що здійснюється на всіх ступенях навчанняшколи».
Необхідною і важливою наразі є розробка методики формування
математичних компетентностей учнів у процесі вивчення основних
змістових ліній курсу математики.
Ефективне навчання математики базується на ідеях активних та
колективних форм навчання і дослідження задач, які пов’язані з життям.
Учні в усіх країнах свідомочи підсвідомо прагнуть до набуття математичних
компетентностей, а необхідною умовою цього є математична
компетентність учителів. Вони повинні бути компетентними не тільки у
своїй предметній галузі, а й у галузі педагогіки і психології.
Предметних математичних компетентностей учительматематики може
набути лише в процесі самостійно проведених досліджень: під час
самостійних занять, педагогічних практик, виконання курсових та
дипломних проектів, завдяки участі у творчих конкурсах та змаганнях,
олімпіадах, адже дослідницьким підходом мають бути наповнені всі форми
навчального процесу.
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Якість освіти – надзвичайно комплексна характеристика, але в цьому
комплексі критеріївчи не найважливіший – формування особистості не
лише знаючої, поінформованої, а, передусім, успішно адаптованої у соціумі,
професійно самореалізованої, іншими словами – компетентної.
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти,
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р.,
підкреслює пріоритетність компетентнісного, особистісного зорієнтованого і діяльнісного підходів до змісту освіти.
Спроба переорієнтувати навчальний процес із запам’ятовування учнями
інформації та відтворення набутих знань на формування важливих для
життя навичок і вмінь додає позитиву вищезгаданому документу.
У загальній ієрархії предметні (галузеві) компетентності стосуються
змістової сфери конкретної освітньої галузі чи предмета.Предметні
компетентності з освітньої галузі «Природознавство» спрямовані на
опанування учнями фундаментальних ідей і принципів; наукового стилю
мислення; усвідомлення ними способів діяльності і ціннісних орієнтацій,
що дають змогу зрозуміти закономірності перебігу природних явищ, наукові
основи сучасного виробництва, техніки і технологій; вироблення навичок
безпечного життя у сучасному високотехнологічному суспільстві і
цивілізованої взаємодії з природним середовищем.
Предметнікомпетенції з кожного компонента освітньої галузі
«Природознавство» – географічного, фізичного, біологічного, хімічного –
виписані, як результат навчання у Державному стандарті.
Посилення діяльнісної, компетентнісної та особистісно зорієнтованої
складових освітньої галузі «Природознавство»,безперечно сприятиме
підвищенню якості природничої освіти в цілому.
Разом з тим, необхідно відзначити і негативні чинники, які аж ніяк не
сприятимуть оновленню змісту освіти у світлі продекларованих у
Державному стандарті підходів. Серед них:
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.
Чи не найактуальнішою умовою запровадження компетентнісного
підходудо змісту освітиєреальне розвантаження школярів, оскільки
модернізацію освіти не можна здійснювати, додаючи все нові елементи до
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навчальних програм. При створенні нових навчальних програм із
природничих дисциплін ставилось завдання розвантажити їх до 15-20%,
відмовляючись таким чином від так званої енциклопедичності змісту
шкільного навчання. Тобто, формувати у школярів передовсім ті знання,
які є необхідними для виконання практичних,ситуативних, ціннісноорієнтованих, комунікативних завдань.На жаль, нові програми не стали
менші за обсягом матеріалу. Більше того – з окремих предметів відбулося
зменшення кількостігодинпри тому ж самому змістовому наповнені, що
було раніше (географія України, 8 клас).
4. Невідповідність навчальної літератури компетентнісній парадигмі
освіти.
Широко презентована в Державному стандарті компетентнісна ідея
не набула наразі адекватного втілення у змісті підручників. Більша частина
асортименту теперішньої навчальної літератури відповідає традиційній
знаннєвій парадигмі; украй не вистачає підручників нового покоління,
зокрема, інтерактивних тощо.
5. Невідповідність системи оцінювання навчальних досягнень учнів
ідеї компетентнісного підходу.
Ідея компетентнісного підходу стала одним із наріжних каменів системи
оцінювання. У світлі компетентнісного підходу результати навчальної
діяльності розглядаються як особисті досягнення учня. Важливим стає не
наявність у нього внутрішньої організації знань, а здатність застосовувати
компетентності в житті та навчанні. Отже, слід рішуче відмовлятись від
перевірки рівня засвоєння великого обсягу навчального матеріалу на
формальному, репродуктивному рівні.
6. Психологічна неготовність до впровадження компетентнісного
підходу у навчання.
Психологічний чинник, здатність реагувати на зміни, гнучкість у
прийнятті нових рішень, уміння подолати стереотипи мислення та дій –
ще одна проблема впровадження компетентнісного підходу. Забезпечення
готовності вчителя до реалізації нових завдань в особистісному та
професійному вимірі виступає обов’язковою умовою впровадження цього
підходу до організації педагогічного процесу.
7. Недостатня технологічна адаптація навчально-виховного процесу
відповідно до нових вимог.
Об’єктивною проблемою впровадження компетентнісного підходу у
навчання є необхідність технологічної адаптації навчально-виховного
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процесу відповідно до нових вимог. Традиційними педагогічними
технологіями, розробленими для знаннєвого підходу, неможливо
продуктивно формувати компетентності учнів.
З огляду на перелічені проблеми, перед педагогами та методичними
службами стоїть непросте завдання: як переорієнтувати навчальновиховний процесвід предметного підходу в навчанні до компетентнісного.
Вирішення цього завдання потребуєрозробки методики формування
предметних компетенцій: умов, моделей, принципів, методів, форм, засобів,
критеріїв та рівнів діагностики тощо. Зупинимось на деяких із цих умов.
1. Використання інноваційних технологій у навчальному процесі –
одна з головних умов реалізації компетентнісного підходу. Дотаких
технологій відносяться(за О.С.Заблоцькою): когнітивно, діяльнісно й
особистісно орієнтовані; особлива роль серед яких відводиться проектним,
імітаційно-моделюючим, контекстним (див. табл. 1).
Таблиця 1
Освітні технології та методи в компетентнісній освіті
Освітні технології
Методи навчання
Когнітивноорієнтовані Діалогічні, проблемні, семінари – дискусії, когнітивне
інструктування, інструментально-логічний тренінг, тренінг
рефлексії
Метод проектів, імітаційно-ігрове моделювання технологічних
Діяльнісно
процесів, контекстне навчання, організаційно – діяльнісні ігри,
орієнтовані
дидактичні завдання, демонстраційний і фронтальний
експеримент, практикум, спостереження за природою,
дослідницька робота на шкільному географічному майданчику
Інтерактивні та імітаційні ігри, тренінги розвитку, розвивальна
Особистісно
психодіагностика
орієнтовані

2. Зміна конструкції уроку – головної форми навчального процесу.
Необхідність формування предметних компетенцій зумовлює наявність у
структурі уроку таких компонентів:
– назва навчальної теми;
– назва компетенції або її елемента;
– мінімальний досвід діяльності або попередній етап сформованості
компетентності;
– соціальна особистісна мотивація необхідності подальшого
формування компетентностей;
– знання, вміння, навички, необхідні для подальшого формування
компетентності;
– способи діяльності на певному етапі формування компетентності;
– рефлексія ефективності отриманого результату.
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3. Форми організації навчальної діяльності:групові, індивідуальні,
клубні форми навчання, змінний склад навчальних груп, широке
використання форм творчої організації праці, ситуації взаємного навчання,
створення ситуації для застосування здобутих знань, обмін думками,
інтерактивні форми.
4. Створення умов для самоосвітньої діяльності учнів.
5. Забезпечення інформаційної компетентності учнів: мультимедійне
навчання, комп'ютерне моделювання.
6. Використання варіативної складової навчальних планів: авторських
програм, курсів за вибором, спецкурсів, факультативів.Відпрацюванням
навчальних комплексів варіативного компонента мають займатися
методичні служби всіх рівнів.
7. Визначення критеріїв оцінювання компетентності учнів.
Відповідно допроблем і умов формування предметних компетентностей, систему навчально-методичного супроводу необхідно здійснювати
за такими напрямками:
1. Діагностичний напрямокпередбачаєрозробку схем, алгоритмів
діяльності вчителя і учнів, створення банку даних соціально-педагогічних
досліджень, текстової, відео- та аудіовізуальної продукції з даної проблеми.
2.Кадровий напрямок:
– визначення критеріїв ефективності педагогічної роботи з формування
предметних компетентностей;
– підвищення кваліфікації педагогів на всіх рівнях: обласному,
районному (міському), шкільному;
-наданняінформаційної, методичної допомоги вчителям.
3. Інформаційний напрямок:
– організація роботи систем інформаційного доступу (засобів масової
інформації, Інтернету, бібліотеки);
– створення банку діагностичних і методичних матеріалів;
– створення посібників, розробка методичних рекомендацій,
дидактичних матеріалів тощо.
4. Координаційний– базується на створенні дієвої структури методичної
роботи. Ця система передбачає використання як традиційних (колективних
і індивідуальних), так і нетрадиційних форм її організації.
Ефективними серед цих форм будуть ті, що передбачають поглиблене
вивчення проблеми та творче застосування опрацьованого питання.
Традиційні форми: творчі групи, взаємовідвідування уроків, засідання
97

методичних об'єднань, семінари (психолого-педагогічні, семінарипрактикуми),науково-практичні конференції,опорна школа, поширення
передового досвіду, самоосвіта.
Нетрадиційні:методичні фестивалі, семінари-тренінги, ділові ігри,
проблемні столи, аналіз конкретних ситуацій, педагогічні дискусії, дебати,
аукціон педагогічних ідей, коло ідей, інтернет-конференція, методична
панорама.
Слід зазначити, що питання компетентнісно зорієнтованого підходу
є, з одного боку, надзвичайно важливим, з іншого – недостатньо вивченим
і дослідженим. Особливо це стосується питання формування предметних
компетентностей, зокрема:
– визначення змісту предметних компетенцій та критеріїв їх
оцінювання;
– деталізація предметних компетенцій за віковимступенем природничої
освіти;
– перспективна розробка навчально-методичної літератури, яка б
враховувала комплексність природничої науки, з огляду на формування
предметних компетенцій.
Відповідно, поле діяльності для реалізаціїкомпетентнісного підходу
до навчання природничих дисциплін є досить широким і ця діяльність
потребує спільних зусиль науковців, методичних служб і, звичайно,
педагогів-фахівців.
Янцур Микола Сергійович,
кандидат педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри технічної і графічної освіти та профорієнтації
Рівненського державного гуманітарного університету
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ТЕХНОЛОГІЯ»
Згідно Державного стандарту базової і повної середньої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2011 р. №1392, головною метою освітньої галузі «Технологія» є
формування і розвиток проектно-технологічної та інформаційнокомунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів
і їх соціалізації у суспільстві. Освітня галузь «Технологія» складається
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відповідно з інформаційно-комунікаційного та технологічного компонентів.
Основною умовою реалізації технологічного компонента є технологічна
та інформаційна діяльність, щопровадиться від появи творчого задуму до
реалізації його в готовому продукті [1].
Завданнями навчання технологій є:
l формування цілісного уявлення про розвиток матеріального
виробництва, роль техніки, проектування і технологій у розвитку
суспільства;
l ознайомлення учнів із виробничим середовищем, традиційними,
сучасними і перспективними технологіями обробки матеріалів,
декоративно-ужитковим мистецтвом;
l формування здатності розвивати надбання рідної культури з
використанням засобів декоративно-ужиткового мистецтва;
l набуття учнями досвіду провадження технологічної діяльності,
партнерської взаємодії і ціннісних ставлень до трудових традицій;
l розвиток технологічних умінь і навичок учнів;
l усвідомлення учнями значущості ролі технологій як практичного
втілення наукових знань;
l реалізація здібностей та інтересів учнів у сфері технологічної
діяльності;
l створення умов для самореалізації, розвитку підприємливості та
професійного самовизначення кожного учня;
l оволодіння вмінням оцінювати власні результати предметноперетворювальної діяльності та рівня сформованості ключових і
предметних компетентностей [1].
Безпосереднє вирішення вказаних завдань здійснюється у школі при
вивченні трудового і профільного навчання за розробленими МОНМС
України навчальними програмами, які передбачають інваріативну і
варіативну складові. Навчальні програми розробляються з урахуванням
науково обґрунтованих вимог, що є спільними для всіх навчальних
предметів. Програми трудового і профільного навчання характеризуються
спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає
планування навчального матеріалу відповідно до матеріально-технічного
та кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих
особливостей учнів та їхніх інтересів. У свою чергу, варіативні складові
(модулі) навчальних програм розробляються з урахуванням потреб
конкретного регіону і науково-методичних пріоритетів учителя.
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Навчальні програми з трудового і профільного навчання повинні
забезпечувати:
l безперервність, єдність та наступність між початковою, основною
та старшою школою;
l розвивальний характер і прикладну спрямованість навчального
процесу;
l формування технічно та технологічно грамотної особистості.
Державний стандарт базової і повної середньої освіти ґрунтується на
засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного
підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних
складових змісту базової і повної загальної середньої освіти. При цьому,
особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток
академічних, соціокультурних,соціально-психологічних та інших
здібностей учнів.Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і
предметних компетентностей [1].
До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися
державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові
компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційнокомунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності; а до предметних
(галузевих) – комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна
естетична, природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та
інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, історична і здоров’я
збережувальна компетентності[1].
Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня,
застосування здобутих знань у практичнихситуаціях, пошук шляхів
інтеграції до соціокультурного та природного середовища.
Предметні (галузеві) компетентності стосуються змісту конкретної
освітньої галузі чи предмета, і для їх опису використовуються такі ключові
поняття: “знає і розуміє”, “уміє і застосовує”, “виявляє ставлення і оцінює”
тощо.
Самі поняття компетентності і компетенції та їх варіативності визначені
в Держстандарті. Так, під компетентністю розуміється набута у процесі
навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь,
досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на
практиці, а під компетенцією – суспільно визнаний рівень знань, умінь,
навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини. Предметна (галузева)
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ж компетентність – це набутий учнями у процесі навчання досвід
специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної із засвоєнням,
розумінням і застосуванням нових знань, а предметна компетенція –
сукупність знань, умінь та характерних рис у межах змісту конкретного
предмета, необхідних для виконання учнями певних дій із метою
розв’язання навчальних проблем, задач, ситуацій[1].
При вивченні освітньої галузі «Технологія», як зазначалося вище, в
учнів формуються інформаційно-комунікаційна і проектно-технологічна
компетентності. Так як ми розглядаємо технологічний компонент цієї галузі,
то під проектно-технологічною компетентністю розуміється здатність учнів
застосовувати знання, вміння та особистий досвід у предметноперетворювальній діяльності [1]. Конкретний досвід проектнотехнологічної діяльності зазначається у Державних вимогах до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів основної і старшої школи. Розглянемо
його на прикладі основної школи. Технологічний компонент цієї ланки
освіти передбачає такі напрями: проектування, технологія і техніка,
технічна та художня творчість, професійна орієнтація.
За реалізації технологічного компоненту, в учнів повинні бути
сформовані такі компетентності за відповідними напрямами [1]:
- проектування – учніповинні провадити дослідно-пошукову
діяльність у процесі проектування; визначати завдання проекту відповідно
до обраної проблеми; застосовувати інформаційно-комунікаційні технології
під час проектування; розуміти і виконувати елементи художнього
конструювання за графічним зображенням або власним задумом; обирати
та застосовувати методи художнього і технічного проектування; читати і
розуміти графічні зображення, необхідні для виконання завдань проекту;
визначати і здійснювати відбір інструментів і матеріалів, що необхідні для
реалізації проекту; презентувати та оцінювати результати продуктивної
творчої діяльності за визначеними критеріями;
- технологія і техніка – учні повинні виявляти ціннісне ставлення до
взаємозв’язку науково-технічного прогресу і технологій, визначати
послідовність технологічних операцій з обробки матеріалів у процесі
виготовлення виробу, дотримуватися технологічних вимог під час роботи
ручними та електрифікованими інструментами, застосовувати безпечні та
доцільні прийоми під час роботи інструментом, використання обладнання
і пристосувань, дотримуватися правил безпеки під час технологічної
діяльності, аналізувати виготовлений технічний об’єкт та повною мірою
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використовувати особистий досвід, знання і вміння у процесі роботи;
– технічна та художня творчість – учні повинні характеризувати
основні етапи створення технічних пристроїв та особливості технічного і
художнього проектування; визначати і використовувати на практиці
елементи художньої та технічної творчості у традиційних видах трудової
діяльності та відповідних зразках виробів, які традиційно використовуються
у побуті;виявляти і переносити елементи художньої та технічної творчості
на власні вироби у вигляді конструктивних елементів; мати уявлення про
зміст та особливості найбільш поширених народних ремесел, промислів
та видів декоративно-ужиткового мистецтва свого регіону;
– професійна орієнтація – учні повинні збирати та аналізувати
інформацію про професію, будувати індивідуальну освітню траєкторію,
оцінювати значення морально-етичних норм у професійній діяльності,
визначати власні індивідуальні особливості та співвідносити їх з вимогами
різних професій.
Безпосереднє формування вказаних складових проектно-технологічної
компетентності відбувається при вивченні обов’язкового предмету «Трудове
навчання» і таких вибіркових курсів як «Креслення», «Людина і світ
професій» та ін. за допомогою різноманітних інноваційних освітніх
технологій, які визначають відповідні форми, методи, прийоми і засоби
навчання. Зміст предметів освітньої галузі має чітко виражену прикладну
спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних
методів навчання і форм організації занять. Провідною тут виступає
проектна технологія як особистісно зорієнтована модель навчальновиховного процесу, яка спрямована на взаємодію і плідний розвиток
особистості вчителя та його учнів на основі рівності в проектнотехнологічній діяльності, і ґрунтується на розвитку пізнавальних навичок
учнів, унікальності та самобутності кожного школяра, його творчого
мислення, пізнавальної самостійності, наполегливості, творчості,
спрямованості на кінцевий результат, уміння самостійно конструювати свої
знання й орієнтуватися в інформаційному просторі, що дозволяє кожному
учневі будувати власну освітню траєкторію.Сутність проектної технології
полягає у функціонуванні цілісної системи дидактичних засобів (змісту,
форм, методів, прийомів тощо), що адаптує навчально-виховний процес
до структурних і організаційних вимог навчального проектування.
Проектно-технологічна діяльність є обґрунтованою і спланованою
діяльністю, яка передбачає розроблення конструкції, технології
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виготовлення і реалізацію об’єкта проектування та спрямована на
формування в учнів певної системи творчо-інтелектуальних і предметноперетворювальних знань і вмінь. Виконуючи творчі проекти від ідеї до її
втілення, учні вчаться самостійно приймати рішення, з’ясовувати свої
проблеми в знаннях і вміннях та знаходити шляхи виправлення такого стану.
У результаті цієї діяльності створюється проект (суспільно-корисний
продукт чи послуга), що розглядається як самостійно розроблений і
виготовлений учнем об’єкт технологічної діяльності, від ідеї до втілення,
володіє суб’єктивною чи об’єктивною новизною і має особистісну чи
соціальну значимість, у результаті чого, на кожному етапі створення виробу,
творча активна діяльність школярів вимагає від них використання набутих
знань, умінь і навичок та особистісних якостей. Використання методу
проектів у профільному навчанні дозволяє максимально наблизити його
до реальних потреб життя, сприяє формуванню в учнів необхідних
компетентностей та їх професійному самовизначенню.
Успішність та ефективність проектування забезпечується за умови
правильної та послідовної, організаційно-спланованої роботи вчителя та
учнів, в основі якої лежить логічна послідовність дотримання етапів
виконання технологічних проектів: організаційно-підготовчого,
конструкторського, технологічного, заключного.Модель проектнотехнологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання, яка
складається з певних стадій, запропонована рядом вчених-педагогів і
описана досить детально в чисельних публікаціях [4; 5; 11; 12 та ін.].
Метод проектів не єдина освітня технологія, яка використовується в
процесі трудового навчання. Він виступає об’єднуючою ланкою інших
методів в єдине ціле – навчально-виховний процес. Методи, що
застосовуються вчителем у процесі навчання дітей проектно-технологічній
діяльності, умовно можна поділити на традиційні та нетрадиційні. До
традиційних відносяться: вербальні (словесні) методи; демонстрація і показ
(наочні); спостереження; лабораторні і виробничі досліди; вправи
(розумові, рухові, комбіновані); вирішення задач (технічних, технологічних,
економічних); метод самостійної роботи та ін.. До нетрадиційних – метод
творчих проектів; методи проектування: фантазування, комбінування,
алгоритмічного аналізу (зразків), фокальних об’єктів, комбінаторики,
морфологічного аналізу, створення образу ідеального об’єкта, основи теорії
розв’язування винахідницьких задач; метод мозкової атаки; методи
художнього конструювання; конкурси творчих проектів та інші.
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Метод проектів взаємодоповнюється іншими інноваційними освітніми
технологіями: інтерактивними, інформаційно-комунікаційними,
модульними, нейро-лінгвістичного програмування, індивідуалізації та
диференціації,розвитку творчих здібностей та ін.
Інтерактивні технології дозволяютьорганізувати навчально-трудовий
процес таким чином, що практично всі учні, задіяні у навчальній і трудовій
діяльності,мають можливість діяти в залежності від наявних знань і вмінь
та особистісних якостей.Суть інтерактивних технологій полягає в тому,
що навчання відбувається шляхомвзаємодії всіх, хто навчається. Це
співнавчання (колективне, кооперативне, ситуативне, навчанняу співпраці),
в якому і вчитель, і учень є суб’єктами навчання. Інтерактивні технології
поділяють на превентивні: консультації, репетиції, розподіл ролей,
тренінги, угрупування; імітаційні: дебати, диспути, ділові й операційні
ігри, інсценування, мозковий штурм, колективне та групове проектування,
психо- та соціодрами; неімітаційні: вправляння, конференції, круглі столи,
практикуми, проблемне навчання, семінари тощо. Їх доцільне використання
при формуванні предметних компетентностей дозволяє ставити учня в
одному випадку в позицію режисера, в другому – в позицію учителя, у
третьому – консультанта, у четвертому – творця або дизайнера, в п’ятому
–організатора діяльності дітей або однокласників, у шостому – в позицію
учня, у сьомому – організатора взаємонавчання.Учитель виступає лише в
ролі організатора процесу навчання, лідера групи учнів. Інтерактивні
технології найбільше відповідають особистісно зорієнтованому підходу
до навчання, вони дозволяють моделювати реальніжиттєві і виробничі
ситуації, пропонуючи проблеми для спільного вирішення і
застосовуючирольові та ділові ігри, змагальні методи тощо, це сприяє
ефективному засвоєнню учнями проектно-технологічної діяльності [2].
Інформаційно-комунікаційні технології,які інтенсивно
розробляються і впроваджуються у навчальний процес через сучасний засіб
– комп’ютер, дозволяють ураховувати широкий діапазон індивідуальних
особливостей учнів.Вони дають змогу кожному учневі навчатися в
зручному для нього темпі при виборі певноїнавчальної взаємодії,
враховуючи не тільки правильність відповідей на одне або декілька завдань,
часові втрати, характер помилок, а й тип і міру достатньої допомоги.
Комп’ютер стає посередником між учителем і учнем, він організовує процес
навчання відповідно до фізіологічних, психологічних, інтелектуальних
особливостей індивідуальності. Навчання, що здійснюється на основі
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найсучасніших інформаційно-комунікаційних технологій, у перспективі має
відігравати винятково важливу роль у розвитку культури учіння протягом
усього життя.Загалом, на сьогодні існує чимало різновидностей програмних
засобів, які за своїм методичним призначенням поділяються на: навчальні,
демонстраційні, тренувальні, контролюючі, інформаційно-пошукові,
імітаційні, моделюючі, начально-ігрові, дозвіллєві – вониуспішно
використовуються у процесі формування проектно-технологічної
компетентності учнів [2; 3; 6; 8 та ін.].
Модульні технології забезпечують самостійність навчальнопізнавальної діяльності учня за рахунок розвитку його потребомотиваційної сфери, нахилів, інтелекту та інших психофізіологічних
якостей у процесі роботи з модулем.Модуль – це цільовий функціональний
вузол, в якому об’єднано навчальний зміст і технологію оволодіння ним у
систему високого рівня цілісності.Саме модулі дають змогу перевести
навчання на суб’єкт-суб’єктну основу.Вчитель при цьому здійснює
мотиваційне керівництво учінням, тобто мотивує, організовує, координує,
консультує, контролює всю проектно-технологічну діяльність школяра.
Стосунки стають більш паритетними. Вчитель керує навчальнопізнавальноюдіяльністю учнів через модулі й безпосередньо, але це більш
м’яке, а головне –цілеспрямоване управління, яке дає йому змогу
індивідуалізувати роботу зокремими учнями. Тут не існує проблеми
індивідуального консультування,дозованої індивідуальної допомоги.
Модульне навчання виникло як альтернатива традиційному. Саме воно
інтегрує в собі все те прогресивне, що напрацьовано в педагогічній теорії
та практиці. Так, з програмованого навчання запозичено ідею активності
учня у процесі його чітких дій у певній логіці, постійне підкріплення своїх
дій на основі самоконтролю, індивідуалізований темп навчальнопізнавальної діяльності. З теорії поетапного формування розумових дій
використано саму її суть – орієнтовну основу діяльності. Кібернетичний
підхід збагатив модульне навчання ідеєю гнучкого управління діяльністю
учнів з переходом на самоврядування. Із психології використано
рефлексивний підхід. Накопичені узагальнення теорії та практики
диференціації, оптимізації навчання, проблемності – все це інтегровано в
основах модульного навчання, у принципах і правилах його побудови,
відборі методів і форм здійснення процесу навчання. Тому ця технологія
знаходить широке використання утрудовому і профільному навчанні.
Технологія індивідуалізації та диференціації трудового навчання, як
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різновидність особистісно зорієнтованого підходу, розроблена
Г.В.Терещуком, побудована на основі диференційованих завдань для
вивчення навчальних досягнень учнів та проведення занять з урахуванням
типологічних особливостей школярів у залежності від їх успіхів у навчанні
на основі часткових принципів цієї технології: відкритого навчання,
збагачення, випереджувального навчання, проектного навчання, заміни,
алгоритмізації, інтенсифікації початкової стадії формування сенсомоторних
навичок, не адаптивної стратегії дій та ін. [2].
Технологія нейро-лінгвістичного програмування (метод ментальної
карти або майнд-меп (mind – розум, map – карта), метод тренінгу ефективної
комунікації – рапорт через підлаштування та ведення, тощо) – являє собою
процес навчання у вигляді руху інформації крізь нервову систему людини.
У моделі НЛП виділяються: вхід інформації, її збереження, переробка і
вихід – відтворення в тій чи іншій формі; два види інформації: сенсорна
(нейрон) і вербальна (лінгво), звідси і прийшла назва «нейро-лінгвістична»;
три типи, три модальності дітей, що відрізняються розвитком візуальних
(бачення), аудіальних (слухання) чи кінетичних (дотик) каналів
проходження інформації; два типи дітей, що відрізняються розвитком
різних півкуль мозку: лівопівкульні (де локалізовані процеси логічного,
вербального мислення) та правопівкульні (де в основному зосередженні
емоційні процеси). Кожна дитина має своє індивідуальне поєднання
особливостей нервової системи, яке і визначає успішність чи неуспішність
цієї освітньої технології, що успішно починає використовуватися у
трудовому навчанні [12].
На завершення ще раз зазначимо, що основним методом формування
предметних компетентностей при вивченні освітньої галузі «Технологія»
є метод проектів як об’єднуюча і взаємодоповнююча освітня технологія.
Тому на різних етапах і стадіях проектно-технологічної діяльності
вирішуються свої завдання і відбувається формування конкретних елементів
проектно-технологічної компетентності за допомогою різноманітних
методів навчання, зокрема:
– на організаційно-підготовчому та конструкторському: вербальні
методи (розповідь, пояснення, бесіда), інформаційно-комунікаційної
підтримки, пошуку інформації, демонстрації зразків раніше виконаних
проектів, спостереження, аналізу, ментальної карти, вирішення технічних,
технологічних, економічних і екологічних задач; методи проектування:
фантазування, комбінування, аналогій, комбінаторики, створення
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ідеального об’єкта, мозкової атаки, фокальних об’єктів, розв’язування
винахідницьких задач тощо;
– на технологічному етапі: метод вправ (відпрацювання дії і прийомів
виконання окремих операцій); комп’ютерні тренінги; метод інформаційної
підтримки шляхом демонстрації автоматизованих схем, креслень,
технологічних операцій, прогресивних технологій;метод тренінгу
ефективної комунікації; метод формування сенсомоторних навичок; метод
самостійної роботи;
– на заключному етапі: метод інформаційної підтримки, демонстрації,
дослідів (випробування виробів), самоаналізу і самооцінки, ігрові методи,
проведення конкурсів творчих проектів.
У процесі виконання проектів можуть бути застосовані різні види
технологій обробки конструкційних матеріалів та ремонту побутових
електроприладів, інформаційних технологій, графічних і дизайнерських
робіт, технології ремонтно-оздоблювальних робіт, технології сільського
господарства і міського озеленення, домашньої економіки, підприємництва,
народних ремесел, промислів та різних видів декоративно-ужиткового
мистецтва тощо.
Викладачами кафедри технологічної і графічної освіти та
профорієнтації РДГУ спільно зі студентами напряму підготовки
«Технологічна світа», при виконанні ними курсових і дипломних робіт, на
допомогу вчителям розроблено ряд методичних посібників із формування
окремих складових проектно-технологічної компетентності з використанням
вказаних вище інноваційних освітніх технологій. Деякі з них, що розроблені
за останні два роки, наведено нижче [3; 6; 7; 8; 9; 10 та ін.].
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Ревчук Софія В'ячеславівна,
вчитель української мови і літератури
Гощанської загальноосвітньої школи I-III ступенів
КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ОЦІНЮВАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
Відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти,
програмою з української літератури передбачається «формування покоління
молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку праці; здатним робити
особистісний, духовно-світоглядний вибір; матиме необхідні знання,
навички і компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях;
здатним до навчання упродовж життя». Змінилися цілі освіти. Знання, які
багато років були основою освітнього процесу, стають засобом. Вітчизняна
освіта потребує зміщення акцентів із знаннєвого на компетентнісний підхід.
Компетентність:
l на відміну від навиків ? усвідомлена,
l на відміну від умінь – вдосконалюється не шляхом автоматизації і
перетворення в навички, а шляхомінтеграції з іншими компетенціями,
l на відміну від знань – існує у формі діяльності, а не інформації про
неї.
Компетентності відрізняються від інших форм навчання тим, що вони,
як результат освіти, формуються і проявляються в діяльності. Головна ідея:
до особистого успіху приводить досвід самостійного вирішення проблем.
Вчені підрахували, що сучасна людина змінює свою спеціальність до
семи разів. Тому країні потрібні люди, які здатні вирішувати будь-які
проблеми, вміють адаптуватися у світі, здатні діяти у незнайомій ситуації,
щоб бути успішними.
Цьому сприяють компетентнісно зорієнтовані завдання, які я
використовую на уроках української літератури.
СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ЗАВДАННЯ
Компетентнісно зорієнтоване завдання складається із:
l стимулу;
l задачного формулювання;
l джерела інформації;
l бланка для виконання завдання (коли воно вимагає структуровану
відповідь);
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інструмента перевірки.
Його структура не відрізняється від структури завдання, яке призначене
для роботи над формуванням знань та вмінь учнів. Іншими є вимоги до
кожної складової. Вони обумовлені тим, що компетентнісно зорієнтоване
завдання організовує діяльність учня не на відтворення ним інформації чи
окремих дій, а на самостійне вирішення проблем.
Стимул у компетентнісно зорієнтованому завданні виконує такі функції:
l мотивує учня на виконання завдання;
l включає учня в контекст ситуативного завдання.
Стимул повинен бути настільки коротким, наскільки це можливо (не
більше трьох речень). Він у жодному разі не може містити інформації, яка
відволікала б учня від виконання завдання.
Задачне формулювання точно вказує на ту діяльність, яку учень повинен
здійснити. Воно не може допускати різних тлумачень. Вимоги доспособу
представлення результатів роботи також повинні бути в задачному
формулюванні і однозначно трактуватися учасниками навчального процесу.
Порівняймо такі формулювання:
а) прочитайте текст і зробіть висновок про…
Це формулювання не передбачає, що учень повинен усно чи письмово
з кимось поділитися своїми висновками. Пропонуючи таке завдання,
учитель не може вимагати від учня нічого, крім 1-2 речень, які містять
власний висновок.
б) прочитайте текст. Підготуйте коротке повідомлення для своєї групи,
яке містить ваш висновок про… і не менше п’яти арґументів на його
підтримку. Виступіть із повідомленням для групи.
Задачне формулювання повинно точно співпадати з інструментом
перевірки (модельною відповіддю чи специфічною шкалою оцінки). Все,
що учню потрібно зробити, має бути оцінено, а все, що належить оцінити,
повинно бути передбачене в задачному формулюванні. І ще одна вимога
до задачного формулювання, яка організовує діяльність учня в рамках
виконання компетентнісно зорієнтованого завдання, – воно має бути
цікавим. Насамкінець, загальною вимогою є відповідність задачного
формулювання віку учнів.
Призначення джерела інформації – надати інформацію, необхідну для
успішного виконання завдання. Це є ресурс для діяльності учня, а звідси –
головна вимога до джерела, що маєбути достатнім для виконання заданої
діяльності.
l
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Щоб компетентнісно зорієнтоване завдання було валідним, учитель
повинен бути впевненим, що успішність учня не залежить від того, чи
володіє він тими чи іншими знаннями. В окремих випадках учитель може
пропонувати завдання, які засновані не тільки на зовнішніх інформаційних
ресурсах, а й на внутрішніх, тобто на вивченому матеріалі. Пропонуючи
таке завдання, учитель повинен, по-перше, попередньо переконатися, що
знання учнями засвоєні (наприклад, за допомогою тестів), по-друге –
перерахувати, на які предметні знання учень повинен спиратися при
виконанні завдання.
Щоб воно було надійним, учитель повинен відбирати такі джерела,
які, на його думку, до моменту роботи над завданням не були відомі учневі.
Більше того, тексти, запропоновані для опрацювання, не повинні містити
фактичний програмовий матеріал із предметів, бо, у цьому випадку, дитина
звернеться до власних знань, а не до джерел інформації, і текст стане
невалідним, тобто не буде перевіряти те, що повинен перевіряти: як учень
засвоїв діяльність із первинної переробки, систематизації й обробки
інформації.
У завданнях може бути інформація з різних навчальних предметів, але
вона не повинна перевіряти знання з них. Завдання у самому тестовому
питанні можуть містити перевірку загальних знань і навичок із навчальних
предметів, але тільки в тому випадку, коли це потрібно для здійснення
діяльності, яку перевіряєтестове питання в цілому. Учню в самому тесті
подається вся необхідна інформація для виконання даного завдання, бо
його мета – перевірка рівня оволодіння аспектами інформаційної
компетентності.
У тексті можуть зустрічатися незнайомі поняття, терміни, іншомовні
слова, але за умови, що всі вони будуть пояснені у джерелах. До речі, учень
повинен мати можливість користуватися словниками чи довідниками,
шукати необхідну інформацію під час роботи із завданням, а не спиратися
на раніше отримані знання.
Слід пам’ятати, що учень витрачає сили і час на те, щоб вивчити
джерело інформації. Тому важливо подбати, щоб джерело було ефективним,
тобто дозволяло виконати завдання за мінімальний проміжок часу. Потрібно
використати всі можливості, які надає те чи інше джерело інформації для
конструювання компетентнісно зорієнтованих завдань, і давати якомога
більше завдань для учнів на одному з них. Підбираючи джерело, необхідно
подбати про те, щоб воно було цікавим для учнів, а також потрібно
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враховувати вік та гендерні інтереси. Насамкінець, загальними вимогами
є відповідність джерела інформації віку учнів.
Перевірка завдання.
В якості інструмента перевірки компетентнісно зорієнтованого
завдання можуть використовуватися:
l ключ;
l модельна відповідь, перерахунок можливих правильних і частково
правильних відповідей для завдання відкритого типу із заданою структурою
відповіді;
l аналітична шкала.
Аналітична шкала включає:
l параметри єдиної шкали, які вимагають загальні вимоги до відповіді:
а) письмової (мовленнєве оформлення; орфографія і пунктуація);
б) усної (мовленнєве оформлення, інтонація, вимова);
l конкретизацію параметрів єдиної шкали:
а) зміст;
б) організація;
в) бланк нагляду за груповою роботою.
Модельна відповідь включає в себе:
l приклад формулювання правильної відповіді;
l інші формулювання правильної відповіді;
l приклади частково правильних відповідей;
l містить вказівку на кількість балів за правильну чи частково
правильну відповідь.
Кожна дія учня має знайти відображення в оцінці.Дії, які повторюються,
можуть бути позитивно оцінені як при повному, так і при неповному
виконанні.
Загальні вимоги до інструмента перевірки.
Інструмент перевірки повинен дати можливість оцінитивиконання всіх
дій, які були записані в задачному формулюванні. Складність тестових
завдань залежить від:
1. Складності джерела. Воно може бути простим (містити інформацію
одного виду – тількитекст, картинку чи таблицю), а може бути складним
(містити аудіовізуальну (музика – картина) чи вербально-графічну (текст –
графік/діаграма) інформацію).
2. Характеру взаємовідносин джерел інформації.Ці взаємовідношення
закладаються формулюванням завдання по первинній обробці і
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систематизації інформації, яка міститься у джерелі.
3. Типу інформації.Інформація може бути прямою і непрямою. Пряма
інформація береться із джерела без додаткових роздумів, а непряма –
вимагає роздумів. Учневі дається завдання: опрацюй запропонований текст
і дай відповідь на запитання: «До чого мав хист Олекса
Стороженко?»Якщо джерело містить пряму інформацію, то дитина знайде
відповідь на запитання у такій формі: «Олекса Стороженко мав хист до
розкриття заплутаних карних справ». Якщо ж джерело має непряму
інформацію, то вона може мати такий вигляд: «Олекса Стороженко довгий
час був чиновником з особливих доручень при київському генералгубернаторі Бібікові. А потім – при Міністерстві внутрішніх справ. А
вийшов він у відставку в чині дійсного статського радника».
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
1. Інформаційна:
l планування інформаційного пошуку (учень повинен виявити і знайти
інформацію, якої не вистачає, використовуючи додаткові джерела);
l витяг первинної інформації (робота з джерелами інформації: текст,
довідкова література, усне мовлення та ін. (у відповідності із завданням);
l витяг вторинної інформації (робота з інформацією, якщо вона:
заявлена декількома джерелами, надана не в прямому вигляді, надлишкова
або суперечлива);
l первинна обробка інформації (робота з інформацією, заявленою в
різних форматах: тексти, графіки, схеми, таблиці та ін.);
l обробка інформації (створення нової інформації на основі аналізу
наявної, формулювання власних висновків).
2. Комунікативна компетентність:
l письмова комунікація (уміння створити письмовий документ
заявленої структури: заява, оголошення, твір, есе тощо);
l публічний виступ (уміння адаптувати інформацію для конкретної
аудиторії, дотримуватися жанру виступу і його регламенту: доповідь,
реферат, проектна робота, створення електронних матеріалів);
l діалог (дотримання правил спілкування, умінняутриматися від
провокаційних висловлювань);
l продуктивна групова комунікація (уміння досягти поставленої мети,
працюючи в групі).
3. Самоменеджмент (компетентність розв’язання проблеми):
l ідентифікація (виявлення) проблеми – це фактично формулювання
113

завдання: виявити, що дано, що потрібно отримати, який є ризик і як його
можна уникнути;
l цілевизначення і планування діяльності – одна справа, якщо учень готує
матеріал, щоб отримати хорошу оцінку, інша – якщо предмет йому цікавий,
третя – якщо це суть його майбутньої професії. Правильно побудована
проектна діяльність – гарна можливість для формування даного аспекту;
l застосування технологій – уміння коректно використати наявну
технологію, вибрати для виконання завдання найвдаліший алгоритм діяльності
(сюжетні і рольові ігри), будь-яка продуктивна діяльність за зразком;
l планування ресурсів – уміння виявити ресурс, який найбільше
підходить для вирішення завдання;
l оцінка діяльності;
l оцінка результату діяльності;
l оцінка власного просування (рефлексія) – дуже важливе рефлексивне
уміння: спланувати і виконати (за потреби скорегувати) поточний контроль
власної діяльності, уміти порівняти за поданими критеріями еталонний і
отриманий продукт, свідомо розуміти мотиви власної діяльності,
виникнення труднощів і шляхів їх подолання. Самоконтроль,
взаємоконтроль, рефлексія – це та діяльність, яка дозволяє формувати даний
аспект.
Наприклад, складемо завдання інформаційної компетентності (аспект –
обробка інформації). Кожен аспект має три рівні (від простого до
складного).
Таблиця 1
Обробка
інформації

- Учень точно
відтворює одержану
інформацію;
- ставить запитання,
вказуючи на нечостатність інформації
або власне нерозуміння інформації;
- знаходить висновок і аргументи у
запропонованому
джерелі інформації

- Учень відтворює одержану інформацію у контексті вирішуваного завдання;
- реалізує запропонований
учителем спосіб перевірки
достовірності інформації;
- робить висновки на основі одержаної інформації;
- робить висновок (приєднується до одного із висновків) на основі одержаної
інформації і наводить декілька аргументів або даних
для його підтвердження;
- наводить аргументи, які
підтверджують висновок
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- Учень самостійно
вказує на ін формацію, яка потребує перевірки, і застосовує
спосіб перевірки достовірності
інформації;
- робить висновки
на основі критичного аналізу різних точок зору або зіставлення первинної і
вторинної ін формації, підтверджує висновок власною аргументтацією

Завдання 1
Характеристика завдання:11 клас. Василь Симоненко. Розповідь про
письменника.
Ключова компетентність: інформаційна.
Аспект: обробка інформації.
Рівень: 1.
Бабуся каже Марійці, що важливо у житті вміти відчувати людину,
розуміти її сутність. Дівчинка ж немає справжніхдрузів, бо не вміє
розпізнавати характер людей. Допоможіть Марійці навчитися
«бачити»людську душу. Для цього прочитайте щоденникові записи Василя
Симоненка і запишіть шість якостей його характеру.
Із щоденникових записок Василя Симоненка.
l Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої
людини.
l Як простір немислимий без руху, так поезія немислима без думки.
l Поезія – це прекрасна мудрість.
l Душа прагне потрясінь, а розум боїться їх.
l Щасливий той, хто хоче мало від життя, – він ніколи не розчарується
в ньому.
l Втрата мужності – це втрата людської гідності, котру я ставлю над
усе.
l Ніяке вчення не сміє монополізувати духовне життя людства.
Інструмент перевірки – модельна відповідь.
Критерії оцінювання:
4 бали – відповідь: В.Симоненко був справедливою, розумною, мудрою,
мужньою, милосердною і передбачливою людиною (синоніми до цих слів
зараховуються як правильна відповідь);
3 бали – названо більшість із вказаних ознак;
2 бали – названо половину із вказаних ознак;
1 бал – вказано менше половини ознак;
0 балів – не названо жодної.
Завдання 2
Характеристика завдання: 10 клас. Михайло Старицький. Життя і
творчість.
Ключова компетентність: інформаційна.
Аспект: обробка інформації.
Рівень: 2.
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Михайлик був упевнений, що М.Старицький писав лише драматичні
твори. Тато ж заперечував це. Доведіть хлопцеві, що М.Старицький писав
різні за жанрами твори. Для цього впишіть у таблицю, користуючись
довідкою, назви творів. Сформулюйте і запишіть одним реченням висновок
про те, в яких жанрах писав письменник свої твори.
Довідка:«Осада Буші»(історична повість), «До молоді» (поезія), «На
Кожум’яках» І.Нечуя-Левицького (драматична переробка), «Талан»
(драматичний твір), Й.Гете (переклад), «Поету» (поезія), «Маруся
Богуславка» (драматичний твір),«Богдан Хмельницький» (історичний
роман), Г.Гейне (переклад), «Ночь перед Рождеством» М.Гоголя
(драматична переробка), «До України» (поезія), Ч.Байрон (переклад),
«Разбойник Кармелюк» (історичний роман), «Не судилося» (драматичний
твір),«Хата за селом»Ю.Крашевського (драматична переробка).
Таблиця 2
Поетичні твори
Історичні романи, повісті,
оповідання, написані здебільшого
російською мовою
Драматичні твори
Драматичні переробки творів
інших авторів
Переклади та переспіви творів
Байки та гуморески

«До молоді», «До України»
«Осада
Буші»,
«Богдан
«Разбойник Кармелюк»

Хмельницький»,

«Талан», «Маруся Богуславка», «Не судилося»
«На Кожумяках» Івана Нечуя-Левицького, «Хата
за селом» Ю. Крашевського, «Ночь перед
Рождеством» М. Гоголя
Й. Гете, Ч. Байрон

Інструмент перевірки – модельна відповідь.
Критерії оцінювання:
6 балів – учні вписують у таблицю твори різних жанрів, залишаючи
порожньою клітинку «Байки та гуморески», і роблять висновок про те, що
М.Старицький писав різні за жанром твори: поезії, історичні романи,
повісті, оповідання, (здебільшого російською мовою), драматичні твори,
драматичні переробки творів інших авторів, переклади та переспіви;
5 балів – учні вписують у таблицю твори різних жанрів і роблять
неповний висновок;
4 бали – учнілише правильно називають твори різних жанрів;
3 бали – лише вказують більшу половину жанрів;
2 бали – вказуютьполовину жанрів;
1 бал – вказують меншу половину жанрів;
0 балів – робота не виконана.
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Завдання 3
Характеристика завдання: 7 клас. Л.Кисельов. «Катерина». Вселюдське
і національне значення образу української Мадонни.
Ключова компетентність: інформаційна.
Аспект: обробка інформації.
Рівень: 3.
Текст.
«Дуже уважно вдивлявся в картину Т.Шевченка «Катерина» Леонід
Кисельов, щоб уявити собі: яка ж вона, українська Мадонна, проста
дівчина-селянка, яку Кобзар підняв на п’єдестал світової слави. Дослідники
малярської спадщини Шевченка вважають, що картина була написана
приблизно 1842 року за межами України. Сам поет в одному зі своїх листів
так писав: «Я намалював Катерину в той час, як вона попрощалася зі
своїм москаликом і вертається у село; у царині під куренем дідусь сидить,
ложечки собі струже, а вона, сердешна, тільки плаче… а москаль дере
собі, тільки курява ляга; собачка ще поганенька доганяйого та нібито
гавкає. По однім боці могила, на могилі вітряк, а там тільки степ мріє.
Отака моя картина».
Але історія Катерини тривала далі. І Леонід Кисельов у своїй поезії
зафіксував найдраматичніший момент в її житті, коли, народивши дитину,
вона змушена йти крізь снігові замети в Московщину шукати свого
звабника. І саме це вразило поета найбільше – невимовне жіноче
страждання, віра, материнська любов, тернистий шлях, який зробив її
вічнимсимволом.
Молодий поет у XXстолітті зміг відчути і побачити дівчину-кріпачку,
що стала жертвою офіцерської розпусти. Катерина, не стерпівши наруги,
наклала на себе руки, а малий Івасик, її дитина, став поводирем у сліпого
кобзаря. Тому так пристрасно звучатьрядки Леоніда Кисельова: «Тільки б
вона донесла сина!» На думку поета, це означатиме, що світ навколо нас
змінився. І таке кохання не може бути смертним гріхом. Тому не доведеться
Катрі опускати очі перед батьками, терпіти зневагу від людей, бо вона –
Мати!» (З підручника О.Міщенко. Українська література для 7 класу /
О.Міщенко. – Київ: Генеза, 2007. – С.273).
Світлана впевнена, що образ Шевченкової Катерини – це символічний
образ жінки-страдниці. Олег їй заперечує. Допоможіть хлопцю зрозуміти
суть цього образу, розкритого також і у вірші Л.Кисельова. Для цього
опрацюйте подану вище інформацію. Коротко вкажіть (усно), якої
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інформації не вистачає, а яка – потребує перевірки. Висловіть власні
погляди на цю проблему, зробіть висновок та аргументуйте його.
Інструмент перевірки – аналітична шкала.
l Учень самостійно вказує на інформацію, яка потребує перевірки, і
застосовує спосіб перевірки достовірності інформації.
l Робить висновок на основі критичного аналізу різних точок зору або
зіставлення первинної і вторинної інформації.
l Підтверджує висновок власною аргументацією або самостійно
отриманими даними.
l Грамотно, виразно виражає думку, дотримується логічної
послідовності.
Критерії оцінювання: так (3 бали); частково (2 бали); інколи ( 1 бал);
ні (0 балів).
Таблиця 3
Приклад комунікативної компетентності.
Аспект – публічний виступ
Публічний
виступ

- Учень
дотримується
вимогпублічного
виступу і
регламенту;
- готує план
виступу у
відповідності до
поставленої мети,
аудиторії і жанру
виступу;
- використовує
паузи для виділення
смислових блоків
власного виступу;
- працює з
питаннями, які
ставляться для
уточнення і
розуміння

- Учень дотримується
вимог публічного виступу
і регламенту;
- визначає зміст і жанр
виступу у відповідності із
поставленою метою
комунікації і цільовою
аудиторією;
- використовує вербальні
засоби (засоби логічного
зв’язку) для виділення
смислових блоків
власного виступу;
- використовує
невербальні засоби чи
наочні матеріали;
- працює із питаннями,
які виникають під час
розкриття теми

- Учень дотримується
вимог публічного виступу і
регламенту;
- самостійно визначає мету
і цільову аудиторію для
комунікації на основі мети
діяльності;
- використовує у власному
мовленні логічні чи
риторичні засоби, засоби
зворотнього зв’язку із
аудиторією;
- самостійно готує
адекватні комунікативному
завданню наочні матеріали
і правильно використовує
їх;
- працює із запитаннями на
дискредитацію позиції

Характеристика завдання: 6 клас.«Ще не вмерла України»
П.Чубинського, М.Вербицького – національний гімн нашої держави.
Ключова компетентність: комунікативна.
Аспект: публічний виступ.
Рівень: 1.
Вікторія не могла зрозуміти, чому плачуть спортсмени під час
нагородження, коли звучить гімн України. Дідусь намагався їй щось
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пояснити, але Вікторія тільки сміялася. Допоможіть дівчині зрозуміти,
що означає ця пісня-гімн для кожного українця. Для цього підготуйте усне
повідомлення (5-7 хвилин) про створення національного гімну та його
значення для держави. Складіть план і виступіть із підготовленою
інформацією перед однокласниками.
Інструмент перевірки: аналітична шкала.
l Учень дотримується норм публічного виступу і регламенту.
l Самостійно складає план виступу відповідно до запропонованої мети,
цільової аудиторії і жанру.
l Інформації достатньодля розкриття теми.
l Використовує паузи для виділення змістових блоків власного
висловлювання.
l Відповідає на питання, поставлені для уточнення і розуміння.
l Мова правильна, виразна.
Критерії оцінювання:так (2 бали); не завжди (1 бал);ні (0 балів).
Завдання 3
Характеристика завдання: 11 клас. Василь Симоненко. Творча біографія
митця.
Ключова компетентність: комунікативна.
Аспект: публічний виступ.
Рівень: 2.
Ви працюєте екскурсоводом у Черкаському літературномеморіальному музеї В.Симоненка. Підготуйте виступдля учнів 10-11
класів від 5 до 8 хвилин про один із життєвих періодів ВасиляСимоненка.
У своєму виступі ви повинні розкрити поета як неординарну особистість
і справжнього патріота. Виступом ви повинні так зацікавити слухачів,
щоб їм захотілося взяти вірші поета і прочитати їх. Використовуйте
додаткову літературу (3-4 джерела) і поезію В.Симоненка.
Інструмент перевірки – аналітична шкала.
Використання джерел:
l Кількість джерел, їх зміст.
l Наявність цікавих фактів із життя письменника.
l Достатня кількість матеріалу.
l Організація виступу:
l Грамотність, виразність мови.
l Логічність і послідовність.
l Регламент.
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Критерії оцінювання за трьома рівнями: так (2 бали); не завжди (1 бал);
ні ( 0 балів).
Завдання 4
Характеристика завдання: 6 клас. Ігор Калинець. «Писанки». Образ
найдорожчої людини – мами.
Ключова компетентність: комунікативна.
Аспект: публічний виступ.
Рівень: 3.
Марійка спостерігала, як бабуся перед Великоднем розписувала
писанки, їй захотілося теж навчитися. Старший брат, побачивши це, почав
сміятися, бо, мовляв, нині це не модно. Доведіть хлопцеві, що писанки – це
не данина моді, а наші традиції і зв’язок поколінь. Для цього підготуйте
усне повідомлення (до 5 хвилин), доберіть адекватні комунікативному
завданню наочні матеріали і правильно їх використайте.
Інструмент перевірки – аналітична шкала.
– Учень дотримується норми публічного виступу і регламенту.
– Коротко, виразно, оригінально формулює свою думку.
– Використовує у мовленні логічні або риторичні засоби, має зворотний
зв’язок із аудиторією.
– Самостійно готує відповідний наочний матеріал і правильно
використовує його.
– Працює із питаннями на дискредитацію позиції.
– Мова правильна, виразна, багата.
Критерії оцінювання: так (2 бали); не зовсім (1 бал); ні (0 балів).
Таблиця 4
Самоменеджмент (самоорганізаційна компетентність).
Аспект – планування ресурсів
Планування
ресурсів

- Учень вказує на - Учень планує ресурресурси, які необси, які необхідні для
хідні для виконання вирішення вказаного
відомої діяльності
завдання

- Учень робить аналіз альтернативних ресурсів і пояснює ефективність використання того чи іншого ресурсу
для вирішення завдання

Характеристика завдання: 7 клас. М.Стельмах. «Гуси-лебеді летять».
Єдність світу природи і світу дитячої душі.
Ключова компетентність: самоменеджмент.
Аспект: планування ресурсів.
Рівень: 1.
Мама сказала Сергійкові, що наша мова надзвичайно красива і
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милозвучна. Особливо яскраво це можна побачити, прочитавши твір М.
Стельмаха «Гуси-лебеді летять». Хлопець не повірив мамі. Допоможіть
Сергійкові «побачити» цю красу слова. Для цього зробіть проект «Мова
калинова». Назвіть ресурси, які необхідні для виконання цього завдання.
Інструмент перевірки – модельна відповідь.
– Учні називають ресурси, необхідні для виконання відомої
діяльності.Наприклад: часові, людські, матеріальні, технічні ресурси.
Критерії оцінювання:
4 бали ? учні називають ресурси, які необхідні для виконання цього
завдання (скільки часу потрібно; скільки людей буде працювати; що для
цього потрібно: фломастери, папір, набір магнітів, магнітна дошка; технічні
засоби: проектор, комп’ютер, сканер);
3 бали – учні називають більше половини вказаних ресурсів;
2 бали – учні вказують лише половину із названих вище ресурсів;
1 бал – учні називають менше половини вказаних ресурсів;
0 балів – завдання виконано неправильно або не виконано взагалі.
Завдання 5
Характеристика завдання: 10 клас. Іван Франко. Збірка «Зів’яле листя».
Ключова компетентність: самоменеджмент.
Аспект: планування ресурсів.
Рівень: 2.
Петро не вірить, що справжні почуття кохання можна виразити у
віршах. Переконайте його. Для цього сплануйте ресурси, які необхідні для
вирішення поставленого завдання.
Інструмент перевірки – модельна відповідь.
– Учні правильно планують ресурси, які необхідні для вирішення
поставленого завдання.
Наприклад: часові, людські, матеріальні, технічні ресурси.
Критерії оцінювання:
4 бали – учні правильно планують ресурси: часові (2 години); людські
(5 чоловік); матеріальні (папір, олівці, магнітна дошка, набір магнітів);
технічні (комп’ютер, проектор);
3 бали – учні правильно планують ресурси, однак допускають 1-2
неточності;
2 бали – учні правильно планують половину ресурсів;
1 бал – учні правильно планують менше половини ресурсів;
0 балів – учні неправильно планують ресурси або не виконали завдання
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взагалі.
Завдання 6
Характеристика завдання: 10 клас. Новинки сучасного літературного
життя.
Ключова компетентність: самоменеджмент.
Аспект: планування ресурсів.
Рівень: 3.
На полицях книгарень останнім часом з’явилося багато книг сучасних
авторів.На жаль, не всі мають змогу і час прочитати все, що друкується.
Допоможіть нашим старшокласникамрозібратися у сучасному
літературному процесі. Для цього проведіть аналіз альтернативних
ресурсів і поясніть ефективність використання того чи іншого ресурсу
для вирішення завдання (усно).
Інструмент перевірки – модельна відповідь.
? Учні проводять аналіз альтернативних ресурсів і пояснюють
ефективність використання того чи іншого ресурсу для вирішення завдання.
Наприклад: перелік ресурсів – часові, людські, матеріальні, технічні.
Критерії оцінювання:
10 балів – учні проводять аналіз альтернативних ресурсів і пояснюють
ефективність використання того чи іншого ресурсу для вирішення
завдання(часові – потрібно три дні; людські – утворити групи по 5 чоловік:
перша досліджує сучасну прозу, друга – поезію, третя – драму; матеріальні
ресурси – не використовуються; технічні – інтернет, комп’ютер, принтер).
Ефективність: на вирішення завдання потрібен час (три дні), без участі
людей не можна виконати завдання, технічні засоби допоможуть знайти і
систематизувати необхідний матеріал.
8 балів – учні проводять аналіз альтернативних ресурсів, але не чітко
пояснюють ефективність використання того чи іншого ресурсу для
вирішення завдання;
6 балів – учні проводять аналіз альтернативних ресурсів, але не
пояснюють ефективність їх використання;
4 бали – учні допускають деякі помилки при аналізі альтернативних
ресурсів, не пояснюють ефективність їх використання;
2 бали – учні називають ресурси, не проводячи їх аналіз, не пояснюють
ефективність їх використання;
0 балів – завдання виконано неправильно або взагалі не виконано.
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Відгуки учнів про компетентнісно зорієнтовані завдання:
«Ці завдання дають нам можливість зрозуміти, що саме з нас
вимагають. Починаєш задумуватися над значенням певного слова чи виразу.
На мою думку, такі завдання цікавіше розв’язувати, бо вони пов’язані із
життєвими ситуаціями, які можуть виникати у кожної людини» (Сергій Х.
11-Б кл.).
«Особисто для мене такі завдання подобаються більше тому, що я краще
розумію суть запитання, одразу виникає бажання виконувати його. Добре
й те, що одразу є критерії оцінювання, а це спонукає все виконувати краще»
(Володимир В. 11-Б кл.).
«Компетентнісні завдання набагато цікавіші. Виникає стимул, що
спонукає до розв’язання. Крім того, створена ситуація додає завданню
практичності. Такі завдання хочеться виконувати» (Денис С. 11-Б кл.).
«Завдяки таким завданням ми не просто вчимо матеріал для оцінки, а
й розуміємо, для чого він потрібен у житті, де ми можемо його використати.
Як на мене, ці завданнярозвивають нашу уяву та покращують мислення»
(Ігор Ш. 11-Б кл.).
«Подані завдання відрізняються від традиційних тим, що у них наведені
приклади, які можуть трапитися у реальному житті. А ще, щонайголовніше,
їх склала моя вчителька. Я б хотіла, щоб уроків літератури було більше, бо
вони цікаві і розвивальні» (Олександра Ч. 6-Б кл.).
«Мені подобаються такі завдання, бо вонинас вчать,як потрібно діяти
у тій чи іншій ситуації. Вони не тільки навчають, але й виховують. Я думаю,
що навіть якщо я не буду знативсього, що вчили у школі, я просто зможу
стати хорошою людиною» (Денис В. 6-Б кл.).
«Такі завдання дуже корисні для нас, бо вони навчають користуватися
книгою,довідковою літературою, вони стимулюють нас вчитися
самостійно» (Євгенія Г. 6-Б кл.).
Висновки вчителя
1. Компетентнісні завдання дають можливість учню ефективно
самоорганізовувативнутрішні і зовнішні ресурси для досягнення
поставленої мети.
2. У процесі засвоєння нових технологій, ролей учні оволодівають
новою діяльністю.
3. Оволодіваючи діяльністю, учень починає управляти нею, і,
відповідно, в основі діяльності лежить самоуправління (самоменеджмент).
4. Успішність учня, який намагається опанувати нову роль (діяльність),
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здебільшого залежить від його бажання задіяти власні та чужі ресурси на
шляху досягнення цілі.
5. Компетентнісні завдання готують учнів до успішної професійної і
соціальної кар’єри, вчать опановувати нові технології, адаптуватися до
нових умов праці, вирішувати нові професійні завдання.
6. Дають можливість впевнено почувати себе у мінливому світі, не
пасувати перед проблемами, формують готовність (уміння) постійно
вчитися, щоб бути успішним.
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Крат Наталія Володимирівна,
вчитель української мови і літератури
Сарненської загальноосвітньої школи ІІ ступеня –
економіко-правового ліцею «Лідер»
НАВЧАЛЬНЕ ПОРТФОЛІО УЧНЯ В СИСТЕМІ
КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
«Портфоліо»... «Папка успіху»... Чи потрібні вони нам, учителям, у
школі XXI ст.? Чи потрібні вони сучасному школяреві? Випускник моєї
школи і ЗНЗ, де працюють члени лабораторії особистісно зорієнтованого
навчання української літератури, скаже: «Так, потрібні. Вони допомагають
мені підготуватися до дорослого життя». Як саме? На цьому варто
зупинитися детальніше.
Ідея зібрання учнівських робіт, або «портфоліо», не є винаходом XX
століття. Італійським словом «портфоліо» називали альбом із фотографіями.
За допомогою представлених у портфоліо документів в епоху Ренесансу
можна було скласти враження про рівень майстерності і професійний шлях
художників та архітекторів, які заявляли претензії на місце в академії
мистецтв або на будівельний проект. У цьому ж сенсі як ідея, так і термін
«портфоліо» застосовується й дотепер серед художників і фотографів. Серед
фінансистів термін «портфоліо» застосовується для позначення виставляння
напоказ стану цінних паперів підприємств або приватних власників.
Ідея застосувань портфоліо в школі походить зі Сполучених Штатів
Америки. Застосування методики в американських школах із середини 80х років стає масовим, стрімко поширюється за межами материка, світ
починає говорити про «епідемію» портфоліоманії.
Зміст поняття «портфоліо» науковці визначають по-різному. Це і
«нагромаджувальна оцінка», і «спосіб фіксації, нагромадження й
оцінювання індивідуальних досягнень учнів», і «виставка навчальних
досягнень учня за визначений період», це й «антологія учнівських робіт,
що допускає можливість особистої участі учня у виборі їх для оцінювання
вчителем, а також самоаналіз і самооцінювання». Але і науковці, й учителіпрактики одностайні в тому, що портфоліо – це засіб справжнього
(істинного, об’єктивного) оцінювання. Але йдеться не про предметні знання
й уміння, а про шлях учня до успіху!
В умовах сьогочасних українських реалій ми вживатимемо термін
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«папка успіху». «Папка успіху» – це метод, що формує вміння аналізувати
й оцінювати процес власного розвитку. Водночас – це й організатор
навчальної діяльності, а для вчителя – засіб зворотного зв’язку й інструмент
оцінної діяльності.
«Папка успіху» виконує такі функції:
l діагностичну – фіксує прогрес у навчанні за певний період;
l цілевизначення – допомагає виробляти вміння ставити цілі й
контролювати їх досягнення;
l мотиваційну – заохочує учнів і вчителів до систематичної роботи;
l змістову – охоплює весь зміст виучуваного матеріалу;
l розвивальну – забезпечує неперервність процесу навчання і розвитку
з року в рік;
l рейтингову – демонструє рівень сформованості умінь і навичок.
Для мене, учителя-практика, і моїх вихованців, «папка успіху» – це не
тільки засіб оцінювання, а й сходинка до якісних знань,цікавого
спілкування, це довіра учня до вчителя.
А ось думки про «папку успіху» моїх учнів:
l «За допомогою «папки успіху» я ступила на перші сходинки до успіху.
Я навчилася організовувати своє навчання» (Оксана С.);
l «Папка кожного росла і поповнювалась інформацією. Вона була
справді цікавим і потрібним засобом у навчанні» (Вікторія С. );
l «Ми змагалися, чия папка буде кращою. Кожен прагнув до перемоги»
(Анастасія Р. );
l «Що дала мені робота з «папкою успіху? Я змінився – став освіченішим.
Тому хочу поринати у світлітератури знову і знову» (Сергій Б.);
l «Працюючи над своєю «папкою успіху», я щораз сильніше
приєднувалась до переживань, здобутків і втрат літературних героїв.
На їхнє місце я ставила себе. Вони постійно давали мені уроки життя. А
«папка успіху»– це та доріжка, яка вела мене до літератури, а сьогодні
веде у великий світ життя» (Катерина С.).
Як увести учнів у суть роботи з «папкою...»? Як зацікавити, щоб
працювали не з примусу, а за власним бажанням?
Запитую учнів, яких бачу вперше на своєму уроці: «Діти, а ви хочете
бути успішними?» Яка ж дитина цього не хоче? Я розповідаю про те, що
потрібно для успіху у сьогоднішньому світі, й акцентую увагу на ролі умінь
ставити цілі, планувати, аналізувати й оцінювати власну діяльність.
Пояснюю, у зв’язку з цим, роль «папки успіху».
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Що показав досвід роботи? Щоб знайти спільну мову з дитиною, варто
знати, якою вона є, про що вона мріє, до чого прагне, який у неї характер,
коло друзів, зацікавлення. «Папка успіху» допомагає нам у цьому. Пропоную
дітям написати вірш про себе, твір «Чому я – це я? Що мене робить такою
(таким)?», намалювати герб своєї родини та зобразити свій характер у
кольорі. Учнів захоплює ця робота. Вони залучають до її виконання батьків,
і, таким чином, ідея спільної роботи школи і батьків наповнюється
конкретним змістом.
Періодично ця папка поповнюється анкетами, письмовими роботами,
схемами, таблицями, рефлексивними записами, малюнками, зразками
аналізу художніх творів. Уже перші кроки зі створення «папки...»
спонукають до самопізнання. Наприклад, моя учениця про себе пише так:
«Я чую свої думки, я відчуваю, як грають емоції у мене в грудях, єдина
людина, якій я цілком і повністю довіряю на цьому світі – це я» (Катерина
С. ). Отже, моє завдання як учителя – проконсультуватися з психологом і
знайти ту, справді золоту, ниточку довіри дитини до вчителя.
Наступним розділом є «Цілевизначення». Перші матеріали – анкети
«Що таке література і навіщо її вивчати?» та «Мої цілі на І семестр», есе
«Як я буду досягати поставлених цілей» – учні вкладають у «папки» на
початку навчального року. Саме вони вказують на прогнозований результат,
який відстежуватиметься.
Окремо зберігається рефлексивна робота «Мій шлях до успіху», у якій
школяр аналізує процес навчання, зазначає, що йому вдалося (і завдяки
чому), а що – ні, називає причини і своє ставлення до невдач, висловлює
бачення подальшого досягнення цілей. Це може бути й підсумкова анкета.
Після цього «папку успіху» переглядає вчитель, який може внести
корективи, долучивши до укладеної «добірки» вдалі, на його думку,
матеріали. На них робиться позначка «У» (дібрав учитель). Результати
аналізу можуть бути підставою для розмови з учнем про причини його
невдач (якщо вони були) і шляхи вдосконалення досягнутого.
Саме у цю теку діти вміщують анкети з головними цілями на семестр,
рік. І знову цитата з учнівських записів: «Я намагатимуся продовжувати
літературні традиції своїх предків, мені хочеться зробити певний внесок
у розвиток літератури своєю діяльністю. Таким чином, збиратиму
додаткові біографічні матеріали про письменників, творчість яких
вивчатимемо. А також читатиму додаткову літературу, адже я розумію,
що шкільна програма не може охопити всю велич української літератури.
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У майбутньому мрію стати на шлях літературної ниви»(Катерина С. ).
У цьому розділі вміщені також технологічна картка та цілі на кожен
урок з аналізом їх досягнення.
У наступному розділі –»Самооцінювання» –вміщені листки оцінювання
навчальної діяльності, результати контрольних робіт, рефлексивні поурочні
записи. Ці матеріали допоможуть учителеві обґрунтувати оцінку й надати
поради щодо її підвищення, а учню – зрозуміти помилки у вивченні
предмета або зафіксувати успіхи.
Ми вкладали до папки записи з побажанням на урок, плануванням
діяльності, враженнями від занять, додатковою інформацією, запитаннями
до вчителя.
В «Архіві» діти вміщують учнівські письмові роботи (класні,
самостійні, домашні, з олімпіад), ілюстрації до творів, проекти.
У розділі «Додаткова література» учень може помістити копії статей із
журналів і книжок, копії текстів і файлів з інтернет-сайтів, енциклопедій.
Афоризми, що знаходяться в однойменному розділі, стануть дитині у
пригоді, коли вона готуватиметься до виступу, лекції, написання творчої
роботи.
Цікавим є розділ «Запитання» або ще його можна назвати «Інтерв’ю з
учителем». Саме розв’язування таких питань, які виникають в учня під час
навчального процесу, є тією ниточкою, яка називається «довіра до
вчителя».Пропоную дітям листування, яке допомагає краще зрозуміти
дитину і самого себе, почути оцінку своєї роботи. Таке листування
дозволить учителю зробити висновок, як проводити урок, в якій формі,
що цікаво дітям, а що ні.
Наприклад, була приємно вражена й відчула бажання працювати краще,
коли прочитала: «Я люблю і поважаю Вас як вчителя. Мені подобається,
що Ви ставитеся до уроків не як до обов’язків, а з любов’ю матері, яка
прагне передати своїм дітям всі свої знання і вміння. Я вдячна Вам, що Ви
завжди ставитесь до нас із розумінням» (Катерина С.).
Деякі запитання вражають своєї щирістю і безпосередністю. Часто діти
пишуть: «Чи є у Вас улюблений учень?», «Чи вірите Ви у мене?», «Скажіть,
будь ласка, я– лінивий учень?» Отже, їм важливо почути думку вчителя,
прислухатися до неї, а це означає, що вони нам довіряють.
Як же оцінювати таку клопітку роботу дитини?
Матеріали, які пропонується збирати в «папці успіху», можемо поділити
на обов’язкові (учнівські письмові роботи; схеми; таблиці; малюнки;
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ілюстрації до творів;зразки аналізу художніх текстів; перелік запитань, які
виникали під час роботи над твором; перелік цілей на семестр; перелік
цілей до теми з аналізом досягнення їх; рефлексивні поурочні записи;
результати контрольних робіт) і необов’язкові (копії статей із журналів і
книжок, що їх прочитав учень до певної теми; зауваження вчителя,
однокласників, що містять опис результатів спостережень; інтерв’ю;
відгуки інших вчителів; дипломи; заохочення; нагороди). Зрозуміло, що
на вищу оцінку заслуговує учень, який ширше представив обов’язкові
матеріали. Серед них особливо відзначаємо творчі. Отже, наявність опису
проекту чи складеного кросворда, письмової роботи чи самостійно
здійсненого аналізу художнього твору, є підставою для вищої оцінки, ніж
кілька відбитків статей чи навчальний твір.
Критерії наповнюваності (що ми будемо включати) й оцінки (як ми
будемо оцінювати) «папки успіху» формулюють учні разом з учителем,
беручи до уваги цілі, визначені на початку навчального року й (бажано)
кожної теми.
Високий рівень (відмінно). Вміст «папки успіху»свідчить про великі
докладені зусилля й очевидний прогрес учня у розвитку його мислення,
предметних і комунікативних вмінь, високий рівень самооцінки і творче
ставлення до предмета. У змісті й оформленні яскраво виявляються
оригінальність і винахідливість власника.
Слабкий рівень (незадовільно). «Папка успіху» не дає уявлення про
здібності й старанність учня, прогрес у навчанні й рівень сформованості
якостей, що відображають основні цілі курсу і критерії оцінювання. У ній
представлені окремі аркуші з неповністю виконаними завданнями і
вправами, зразки спроб графічних робіт і т.п.
Можна оцінювати «папку успіху» в цілому і можна кожен розділ окремо.
Обов’язковим етапом роботи над «папкою» є презентація.
Оцінюють (переглядають) зміст «папки успіху» упродовж навчального
року й наприкінці семестру (року). Це може бути захист, співбесіда,
виставка, конференція чи інші форми –за бажанням школярів. При цьому
можуть бути присутні учні інших класів, учителі, батьки, адміністрація
школи. Варто подбати про заохочення дітей до систематичної роботи з
«папкою успіху». Останній урок у семестрі я присвячую аналізу роботи
над «папкою успіху». Запрошую на нього дирекцію, класного керівника,
батьків– для того, щоб вони бачили зміни у навчальній діяльності дитини.
Діти звітують про те, які цілі ставили на початку семестру, що досягнутоі
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яким шляхом, якими матеріалами поповнилась «папка успіху», що вони
дали дитині у вивченні предмета. Учні заповнюють листки самооцінювання,
в яких виставляють оцінку за рівнем навченості, за рівнем сформованості
загальнонавчальних та комунікативних умінь і, обов’язково, – за роботу
над «папкою успіху». Учитель аналізує, ставить свою оцінку і дає поради
учневі. Обов’язково влаштовуємо виставку кращих «папок успіху», адже
це спонукає учня бути кращим, прагнути до удосконалення знань, умінь і
навичок.
Не раз запитувала себе: якоїголовної мети має домагатися учитель на
уроці? І вже давно зрозуміла, що отим спільним знаменником, до якого
зводяться всі цілі уроку, є радість учня від особистого успіху.
Значення «папок успіху» полягає, насамперед, у тому, що школярі
розуміють: до успіху не йдуть семимильними кроками, не можна його
домогтися з помаху чарівної палички – лише щоденна праця над собою,
терпіння і наполегливість є його запорукою. Учень набуває вміння
аналізувати й оцінювати власний розвиток, стає ініціативнішим,
винахідливішим, зрештою – успішним, що дуже важливо для його адаптації
у сучасному динамічному світі.

Рис. 1. Робота з "папками успіху"
Отже, "папка успіху" і клопітка праця над нею - це один зі шляхів
зацікавлення дитини у вивченні предмета. Робота над "папкою успіху" готує
дитину до "великого життя".
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ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
В ПЕДАГОГІЦІ ГЕРБАРТІАНСТВА
Центральною тезою педагогічних поглядів Й.-Ф.Гербарта та його
послідовників було формування моральної людини, оскільки під цим
розуміли основу ідеї про гармонійний розвиток всіх здібностей. За
гербартіанством, виховання повинно створювати гармонію між
волевиявленням та розвитком різносторонніх інтересів, а шляхи досягнення
такої гармонії гербартіанці вбачали в управлінні, навчанні та моральному
вихованні. Й.-Ф.Гербарт, пізніше, К.Стой вважали, що управління має
вирішити завдання порядку, адже воно не виховує, а створює передумови
для виховання.
Розв’язанню проблеми педагогічного управління К.-Ф.Стой приділив
стільки ж уваги, скільки Й.-Ф.Гербарт дисципліні та управлінню, проте
обидва визнали під цим поняттям виховне управління, і гербартіанець
пояснив це вчення (1878) як годеґетику [1]. Різниця між управлінням та
навчанням, на його думку, полягає в тому, що перша позиція – у духовному
розумінні (що вимагає теологія), інша – через безпосередній вплив на
вихованця. Коли на основі неправильних психологічних висновків та
сумнівних педагогічних уявлень спотворюється правдиве співвідношення
між управлінням і навчанням, то намагався пояснити їх позицію в
педагогічних системах, оскільки навчання та управління є двома ступенями
виховання. До слів «управління – керівництво» він знайшов відповідники
в грецькій та римській античності. Визначення «управління», яке вперше
використав Й.-Ф.Гербарт, не може, на його переконання, «стати, по праву,
дотичним, своїм» [2, С.171]. Коли слід методично надати перевагу, в
окремому випадку, педагогічному управлінню, то К.-Ф.Стой спирався,
почасти, на необхідність, яка повинна сприяти фізичному й духовному
розвитку елементів об’єктивного та суб’єктивного бажань. За концепцією
К.-Ф.Стоя, релігійний елемент є відправною точкою будь-якої педагогічної
діяльності і педагогічне управління повинно включати методи й релігійний
аспект формування характеру та душевного стану вихованця.
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Гербартіанець назвав такий метод (зв’язує наявний матеріал волі) –
паренетичним, а інший (формує початковий характер) – генетичним
методом педагогічного управління. Він вказав на важливість поєднання
обох, визначивши їх як «педагогічний контроль». Генетичний метод
педагогічного управління відіграє домінуючу роль. Послідовник Й.Ф.Гербарта закцентував увагу на його основному завданні – вихованні
християнського світогляду [3, С. 94] і вимагав планомірного навчання й
формування дієздатної системи практики. Власне «завершальний етап» всіх
засобів впливу генетичного методу, за допомогою яких вибудовується
характер особи, може, на переконання К.-Ф.Стоя, відбутися лише за
наявності впорядкованого способу життя у релігійному суспільстві, де
присутня так звана «ідея культу» (впорядковане життя через елементи
заглиблення, зміцнення волі). Генетичний метод активізує значну кількість
невпорядкованих інтересів та думок, а таке впорядкування є завданням
паренетичного методу. Заборона чи вимога виконуються, коли вони
безпосередньо слідують за наявними імпульсами в душі вихованця,
зауваження мають вагу при похвалі, а покарання визнається та схвалюється
при протилежних вчинках. Педагогічний контроль має дві можливості
завадити непослуху та безладу: пряма та непряма вимоги. До засобів прямої
вимоги гербартіанець відніс заборону, нагляд та покарання, а непрямої –
перевагу, особистий авторитет, участь, силу та особу вчителя [5, С. 105].
К.-Ф.Стой звернув увагу на те, що,із психологічної точки зору,
формування морального характеру найбільшою мірою відбувається у перші
три роки, тому не слід обмежуватися лише цим періодом, оскільки
попереднє виховання тісно переплітається із наступним. Він зазначив, що
можна уникнути неправильної оцінки ситуації, коли взяти до уваги
найважливіші фази відповідного органічного розвитку дитини та підлітка,
тому прогресивна годеґетика враховує загальні та особливі сподівання.
Гербартіанець з’ясував, що окремі інтереси, незначна поява етичної ідеї,
не підпадають під загальні правила. К.-Ф.Стой пояснював, що у молодшому
шкільному віці мова може йти лише про розуміння, підлітковому –
сприйняття, а в юнацькому – про інтелект. Цією проблематикою, на його
переконання, може займатися прогресивна годеґетика. Саме тому
гербартіанець вимагав методу управління, який знову ж таки спрямовується
на індивідуальність, природу вихованця. У такому ракурсі кожен учитель
повинен враховувати «божественну мету будь-якого виховання» [4, С. 34].
К.-Ф.Стой пояснив, що наука, яка відповідає таким вимогам, це вступ до
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гербартіанської психології, оскільки висвітлює «закриті питання», пояснює
різницю поглядів, глибину і ґрунтовність у диспозиції збудливих та
депресивних афектів і т. п. Крізь призмутакого пізнання управління матиме
здатність привести до концентрації, поглиблення й розширення області
знань.
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ, ВІДДІЛЕНЬ
Секція 1. Керівники освітніх організацій (начальники, заступники
начальників, головні спеціалісти відділів (управлінь) освіти,
керівники загальноосвітніх навчальних закладів).
Координатор секції: Люшин Микола Олександрович, завідувач
кабінету управління закладами середньої освіти, старший викладач кафедри
управління освітою Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти.
Тема. Системний підхід до оцінювання ефективності управління
системою загальної середньої освіти регіону.
Набок Микола Васильович,
кандидат педагогічних наук, доцент,
вчений секретар відділення вищої освіти НАПН України
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ
ОСВІТОЮ РЕГІОНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. СУТНІСТЬ,
ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ
У статті розглядаються сутність, особливості та умови
ефективності державного управління загальною середньою освітою
регіону в сучасних умовах.
Ключові слова: сутність, особливості, ефективність, управління,
загальна середня освіта, регіон.
Постановка проблеми. Необхідність розроблення та удосконалення
окремих положень сучасної теорії науки і галузі державного управління
суспільним життям, пошуку шляхів побудови ефективної системи
державного управління, забезпечення її відповідно до викликів XXI століття
соціальним і економічним потребам розвитку країни, створення дієвих
механізмів реалізації та адаптації систем управління до міжнародних
стандартів, обумовлюють потребу аналізу й уточнення окремих
філософських засад державного управління, у тому числі– освітою,
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формулювання чіткої мети,упровадження нових технологій ефективного
державного управління нею.До того ж, нові соціально-економічні та
політичні умови життєдіяльності українського суспільства висувають нові
вимоги до управління освітою загалом та, зокрема, до змісту управління
регіональною системою освіти, його завдань і функцій. Це вимагає від
сучасних керівників глибокого й усебічного переосмислення реалій, що
склалися, самовизначення в постійно змінюваних умовах, розроблення та
реалізації рішень, що забезпечують доцільні зміни у внутрішній будові
регіональної системи управління для її адаптації до нових зовнішніх
обставин діяльності. Наразі в Україні склалася ситуація, коли поодинокі
несистемні зусилля щодо забезпечення ефективного управління освітою
не дають бажаного результату, оскільки не мають надійного світоглядного
базису, на основі якого сьогодні можна проаналізувати світ нової реальності
та ствердити потребу в знанні для того, щоб через ефективне управління
забезпечити розвиток регіональних освітніх систем. Як зазначено у
Національній стратегії розвитку о світи в Україні на 2012-2021
роки,«неефективність управління системою та закладами освіти,
недостатній розвиток самоврядування навчальних закладів, залучення до
управління громадських інституцій, роботодавців та інших користувачів
освітніх послуг» є однією з проблем, які стримують розвиток освітньої
галузі, не дають можливості забезпечити нову якість освіти, адекватну
нинішній історичній епосі [7]. Цим пояснюється актуальність обраної
теми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковцями різних країн
досліджувались різні аспекти управління освітою, які досить широко
представлені в наукових джерелах. Зокрема, загальні проблеми управління
освітніми системами та окремі його аспекти були предметом досліджень
В.Афанасьєва, Л.Ващенко, Г.Єльникової, Л.Даниленко, М.Дарманського,
О.Зайченко, В.Кременя, В.Лугового, І.Осадчого.
В останні роки з’явилося чимало робіт, присвячених аналізу сучасних
тенденцій і особливостей функціонування окремих компонентів різних
освітніх систем, дослідженню проблем ефективності управління освітою
та ін.. Так, зокрема, визначення базових та похідних категорій дослідження
проблем державного управління загальною середньою освітою, виявлення
та аналіз наукових підходів до авторських трактувань категорій, понять і
термінів досліджує Л.Паращенко. О.Тягушевою дослідженозавдання і
принципи стратегічного управління регіональною системою
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освіти,визначено зміст програми стратегії розвитку регіональної системи
освіти та критерії оцінювання ефективності її діяльності. Л.Гаєвською
охарактеризовано парадигму поліпшення регіональної системи управління
освітою на інноваційних засадах. В.Вербицьким розглянуто головні
концепції та загальні питання управління навчальними закладами.
Н.Верхоглядова дослідила проблеми розвитку системи безперервної
освіти як необхідної умови економічного розвитку держави. Л.Тодосовою
проаналізовано досвід кількох європейських країн у напрямі розвитку
державно-громадського управління освітою та проблеми реформування
управління освітньою галуззю в Україні. О.Матвієнко здійснила
порівняльний аналіз розвитку систем середньої освіти в країнах
Європейського Союзу. Проблеми регулювання ринку освітніх послуг на
сучасному етапі досліджено Л.Цимбал. Дослідження теоретикометодологічних засад державного управління неперервною освітою в
Україні і її регіонах у сучасних умовах та стратегічних напрямів державної
освітньої політики здійснено О.Любчук.
Окремі наукові аспекти управління освітою в сучасних
умовахдосліджено В.Огаренком. Результати дослідження різних аспектів
проблеми ефективності державного управління освітою подані в працях
вітчизняних науковців– А.Гуралюка, І.Артим, С.Калашникової, Н.Волкової,
Т.Лукіної, В.Вікторова.
Цінними для науки і практики є результати наукових пошуківщодо
ефективності державного управління, в тому числі, освітніми системами,
подані в працях зарубіжних науковців: Г.Атаманчука, М.Солодкої,
М.Поташника, Д.Новікова, Р.Вілкінсона.
Викладення основного матеріалу. Державне управління, як галузь
наукового знання, в Україні формується і розвивається з 90-х рр. ХХ ст..
Теорія і методика управління освітою, як наукова спеціальність, введена
до переліку наукових спеціальностей декілька років тому. Тому для
державного управління освітою, як стверджує Л.Паращенко, актуальними
завданнями є вивчення, визначення і розкриття сутності його понятійнокатегоріального апарату, зокрема, щодо державного управління загальною
середньою освітою [13]. І хоч у науковій літературі терміни «державне
управління», «механізми державного управління освітою» є досить широко
вживаними, однак спостерігається й велика різноманітність у трактуванні
їх змісту та структури як науковцями, так і практиками. Академіком
В.Г.Кременем висунуто нову парадигму управління, зокрема, загальною
136

середньою освітою у перехідному суспільстві. Наголос у ній зроблено на
пріоритеті спільної дії першої особи і підлеглих [12]. Рушійним фактором
розвитку такої управлінської системи є баланс інтересів усіх її учасників і
підструктур. Такий підхід передбачає врахування природовідповідної
самоорганізації суб’єкта та об’єкта управління. При цьому, цільові функції
суб’єктів і об’єктів управління сполучаються через процеси діалогічної
адаптації, що здійснюються внаслідок регулювання цих функцій у ході
супровідного освітнього моніторингу [12]. Більше того, Національна
доктрина розвитку освіти України у XXI столітті спрямовує діяльність
органів управління освітою на пошук нових, відкритих і демократичних
моделей управління освітою, які мають утверджуватися як державногромадське і орієнтувати освітні процеси не на відтворення, а на розвиток.
Важливо забезпечувати органічне поєднання засобів державного впливу з
громадським управлінням, що розширюватиме управлінські можливості
громадської думки [6].
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2020 роки
передбачає,що управління освітою має здійснюватися на засадах
інноваційних стратегій відповідно до принципів сталого розвитку,
створення сучасних систем освітніх проектів та моніторингу, посилення
ролі та взаємодії усіх суб’єктів освітньої політики, у якій особистість,
суспільство й держава стають рівноправними суб’єктами і партнерами.
Водночас, необхідно забезпечити створення гнучкої, цілеспрямованої,
ефективної системи державно-громадського управління освітою, що
забезпечує інтенсивний розвиток і якість освіти, спрямованість її на
задоволення потреб країни, запитів особистості [7]. Такі стратегічні
завдання щодо модернізації системи управління освітою визначені,
відповідно, другим і третім з’їздами освітян України. Однак, державне
управління загальною середньою освітою здійснюється на основі чинної
нормативно-правової бази і є в основі освітньої політики держави сьогодні.
Нинішня освітня політика, насамперед, забезпечує розвиток і
функціонування наявної системи освіти, яка упродовж років незалежності
зазнала і продовжує зазнавати істотних змін. Вона спрямована на
забезпечення суспільства знаннями, необхідними для суспільного розвитку,
однак не повністю враховує стратегічні цілі розвитку освітніх систем,
викладених в європейській програмі співпраці «Освіта та навчання 2020»,
Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки Президента України,
Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті і
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Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2020 роки [5; 4;
6; 7].
За твердженням В.Андрущенка, сучасна освітня політика орієнтована
на розвиток та фінансове забезпечення існуючої, історично створеної
системи закладів освіти. Нова стратегія передбачає надання бюджетних
коштів держави так, щоб гроші йшли за дитиною і, власне, батьки разом з
нею обирали той заклад, в якому вона хоче і може здобувати освіту.
Соціально-філософська та правова основа такої політики зрозуміла.
Сутність її полягає у тому, щоб кожна дитина мала свою частку
національного багатства, і вона могла користуватися нею у повному
обсязі.Ця частка складається з коштів, що виділяються щорічно на дитину,
та тієї матеріально-технічної бази освіти, охорони здоров’я, які призначені
для забезпечення дитинства загалом [8]. Усе це має ефективно
спрацьовувати, що потребує внесення істотних змін у систему управління
освітою.Як зазначено в Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки,
удосконалення системи управління освітою передбачає вироблення єдиної
освітньої політики, забезпечення наступності між рівнями освіти [4].
Такі і подібні вимоги майбутнього потребують інших підходів не лише
до державного управління як сфери професійної діяльності, а і до
державного управління освітою зокрема. Зважаючи на це і досліджуючи
розвиток та освоєння можливостей державного управління, Г.Атаманчук
вказує на необхідність потужного міждержавного співробітництва в рамках
світової спільноти з осмисленим, узгодженим і раціональним державним
управлінням у кожній країні. Для цього необхідними є спільні цілі
діяльності, узгоджені і обов’язкові для всіх норми поведінки а також –
механізми забезпечення всього цього. І, при цьому, не варто протиставляти
державу і суспільство, владу й свободу, державне управління з іншими
видами управління [9].
Державна політика в галузі загальної середньої освіти зафіксована у
Законі України «Про освіту» та Законі України «Про загальну середню
освіту» [1;2]. Організаційно-управлінським проектом державної політики
в галузі освіти упродовж останніх двадцяти років стали Державна
національна програма «Освіта» (Україна XXI століття), Національна
доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст., Національна стратегія розвитку
освіти в Україні на 2012-2021 роки. Зміст цих документів обумовлений
загальними принципами державної політики в галузі освіти і об’єктивними
даними аналізу стану, тенденцій розвитку освіти на перспективу. Крім того,
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у них закріплено загальні стратегічні цілі держав-учасників європейської
програми «Освіта та навчання 2020», у тому числі– набір принципів для
досягнення цих цілей, а також загальні методи роботи з пріоритетними
галузями освіти для кожного циклу робіт. Стратегічними цілями програми
визначено: реалізацію стратегії безперервного навчання для мобільності і
роботи впродовж всього життя; підвищення якості освіти та ефективності
підготовки кадрів; сприяння рівності, соціальної згуртованості та активної
громадянської позиції; підвищення творчої та інноваційної діяльності на
всіх рівнях освіти і навчання для того, щоб функціонування трикутника
знань (освіта-дослідження-інновації) було забезпеченим [5]. Принципи
державного управління системою загальної середньої освіти загалом
підпорядковані досягненню таких цілей і законодавчо закріплюють
доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг,
що надаються державою, а саме:
- доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
- обов’язковість повної загальної середньої освіти;
- рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей,
таланту, всебічного розвитку;
- гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних
цінностей;
- органічний зв’язок із світовою та національною історією, культурою,
традиціями;
- незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних
організацій;
- науковий, світський характер освіти;
- інтеграція з наукою і виробництвом;
- взаємозв’язок з освітою інших країн;
- гнучкість і прогностичність системи освіти;
- єдність і наступність системи освіти;
- безперервність і різноманітність освіти;
- поєднання державного управління і громадського самоврядування в
освіті.
Ці принципи визначають основні напрями, пріоритети освітньої
політики, а, отже, і характер освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
[2].
Чинну нормативну базу з управління загальною середньою освітою
регіону наразі складають Закони України: «Про освіту», «Про загальну
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середню освіту», Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р.
№ 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку
«шляхом європейської інтеграції» на період до 2015 року» [1; 2; 3]. Названі
закони визначають загальну середню освіту як цілеспрямований процес
оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство,
культуру та виробництвозасобамипізнавальноїіпрактичної діяль-ності,
результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток
особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.
Завданнями законодавства України про загальну середню освіту визначено,
насамперед, забезпечення права громадян надоступністьібезоплатність
здобуття повної загальної середньої освіти [2]. Ці ж закони визначають
систему загальної середньої освіти та завдання загальної середньої освіти,
які полягають увихованні громадянина України; формуванні
особистостіучня (вихованця), розвитку його здібностей і обдарувань,
наукового світогляду; виконанні вимог Державного стандарту загальноїсередньої освіти,підготовціучнів(вихованців)доподальшоїосвіти [2]. Однак,
у контексті нашого дослідження важливими завданнями законодавства є
визначення органів управліннясистемоюзагальноїсередньої освіти та їх
повноважень. Адже реалізація повноважень відповідно до завдань загальної
середньої освіти складає сутність і зміст управління загальною середньою
освітою.
Для послідовного проведення державної політики у сфері загальної
середньої освіти створені відповідні державні органи управління:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, управління освіти і
науки обласних державних адміністрацій, відділи (управління) освіти
районних державних адміністрацій та міськвиконкомів. Спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі загальної
середньої освіти є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.
Особливість функціонування органів державного управління освітою
полягає в тому, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
відповідно до положення формує державну політику у сфері загальної
середньої освіти, здійснює в межах своїх повноважень нормативно-правове
регулювання відносин у системі загальної середньої освіти, визначає
перспективи розвитку системи загальної середньої освіти, розробляє,
впроваджує і контролює додержання Державного стандарту загальної
середньої освіти, а управління освіти і науки обласних державних
адміністрацій, відділи освітирайонних державних адміністрацій та
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міськвиконкомів, органи місцевого самоврядування забезпечують
реалізацію державної політики у сфері загальної середньої освіти на
відповідній території і контролюють додержання вимог законів та інших
нормативно-правових актів у галузі освіти [14].
Водночас, слід зазначити залежність сутності управління не тільки від
його суб’єкта і об’єкта, а й від мети та технологій її досягнення. Мета і
пріоритетні напрями розвитку освіти визначені Національною доктриною
розвитку освіти і відтворені в Національній стратегії розвитку освіти.
Особливу увагу в цих стратегічних документах приділено шляхам
забезпечення рівногоправа доступу до здобуття освіти у системі загальної
середньої освіти. Серед них виокремимо наступні: оптимізація структури
освітньої мережі, створення умов для профільного навчання; посилення
відповідальності сім’ї, місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування за порушення прав дитини щодо обов’язковості
навчання; створення умов для здобуття якісної освіти незалежно від місця
проживання [6; 7]. Наразі названі шляхи є особливо актуальними і
досягнення успіху істотно визначає ефективністьдержавного управління
системою загальної середньої освіти. Однак, сама система державного
управління освітою потребує модернізації. Модернізація системи
управління освітою має забезпечити, насамперед, реалізацію принципів
демократичності і відкритості у прийнятті державних управлінських рішень
у сфері освіти. Водночас, сучасна система управління сферою освіти має
враховувати регіональні особливості, тенденції до зростання автономії
навчальних закладів, конкурентноспроможності освітніх послуг [6].
Загалом, слід відзначити, що попри всі труднощі і проблеми, для
сучасного стану системи управління освітою характерний процес
децентралізації, тобто передача ряду функцій і повноважень від вищих
органів управління нижчим. Державні органи розробляють найбільш
загальні стратегічні напрями, а місцеві органи спрямовують зусилля на
вирішення конкретних фінансових, кадрових, матеріальних, організаційних
проблем. Водночас, за свідченнями абсолютної більшості керівників та
спеціалістів місцевих органів управління освітою, подача різного роду
інформацій вищим органам державного управління, відповідей на
звернення громадян, контролюючих органів, правоохоронних структур,
взаємодія з громадськими організаціями, місцевим самоврядуванням
потребують значних зусиль від керівників та спеціалістів і займають більшу
частину робочого часу, ніж виконання власних повноважень щодо
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управління освітньою системою. Більше того, така робота вимагає
спеціальних знань у сфері охорони дитинства, господарської діяльності,
законодавства про місцеве самоврядування, безпеки життєдіяльності,
державного управління, нарешті –законодавства про освіту. Крім того,
потрібно мати фахові знання з окремих предметів, методики їх викладання,
педагогіки, психології, теорії виховання. При цьому зауважимо, що
практичне здійснення управління освітою залежить від наявних суспільних
умов урегіоні, а останні, в кінцевому рахунку, обумовлені матеріальними
умовами життя громадян. Однак, оскільки управлінська діяльність – це
суб’єктивна діяльність людей, відтак її ефективність залежить і від фахового
рівня управлінців, суспільного досвіду, рівня культури, свідомості, зрілості
громадян, можливостей, оптимальності і масштабності програмних завдань
тощо. Все це робить зміст державного управління освітою, значною мірою,
юридично спеціалізованим, головне завдання якого полягає вунормуванні
й упорядкуванні на основі права суспільних відносин, що складаються у
сфері державного управління освітою. Зважаючи на істотну перевагу в
заробітній платі педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних
закладів над тими, хто ними керує – працівників органів управління
освітою, не дивно, що в місцеві органи управління освітою майже
припинився прихід молодих фахівців і значна частина відділів та управлінь
освіти має вакантні посади.
Другою характерною особливістю є перехід від державного до
державно-громадського управління освітою. Органами громадського
самоврядування у системі загальної середньої освітиє загальні збори
(конференція) колективу загальноосвітнього навчального закладу; рада
загальноосвітнього навчального закладу; районна (міська), обласна
конференції працівників освіти; всеукраїнський з’їзд працівників освіти.
Головна мета державно-громадського управління полягає упоєднанні
зусиль держави і суспільства у вирішенні проблем формування державної
політики в галузі освіти, питань навчально-виховної, методичної,
економічної, фінансово-господарської діяльності закладів освіти. Тому,
одне із завдань модернізації системи державного управління освітою і
полягає у розвитку його як державно-громадського управління.
Важливим показником підсилення суспільного характеру управління
освітою є роздержавлення системи освіти. Поряд із державними, в Україні
функціонують недержавні загальноосвітні навчально-виховні заклади, які
засновані недержавними структурами і які створені на основі інтересів та
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бажань учнів і батьків, учителів і вихователів, запитів регіональних,
національних, професійних, конфесійних об’єднань і груп. Управління
такими закладами здійснює безпосередньо його засновник або за його
дорученням опікунська рада, сформована засновником. Управління такими
закладами здійснюється визначеними структурами відповідно до їх статутів.
Кількість недержавних навчальних закладів у системі загальної середньої
освіти дуже незначна і зосереджені вони практично у великих містах. Наразі
в Україні діють загальноосвітні навчальні заклади, які за організаційноправовими формами власності поділяються на державні, комунальні та
приватні.
Модернізація управління освітою повинна знайти своє відображення
у нових методах, прийомах, технологіях управління. Для поліпшення
технології управління необхідне раціональне використання усіх наявних
ресурсів і механізмів (організаційних, адміністративних, правових,
економічних). Це дозволить повніше забезпечити реалізацію освітньої
політики, яка базується на принципах:
- відкритості, що забезпечує сприйняття цінностей, вироблених
людством, інтеграції у світовий освітній простір;
- безперервності, що забезпечує визнання освіти як перманентного
процесу, що триває упродовж людського життя;
- доступності, що означає рівнiсть в отриманні освітніх послуг належної
якості для всіх громадян [11].
У процесі зміни технології управлінської діяльності в освітній галузі
формується нова система відносин між учасниками навчально-виховного
процесу, до яких законодавець відносить керівників, педагогічних та
інженерно-технічних працівників закладів освіти, учнів, їх батьків, а також
громадські організації і установи. Відносини є однією з першооснов
управлінської діяльності. Громадянське суспільство виходить із визнання
того, що держава повинна не контролювати життя громадян, а надати
можливість кожному реалізовувати свої індивідуальні інтереси.
Обмеженням у цьому плані виступають лише законодавчі норми. Їх
поєднання для органів державного управління, які діють лише на підставі
закону, і для громадян, які мають право здійснювати будь-яку діяльність,
що не заборонена законом, – є основою утвердження нових взаємовідносин
між державою, органами управління освітою зокрема, та громадянами [12].
Все це має бути притаманним і системі управління загальною середньою
освітою регіону.
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Методи і прийоми управління освітою мають враховувати цілісність
бачення перспектив розвитку освіти регіону і базуватися на постійному
аналізі ситуації та коригуванні робочих планів із урахуванням запитів і
потреб населення та громадських інституцій. У сучасних умовах, коли
результат управлінської діяльності істотно залежить від особи керівника
та безпосередніх виконавців управлінських рішень, пріоритетною є
діяльність органів управління освітою з добору і розстановки кадрів.
Керівники органів управління освітою та їх заступники мають бути не лише
компетентними професійними управлінцями, а й бути готовими до
утвердження демократичних перетворень, співпраці з громадськістю, вміти
ефективно поєднувати адміністративні, колегіальні, демократичні методи
управління навчально-виховним процесом, використовувати на користь
справи можливості інституцій громадянського суспільства [10; 11], плідно
співпрацювати з населенням, батьками. Необхідність прийняття рішень
органами управління освітою, які мають змогу оцінити ситуацію,
сформулювати проблеми й зрозуміти перспективи розвитку загальної
середньої освіти територій, супроводжується ризиками і визначається
багатьма передумовами психологічного, культурного, організаційного,
фінансового, економічного і соціального характеру. Як свідчить практика,
вплив зазначених факторів неоднорідний для різних міст і регіонів.
Сприйнятливість регіонів і міст до інновацій залежить від особистих та
психологічних характеристик регіональної і міської еліти; структури
управління, що склалася в регіоні чи місті; соціального, політичного та
економічного типу взаємодії впливових суб’єктів розвитку та ін. Останнім
часом роль регіональних управлінь освіти дедалі більше зміщується в бік
розроблення й координування регіональної освітньої політики, а в її
реалізації активізується участь інших органів регіонального управління та
органів управління освітою райдержадміністрацій та міськвиконкомів.
У вітчизняному законодавстві до регіонів віднесено АРК, області,
м.Київ і м.Севастополь, які не є правовими суб’єктами (за винятком
Кримської автономії). У кожному з регіонів функціонують органи державної
влади і місцевого самоврядування. Тому, щоб забезпечити ефективне
управління розвитком загальної середньої освіти регіону, необхідно
оптимально поєднати функції двох видів публічної влади у системі
регіонального управління, узгодити цілі, інтереси і ресурси. На
регіональному рівні максимально повно проявляється принцип
багатоманітності організаційних зв’язків, який розкриває реальні
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вертикальні й горизонтальні організаційні взаємодії органів державної
влади і місцевого самоврядування у системі державного управління. Це
породжує необхідність впорядкування такої взаємодії, на що і націлена
система управління. Структура системи управління визначається
розміщенням і взаємозв’язками її елементів або частин при виконанні їхніх
функцій. Зазвичай, структура залежить від розміру системи та її складності.
Розмір системи характеризується не лише кількістю її елементів, а й
зв’язками між ними. Щодо складності, то вона визначається
різноманітністю, неоднорідністю властивостей елементів та різною якістю
прямих тазворотних зв’язків між ними. В основі ефективної регіональної
освітньої політики у сучасних умовах лежить планування розвитку системи
освіти не тільки на основі географічного розташування, історичних,
культурних традицій, а й сучасних тенденцій розвитку території. Однією з
таких тенденцій є концентрація коштів у перспективних закладах та
вкладення їх у транспортну інфраструктуру, що підвищує доступність
якісних освітніх послуг, урізноманітнює їх і робить зайвою наявність
однотипних шкіл. А це означає, що освітня система стає гнучкішою,
варіативною, а, значить, і ефективнішою.Сутність іншої тенденції полягає
в тому, що непевність соціально-економічної ситуації на будь-якій території
обумовлює нерівномірне розташування однотипних закладів освіти, адже
в таких умовах заклади освіти змушені, з метою самозбереження,
змінюватись. Тому, управління системою освіти регіону у сучасних умовах
має враховувати ці обставини.
Підсумовуючи вищезазначене, слід зробити висновок, що, незважаючи
на нетривалу історію, держава, суспільство підходить до практичного
створення демократичного, раціонального, ефективного державного
управління освітою регіону, оскільки соціально-економічні проблеми і
процеси обумовлюють необхідність розробки, впровадження і забезпечення
саме такої системи управління [9; 10; 11].
Висновки. Таким чином, зміст державного управління загальною
середньою освітою регіону полягає, насамперед, в організаторській
діяльності, яка реалізується шляхом узгодження, регулювання, координації,
контролю суспільних відносин у сфері освіти відповідно до чинного
законодавства. Організаційний зміст управління найяскравіше виражається
у плануванні спільних зусиль та розподілі обов’язків між учасникамиу
досягненні конкретних цілей, у контролі за ходом досягнення поставленої
мети, в організаційному забезпеченні усіх стадій управлінського процесу.
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Мета є найважливішою характеристикою управління загальною
середньою освітою регіону. Власне задля її досягнення і здійснюється
управління. Тільки динамічне цілепокладання, що визначається соціальним
замовленням, і цілеспрямовані дії управління можуть забезпечити розвиток
системи загальної середньої освіти регіону.
Актуальною проблемою в галузі управління загальною середньою
освітою залишаються і сьогодні проблеми стосунків між державою,
суспільством і особистістю, практичної розробки технологій взаємодії
суб’єктів процесу управління, пошуку резервів підвищення ефективності
управління освітою регіону. Крім того, слід зазначити, що управління
соціально-педагогічними системами розглядається сьогодні на фоні
глобалізації, нестабільності світових процесів, стрімкого зростання ролі
інформації. Тому, для підвищення ефективності управління загальною
середньою освітою регіону, необхідно об’єднати зусилля всіх учасників
управлінського процесу на регіональному рівні для впровадження гнучкого
управління, яке б могло швидко реагувати на зміни у соціальному
замовленні, внутрішні потреби та спрямовувало до залучення громадських
інституцій, роботодавців та інших користувачів освітніх послуг.
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Климко Лариса Василівна,
методист кабінету управління закладами середньої освіти,
старший викладач кафедри управління освітою
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ОСВІТИ
У РЕЖИМІ ВІДКРИТИХ СТУДІЙ «ТЕХНОПАРКУ»
Аналіз світового досвіду показує, що економічне зростання розвинутих
країн та їх окремих регіонів вже давно базується на використанні сфери
знань і високих технологій, а їх ефективне поєднання гарантує
прогресивний розвиток нації та людства. Однією із найудаліших форм такої
інтеграції є технопарки, які відзначаються високим рівнем інноваційної
147

діяльності. Головна ідея, покладена в основу створення такого типу
організаційних структур, полягає у створенні виключно сприятливих умов
для інноваційної діяльності та заслуговує на увагу як альтернатива
традиційним методам навчання дорослих.
Основними компонентами технопарку є:
- продукування інноваційних ідей;
- розробка нових моделей управлінських практик;
- створення, апробація, оволодіння нових технологій управління;
- визначення і обґрунтування нових критеріїв якості продукту;
- аналіз і узагальнення показників ефективності.
Технопарк має потужний управлінський потенціал, формує елементи
творчості, колективної діяльності, інтегровано моделює реальну
педагогічну й управлінську діяльність, включає учасників у процес
особистісно значущих для них проблем.
Технопарк «Інновації в управлінні освітою»(далі – технопарк) – це
добровільне об’єднання керівників загальноосвітніх навчальних закладів
(далі – ЗНЗ), працівників установ освіти, які за допомогою комплексу
взаємозв’язаних методик і технік забезпечують логічно обґрунтовану зміну
різних видів освітньої діяльності.
Саме визначення технопаркувключає в себе інноваційний режим
діяльності управлінських кадрів. Це модель підвищення управлінської
майстерності керівних кадрів; сукупність різноманітних студій із різних
видів управління, що проводяться в конкретний час на території
відповідного освітнього округу.
Принципи діяльності технопарку такі: вибір пріоритетів;
конструктивність інноваційної діяльності; результативність; доцільність та
ефективність заходів, які проводяться.
До пріоритетних напрямівдіяльності технопарку належать: показ
методів і прийомів компетентнісно орієнтованого управління; презентація
досвіду роботи з актуальних проблем управління; ознайомлення зі зразками
інноваційних практик; моделювання й проектуванняінноваційної
управлінської діяльності.
Метою діяльності технопарку єприскорене поширення інноваційних
управлінських практик, які спрямовані на удосконалення стилю, методів
та механізмів управлінської діяльності, формування інноваційного
мислення сучасного керівника, який спроможний будувати власний
неповторний стиль управління закладом освіти.
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У структурі технопарку можуть бути студії, відеосалон, прес-центр,
інформаційно-ресурсний, консультативний та дозвіллєвий центри.
Основною формою підвищення професійної компетентності є студії.
Відеосалон – це місце для спеціально організованого перегляду
мультимедійної продукції з управлінської діяльності.
Прес-центр – місце для висвітлення новин управлінських практик,
процесу роботи студій, організації творчих зустрічей учасників студій
технопарку.
Інформаційно-ресурсний центр виконує інформаційну функцію, місце
для представлення видавничої продукції.
Консультативний центр виконує консалтингову функцію.
Центр дозвілля – місце для відпочинку і спілкування.
Зміст іформи діяльності технопарку визначаються тематикою і
прогнозованими результатами. Узагальнення та систематизація
практичного досвіду управлінської діяльності здійснюється за допомогою
різних форм роботи, які дозволяють розкрити сутність, обговорити і наочно
представити доробок керівників шкіл.
Найпоширенішими формами діяльності студій технопарку є майстерклас, семінар, круглий стіл, конференція, конкурс-ярмарок,школа
новопризначеного керівника «Шлях до успіху», школа резерву керівних
кадрів «Мій шанс», творча група, школа управлінської майстерності.
Майстер-клас– форма підвищення управлінської майстерності шляхом
ознайомлення із перспективним управлінським досвідом, яка передбачає
набуття нових знань і умінь у процесі безпосередньої передачі їх майстром,
автором.
Семінар – це вид навчальних занять дляобговорення доповідей і
повідомлень його учасників; форма методичної роботи з управлінськими
кадрами, спрямована на підвищення їх кваліфікації.
Круглий стіл –форма організації дискусії за обраною актуальною
проблемою, яка передбачає вільний обмін думками.
Конференція – це зібрання науковців, досвідчених практиків, осіб, які
виявили інтерес до обговорення проблем теоретичного спрямування.
Конкурс-ярмарок – форма презентації сучасних освітніх технологій,
інноваційних методів управління, практичних матеріалів досвіду з проблем
управління.
Школа новопризначеного керівника «Шлях до успіху» – форма
підвищення педагогічної, управлінської та методичної компетентності
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новопризначених керівників; формування майстерності, індивідуальності;
надання практичної допомоги з різних питань управління.
Школа резерву керівних кадрів «Мій шанс» – форма якісної підготовки
управлінських кадрів для роботи на керівних посадах у системі загальної
середньої освіти; формування знань, умінь і навичок, потрібних для
виконання управлінських функцій на майбутній посаді.
Творча група – форма проведення педагогічних досліджень і
формування аналітичних висновків щодо інноваційних напрямів розвитку
освіти; розробка нових систем організації освітнього процесу.
Школа управлінської майстерності – форма добровільного об’єднання
керівників з високою творчою активністю, із власним баченням проблем
управління, з високими результатами своєї практичної діяльності, робота
яких спрямована на удосконалення їх професійного рівня.
Зазначені форми діяльності студій технопарку є тим потужним
стимулом, що спонукає звернутися до теоретичних джерел, осмислити
власну діяльність, виокремити найбільш важливі напрями діяльності для
досягнення цілей своїх навчальних закладів.
Організація освітнього процесу здійснюється у студіях на підставі
вільного вибору, інтересу й особливих можливостей керівників.
Провідними у студіях технопарку повинні бути кращі керівники ЗНЗ,
працівники установ освіти, які мають власний перспективний
управлінський досвід у вирішенні проблем практичного спрямування.
Програма технопарку укладається керівником студії з конкретно
визначеним часом і послідовністю роботи у студіях.
Єдиної методики проведення занять у студіях технопарку не існує. Це
завжди індивідуальний, особистий досвід автора.
Тривалість занять у студії становить до 3-4 годин. Вони, зазвичай,
складаються з таких частин: знайомство, з’ясування суті проблем,
організація роботи, практична діяльність, обговорення результатів роботи,
рефлексія, оцінювання роботи студії.
Управління технопарком ґрунтується на державно-громадських
засадах. Керівництво діяльністю технопарку виконує Рівненський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти разом ізвідділами
(управліннями) освіти райдержадміністрацій (виконкомів рад міст
обласного значення).
Загальне управління діяльністю технопарку здійснює:
- організаційна рада, до складу якої входять представники районних
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(міських) методичних кабінетів (центрів);освітнього округу, на базі якого
організована робота технопарку;
- науково-методична рада відповідає за загальну концепцію наукового
та методичного супроводу технопарку;
- рада з моніторингу, яка проводить експертизу представлених
матеріалів і надає висновки щодо презентації досвіду;
- рада фінансової підтримки, яка визначає питання фінансового
забезпе-чення інноваційної діяльності навчальних закладів.
Студії технопарку акцентують свою діяльність на актуальних проблемах
функціонування і розвитку освітньої галузі. Для детальнішого
ознайомлення пропонуємо досвід опрацювання у межах студій технопарку
однією з таких проблем «Теоретичні та технологічні основи оцінювання
ефективності управління загальною середньою освітою регіону».
Метою, при цьому, було визначено: забезпечення керівниками
навчальних закладів якості освітніх по слуг шляхом розробки і
впровадження системи інформаційно-аналітичної діяльності.
Завдання були поставлені такі: уміння аналізувати великий обсяг
фактичного матеріалу, узагальнювати тенденції, прогнозувати розвиток
педагогічної системи школи, приймати рішення, організовувати їх
виконання, оцінювати результати.
Реалізації цієї мети було підпорядковано роботу окремих студій
технопарку. Зокрема, у рамках обласної школи управлінської
майстерностіпроведено на базі Сарненського району (2010 р.) заняття із
теми «Аналітична діяльність керівника навчального закладу щодо
управління якістю освіти».Було розглянуто наступні питання:
1. Аналітична діяльність керівника навчального закладу – основа
забезпечення якості освітніх послуг ЗНЗ.
2. Наукове забезпечення аналітичної діяльності керівника щодо
управління якістю освіти.
3. Реалізація аналітико-прогностичної функції діяльності адміністрації
навчального закладу як етап формування стратегічного плану розвитку
школи.
4. Моніторинг навчально-виховного процесу як складова управління
якістю освіти в ЗНЗ.
5. Технології аналізу ефективності управління виховною діяльністю у
ЗНЗ.
Заняття школи управлінської майстерності завершило ся
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конкретизацією стосовно регіону рекомендацій та накресленням
пріоритетних завдань установ освіти, загальноосвітніх навчальних закладів
із цього питання.
Після обговорення теоретичних і практичних проблем аналітичної
діяльності керівника ЗНЗ щодо управління якістю освіти учасниками студії
рекомендовано:
1. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти:
1.1. Здійснювати інформування керівників ЗНЗ щодо теоретикометодологічних засад аналітичної діяльності, рівнів, типів, методів і
принципів аналізу як функції управління.
1.2. Надавати науково-методичну та практичну допомогу керівникам
ЗНЗ щодо аналітичної діяльності в управлінні школою.
2. Відділам (управлінням) освіти райдержадміністрацій (виконкомів
рад міст обласного значення):
2.1. Практикувати розгляд методичними структурами для керівних
кадрівпитання аналітичної діяльності з метою забезпечення повноти та
глибини пізнавальної сторони управління.
2.2. Створити творчі групи керівників ЗНЗ із проблеми використання
аналізу як функції управління, спрямованого на визначення ефективності
діяльності організації, причин відхилення від норм та перспектив розвитку
ЗНЗ.
2.3. Звертати особливу увагу на глибокий аналіз стану справ, результати
навчально-виховного процесу з метою чіткого визначення завдань,
основних напрямів роботи навчального закладу з урахуванням вимог часу.
2.4. Вивчати, узагальнювати та поширювати перспективний
педагогічний досвід із проблем аналітичної діяльності керівника ЗНЗ щодо
управління якістю освіти.
2.5. Продовжувати консультування керівних кадрів з організації аналізу
педагогічними працівниками навчально-виховного процесу.
3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
3.1. Звертати особливу увагу на глибокий аналіз стану справ, результати
навчально-виховного процесу з метою чіткого визначення завдань,
основних напрямів роботи навчального закладу з урахуванням вимог часу.
3.2. Удосконалювати інструментарій створення та функціонування
моніторингу як системи, цілеспрямованої взаємодії керуючої та керівної
підсистем для досягнення запланованих результатів.
3.3. Забезпечувати функціонування типової процедури системи
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аналітичної діяльності, яка обумовлена специфічними характеристиками
таких об’єктів: визначення мети та завдань аналізу вибір видів і методик
аналізу
розробка технологій аналізу
здійснення аналізу
у
узагальнення результатів аналізу.
3.4. Підпорядковувати аналіз як функцію управління загальній меті
підвищення ефективності діяльності навчального закладу і спрямовувати
на забезпечення наукового підходу в управлінні освітнімпроцесом.
3.5. Ширше використовувати можливість цілеспрямованого керівництва навчально-виховним процесом відповідно до розділів перспективного та річного планів роботи школи, тижневого планування
адміністрації, планів роботи шкільних методичних структур, учнівських
організацій тощо.
У рамках обласної творчої групи керівників спеціалізованих навчальних
закладів проведено (на базі Млинівського району (2009 р.)) засідання із
теми «Оптимізація управлінських рішень на основі моніторингу якості
освіти».
Були розглянуті такі питання:
1.Підготовка керівників навчальних закладів до прийняття управлінського рішення.
2.Система колективного прийняття управлінських рішень і
забезпечення їх реалізації у спеціалізованому навчальному закладі.
3. Освітніймоніторинг якневід’ємнийінструментприйняття раціональних управлінських рішень.
4. Факториякостіуправлінськихрішеньуменеджменті:ризик,час,
середовище, особистісні риси керівника тощо.
5. Особливості прийняття та оформлення управлінських рішень в
умовах інформаційного обміну в освітньому середовищі.
6. Методи обробки альтернативних рішень на предмет оптимальності.
7. Сучасні вимоги до організації виконання прийнятих рішень: методи
доведення рішень до виконавців, типові помилки.
Підсумком обговорення членами творчої групи теоретичних і
практичних проблем оптимізації управлінських рішень на основі
моніторингу якості освіти стали такі рекомендації для:
1. Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти:
1.1. Ширше впроваджувати в систему курсової підготовки керівників
навчальних закладів практикуми з методики вироблення, прийняття та
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реалізації управлінського рішення.
1.2. Вивчати та поширювати кращий досвід розробки, прийняття і
виконання рішень в управлінській діяльності освітніх організацій.
1.3. Продовжити співпрацю з громадською організацією «Вчителі за
демократію та партнерство» (м. Київ) із метою підготовки директорів до
застосування інтерактивних технологій в управлінському процесі.
2. Відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (виконкомів рад
міст обласного значення):
2.1. Забезпечити оптимальне визначення повноважень колегіальних
органів управління, керівників, працівників установ освіти, навчальних
закладів щодо прийняття управлінських рішень.
2.2. Сприяти науково-практичному обґрунтуванню стратегічних
рішень.
2.3. Скерувати діяльність методичних служб на впровадження сучасних
інноваційних форм і методів в організацію роботи управлінських структур
навчальних закладів.
2.4. Провести проблемний семінар керівників ЗНЗ із теми «Як залучити
колектив до процесу прийняття управлінського рішення».
2.5.Продовжити розробку письмових методичних інструкцій,
орієнтованих на ситуаційний підхід до прийняття і реалізації управлінських
рішень.
3. Керівників загальноосвітніх навчальних закладів:
3.1. Організовувати роботу зборів, засідань, нарад, інших форм
управлінської колективної діяльності відповідно до таких вимог:
актуальність, науковість, перспективність, концептуальність, системність.
3.2. Використовувати переваги технології засідання педагогічної ради
на основі роботи проблемних груп, інтерактивних технологій прийняття
управлінських рішень.
3.3. Адаптувати до управлінської діяльності розроблені практиками
алгоритми реалізації рішень педагогічної ради (Педагогічна рада: теорія і
практика. – Х.: Основа, 2006. – С. 13, 28-29).
3.4. Розвивати у членів колективу почуття спільності, єдності,
відповідальності за процес прийняття управлінського рішення та його
виконання.
3.5. Упорядкувати систему збору, обробки, нагромадження інформації,
необхідної для підготовки і забезпечення реалізації управлінських рішень.
3.6. Практикувати ведення журналів, карток (файлів) контролю,
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рубрики «Виконуємо рішення ________» на інформаційному стенді для
результативного виконання рішень управлінських структур, наказів
директора.
3.7. Удосконалювати інструментарій оперативного моніторингу якості
освітнього процесу.
3.8. Оновлювати функціональні обов’язки членів адміністрації,
керівників методичних структур з урахуванням питань якості освітніх
послуг, формування й розвитку іміджу навчального закладу.
Крім того, дотримуючись принципу наступності у методичній роботі з
управлінськими ланками по вертикалі, розроблено тематику занять постійно
діючого семінару «Соціально-педагогічні основи управління освітою в Україні
та регіоні на сучасному етапі» для начальників відділів (управлінь) освіти
райдержадміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення). Працівники
кабінету управління закладами середньої освіти були учасниками підготовки
і проведення семінару-практикуму із теми «Контрольно-аналітична діяльність
щодо стану розв’язання визначених завдань. Від кінцевого результату – до
творчого пошуку» (Дубенський район, 2006 р.).
Визначено низку пріоритетних напрямів, над реалізацією яких
працюють учасники студій технопарку: формування кадрової політики
школи; упровадження нової етики управління; виховання лідера-управлінця
нового типу; створення нової управлінської практики; експериментальна
розробка механізму оцінювання ефективності управління загальною
середньою освітою регіону; удосконалення технологічних основ управління
закладом освіти тощо.
Саме створення такого типу організаційної структури як технопарк є
найбільш вдалою формою навчання керівних кадрів, яка уможливлює
встановлення зв’язків багатого досвіду управління освітою в регіоні та
результатів наукових досліджень.
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Макриця Людмила Іванівна,
начальник відділу освіти
Сарненської районної державної адміністрації
МОДЕЛЬ АНАЛІТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ
САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ
Відділом освіти Сарненської районної державної адміністрації
забезпечується якісна реалізація основних завдань державної політики у
системі освіти та науки відповідно до чинного законодавства України.
Освітня стратегія району спрямована на забезпечення функціонування і
розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, підвищення
якості освітніх послуг з урахуванням демографічної ситуації відповідно
до вимог суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів
громадян, потреб держави, області і району.
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Стратегія розвитку передбачає зорієнтованість на освітні потреби
громадян регіону. При цьому, зазначається необхідність теоретичного
обґрунтування, методологічного і методичного забезпечення удосконалення
механізму державного управління освітою.
Запроваджуючи нові підходи до управління якістю освіти, відділом
освіти взято за основу систему моніторингу ефективності управлінських
рішень. Контрольно-аналітична діяльність за своєю структурою є
багатофункціональною та багаторівневою. На сьогодні, важливим є процес
координації управлінських дій на рівнях відділу освіти та навчального закладу,
а це, фактично, одна з умов ефективного управління освітою в районі.
Для ефективного управління, прийняття обґрунтованих рішень
необхідно мати інформацію про хід освітнього процесуу навчальному
закладі. Від об’єктивності, достовірності, оперативності та повноти
інформації залежить своєчасність і правильність прийнятого
рішення.Оцінюванню процесів, що відбуваються у ЗНЗ району, відділ
освіти підпорядкував розроблену рейтингову таблицю для експертизи
організованого початку та закінчення навчального року. Всі матеріали
узагальнюються протоколами, графіками, аналітичними матеріалами,
висновками й рекомендаціями.
Упродовж останніх років відділу освіти вдалось сформувати модель
управління розвитком галузі, що включає методи, форми, засоби найбільш
ефективного й раціонального управління. Відповідно, розуміємо, що для
подальшого стабільного розвитку галузі насамперед необхідно досконало
управляти виробничо-господарською діяльністю, а саме –вирішувати
наступні питання:
- як спланувати та скоординувати роботу;
- як раціонально використати кошти, спрямовані на фінансування
галузі;
- як досягти максимальних результатів;
- як створити команду працівників для реалізації поставленої мети;
- як мотивувати персонал до ефективної діяльності;
- як уникнути конфліктів у роботі працівників установи.
Тому, відділом освіти здійснюється аналіз соціально-економічних,
організаційно-господарських й інших заходів, які пов’язані з ресурсами,
виконавцями і термінами, забезпечують ефективність вирішення основних
завдань та досягнення відповідних цілей за певний період у межах освітніх
округів.
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Для кращого управління системою загальної середньої освіти в районі,
у контексті сучасної освітньої реформи, організована діяльність освітніх
округів, де діють такі управлінські моделі:
1. Відділ освіти – районний методичний кабінет – рада директорів –
адміністрація навчальних закладів освітнього округу.
2. Відділ освіти – районний методичний кабінет – адміністрація
навчальних закладів освітнього округу – науково-методична рада освітнього
округу – директори шкіл округу – учителі-лідери округу.
Найважливіша передумова успішного застосування прийомів і методів
управління полягає у визначенні й розумінні його цілей. Визначення
останніх є основою для подальшої роботи. Методика управління викликає
необхідність виокремлення основних функцій, тобто тих задач, які
розв’язуються у процесі реалізації, а саме:
- прогнозування та планування діяльності;
- організації роботи;
- координації й регулювання процесів;
- активізації і стимулювання праці виконавців;
- контролю й аналізу діяльності.
Саме поєднання цих функцій та інструментів забезпечує реалізацію
поставленої мети і дозволяє досягнути бажаного результату.
Таким чином, поняття ефективності державного управління освітою є
багатоаспектним і визначається різними критеріями. Найістотнішим є те, що
ефективність управлінської діяльності нерозривно співвідноситься з якістю
освіти. Для оцінювання ефективності управління системою загальної
середньої освіти регіону важливо враховувати і низку інших співвідношень,
переважаючим серед яких є залежність ефективності від ступеня досягнення
мети управління, яка, до того ж, повинна відповідати освітнім потребам
регіону. Тому, очевидно, що для оцінювання ефективності управління освітою
регіону необхідно грамотно володіти відповідними методиками,
технологіями, інструментарієм моніторингових досліджень.
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Желюк Олег Миколайович,
кандидат педагогічних наук,
директор Рівненського природничо-математичного
ліцею «Елітар» Рівненської міської ради
МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІУЧНІВСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РІВНЕНСЬКОГО
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЛІЦЕЮ «ЕЛІТАР»
Враховуючи інтереси суспільства, національна доктрина розвитку освіти
визначає стратегічні напрями і наголошує на необхідності підвищення її якості,
оновленні змісту та форм організації навчально-виховного процесу. Основним
засобом вивчення якості шкільної освіти є моніторинг, система інструментарію
якого здатна оцінити ефективність освітнього процесу та передбачити
подальші кроки до її підвищення. Моніторинг в освіті – система збору,
обробки, зберігання та розпов-сюдження інформації, інтерпретація зібраних
фактів та прогнозування на їх підставі динаміки і основних тенденцій її
розвитку та розробка науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття
управлінських рішень стосовно підвищення ефективності функціонування
освітньої галузі. Критерії моніторингу визначаються, виходячи із завдань,
що покладаються на навчальний заклад, – такі завдання визначені в місії
природничо-матема-тичного ліцею «Елітар». Місія навчального закладу була
визначена на загальних зборах представників учнівського, педагогічного та
батьківського складу учасників навчального-виховного процесу та
представників громадськості.
Місією навчального закладу є сприяння формуванню інтелектуальнорозвиненого, духовно багатого, фізично здорового громадянина, здатного
до забезпечення власних потреб, для розбудови громади та прогресу
суспільства шляхом впровадження освітніх інновацій та технологій,
поглибленого вивчення природничо-математичних дисциплін.
Виходячи із місії навчального закладу, були визначені показники, що
впливають на якість освітнього процесу, основні кроки управлінських дій
та алгоритм здійснення процесу моніторингу. Як відомо, якість освіти
визначається сукупністю показників, що характеризують основні аспекти
освітнього процесу, його ефективність: відповідність освітнім вимогам часу,
що характеризуються переходом до високотехнологічного інформаційного
суспільства; якість навчально-виховного процесу, що забезпечує рівень
особистісного розвитку; відповідність навчальних досягнень учнів державним
освітнім стандартам; динаміка індивідуальних досягнень у самовизначенні,
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саморозвитку, самореалізації; позитивна мотивація навчання, готовність до
пізнавальної діяльності; якість управління освітніми процесами, що
забезпечує найвищі, оптимальні для конкретного учня, результати.
Процес моніторингу управлінських дій вчителя базується на
наступних пунктах:
1.Інформаційно-аналітична робота.
2. Мотиваційно-цільова робота.
3. Планово-прогностична робота.
4. Регулятивно-корекційна робота.
5. Організаційно-виконавча робота.
6. Контрольно-діагностично робота.
Моніторинг якості освіти складається із таких основних пунктів:
Рівень навчальних
досягнень учнів

ü
ü
ü

ü
ü
Комфортність
шкільного життя
учнів

ü

Стан здоров’я та
ефективність
оздоровчої роботи

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü

якість знань учнів відповідно до державних
стандартів;
результати поточного та підсумкового оцінювання;
рівень сформованості комплексу загальнонавчальних умінь та навичок (навчально-організаційних, навчально-інформаційних, навчально-комунікативних);
тенденції у викладанні предмета;
рівень викладання;рівень навченості учнів.
ступінь задоволеності учнів змістом шкільної та
додаткової освіти;
рівень комфортності психологічного стану учнів;
стосунки з однокласниками;
рівень готовності до продовження освіти.
абсолютні показники здоров’я учнів;
динаміка стану здоров’я дітей;
вивчення психологічних аспектів упровадження
різних технологій навчання;
вивчення кількісного складу учнів, які займаються в основній, підготовчій та спеціальній
групах;
динаміка показників фізичних якостей учнів.

Згідно поставленої мети сформувався алгоритм управління процесу
моніторингу:
1.Формування мети.
2. Проведення відслідковування.
3. Аналіз отриманих результатів.
Відповідно до поставленої мети та сформованого алгоритму управління
процесу моніторингу сформовані основні складові процесу моніторингу.
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Інформаційно-аналітична робота складається із таких основних
чинників:
1.1. Усвідомлення критеріїв якості освіти з предмета.
1.2. Ознайомлення з методиками оцінки якості освіти.
1.3. Підготовка завдань з предмета для оцінювання.
1.4. Експериментальне запровадження методик та завдань.
1.5. Обробка одержаних результатів.
1.6. Аналіз результатів.
1.7. Порівняльний аналіз результатів.
1.8. Класифікація прогалин у знаннях учнів.
Мотиваційно-цільова робота:
2.1. Діагностика мотивації учнів до вивчення предметів.
2.2. Анкетування.
2.3. Співбесіди.
2.4. Спостереження.
2.5. Визначення шляхів посилення мотивації учнів з метою підвищення
якісної підготовки з предмета.
Планово-прогностична робота:
3.1. Здійснення безперервного відслідковування якості освіти з
предмета в календарно-тематичному плануванні (контрольні роботи, тести,
залікові роботи, тематичне оцінювання тощо).
3.2. Перегляд цілей уроку з позицій моніторингу.
3.3. Планування уроків із завданнями, що підвищують мотивацію учнів
до навчання, розвивають пізнавальну активність.
3.4. Планування корекційних заходів за одержаними результатами:
3.4.1. Додаткові консультації, індивідуальні заняття.
3.4.2. Зміщення акцентів уроку на визначені проблеми.
3.4.3. Зміни в методиці викладання.
3.5. Планування самоосвітньої діяльності учнів.
3.6. Планування роботи із здібними та обдарованими дітьми.
3.7. Планування індивідуальної роботи з учнями, які мають прогалини
у знаннях із предмета.
Регулятивно-корекційна робота:
4.1. Розробка та запровадження корекційних заходів за одержаними
результатами.
4.2. Запровадження заходів для підвищення мотивації до навчання.
4.3. Визначення шляхів підвищення якості підготовки учнів із предмета.
4.4. Розробка розвиваючих завдань.
4.5. Корекція методик і завдань відслідковування якості освіти з
162

предмета.
4.6. Корекція планів з урахуванням досвіду моніторингу.
Організаційно-виконавча робота:
5.1. Усвідомлення необхідності запровадження моніторингу для
підвищення якості освіти.
5.2. Формування позитивного ставлення до моніторингу.
5.3. Ознайомлення з результатами.
5.4. Пропаганда моніторингових досліджень, їх результатів серед учнів,
вчителів, батьків.
5.5. Контроль за виконанням завдань.
5.6. Організація консультацій із питань моніторингу.
Контрольно-діагностична робота:
6.1. Впровадження відкоригованих методик із відслідковування якості
освіти з предмета.
6.2. Обробка одержаних результатів.
6.3. Аналіз результатів.
6.4. Зіставлення одержаних результатів з цілями моніторингу.
6.5. Виявлення нерозв’язаних проблем.
6.6. Підведення підсумків.
Для кращого розуміння схеми подамо її розширене пояснення.

Рис. 1
Для отримання даних використовується опитування та обробляється
ряд анкетних даних, які подаються у вигляді зведених таблиць.
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Сичик Катерина Іванівна,
заступник начальника управління освіти
виконавчого комітету Рівненської міської ради
РЕАЛЬНА ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ М. РІВНОГО
Загальновідомою думкою стало те, що розвиток будь-якої системи
істотно залежить від управління. На шкільну освіту в Україні досі значно
впливає адміністративно-бюрократична спадщина радянської системи:
жорстка централізація, відсутність реальної автономії навчальних закладів,
забюрократизованість, хронічне недофінансування, і, головне, недовіра
держави до всіх учасників освітнього процесу – учнів та батьків як
замовників і партнерів освіти, вчителів як професіоналів, вільних у виборі
змісту і засобів навчання, директора школи як відповідального менеджера
і господарника.
З іншого боку, утверджується державно-громадська модель управління,
для якого характерною рисою є відкритість освіти, демократизація процесів.
На модернізацію системи управління загальною середньою освітою
націлює важливий стратегічний документ держави – Національна доктрина
розвитку освіти, у п. 2 якої зазначена важливість наступних перетворень:
- перерозподіл функцій та повноважень між центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та
навчальними закладами;
- перехід до програмно-цільового управління;
- поєднання державного і громадського контролю;
- запровадження нової етики управлінської діяльності, що базується
на принципах взаємоповаги, позитивної мотивації;
- запровадження новітніх інформаційно-управлінських і комп’ютерних
технологій;
- демократизація процедури призначення керівників навчальних
закладів, їх атестації тощо.
У цьому зв’язку, управління освіти Рівненського міськвиконкому
всіляко впливає на підвищення ефективності управління освітою,
використовуючи при цьому досягнення науки та практики.
Для сучасної теорії і практики управління, в тому числі соціальнопедагогічними системами, пріоритетним є системний, особистісний,
діалогічний підходи. Це орієнтує на врахування в управлінні тенденції
розвитку освіти, впливу зовнішнього середовища на управляючі процеси,
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моделювання цілісних педагогічних й управлінських структур, які
синтезують стихійний й організований початок, використання діалогічних
форм взаємодії. Найголовнішим є забезпечення відповідності управляючої
підсистеми і системи, що управляється, оскільки лише за умови такої
відповідності можливий динамічний розвиток навчально-виховного
процесу згідно з метою школи.
Внутрішньошкільне управління – це діяльність управляючої системи,
спрямованої на реалізацію мети школи шляхом створення умов
(прогностичних, педагогічних, психологічних, кадрових, організаційних,
матеріально-фінансових та ін.), необхідних для належного розвитку
педагогічного процесу.
Очевидно, для реалізації таких важливих завдань має бути відповідна
система управління якістю освітніх послуг відповідно до державних та
міжнародних стандартів. Тому, забезпечення високоякісної освіти на всіх
етапах і рівнях, оцінювання її результативності й управління якістю – одне
з основних завдань сьогодення. Саме такий підхід використовує управління
освіти, здійснюючи атестацію навчальних закладів.
Профільним міністерством 2001 р. визначено порядок атестації
навчальних закладів, його ж наказом від 14.02.2005 №99, уточнено орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів,
які були прийняті 2001 р. При їх розробленні були визначені основні
напрями доопрацювань, а саме: удосконалення та уточнення показників
освітньої діяльності навчальних закладів, інноваційна діяльність,
соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, формування
державно-громадської моделі управління освітою, розвиток учнівського
самоврядування та ін.
Однак, атестація закладів здійснюється раз на 10 років, тому це не дає
можливості управлінню освіти ефективно впливати на поступ у розвитку
навчальних закладів. У цьому зв’язку ще 2003 р. управлінням освіти було
запроваджено критерії для оцінювання ефективності керування
навчальними закладами. Для цього було визначено 7 напрямів, а саме:
- створення умов для здобуття дітьми, молоддю повної загальної
середньої освіти;
- оновлення змісту освіти в закладах;
- зміцнення навчально-матеріальної бази;
- удосконалення кадрового та науково-методичного забезпечення
закладу;
- результативність роботи навчального закладу;
- ведення основної документації.
Щорічно, перед початком нового навчального року згідно з цими
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напрямами встановлювався рейтинг навчальних закладів. Слід зауважити,
що кожен напрям включав у себе від 5 до 9 критеріїв, які оцінювалися за 3бальною шкалою кожний, при цьому було визначено, що 3 б. – досягнення
стабільно високих результатів, 2 б. – системна робота із досягненням певних
результатів, 1 б. – епізодична робота.
Як наслідок, за аналізом даної роботи, щорічно навчальні заклади
покращували свої результати. Робочою групою управління освіти
відзначалося значне покращення матеріально-технічної бази навчальних
закладів, естетики оформлення приміщень, створення безпечних умов
життєдіяльності дітей, створення умов для здобуття дітьми, молоддю
загальної середньої освіти, проведення експериментально-дослідної
діяльності, співпраці з вищими навчальними закладами, покращення
діяльності органів громадського самоврядування.
Проте, визначення рейтингу за даними підходами було не зовсім
раціональним, бо чітко не було визначено способу оцінювання. Тому, 2011
р. творчою групою управління освіти, під керівництвом заступника міського
голови Рівного Г.Г.Кульчинською, за широкого залучення педагогічних
працівників було розроблено більш конкретні критерії щодо визначення
рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів. Критерії оцінки розглянуто
на колегії управління освіти та рекомендовано для затвердження
управлінням освіти. Об’єктивність оцінювання роботи ЗНЗ при цьому
забезпечується всебічним аналізом якісних і кількісних показників їх
діяльності. Оцінка даних проводитиметься у динаміці. Таким чином,
управління освіти сприяє розвиткові освітньої галузі міста.
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Додаток 1
до наказу №_____від _______2011 року

Додаток 2
до наказу №_____від _______2011 року
Критерії
2.1

2.2

2.3

2.4

Реалізація власних шкільних
проектів спільно з батьківською
громадськістю. Роль учнів та
батьків у прийнятті рішень
щодо їх упровадження, участь у
їх реалізації
Рівень організації дозвілля у
закладі
Форми дозвілля:
- музичні (виступи ансамблів,
музичні фестивалі, концерти);
- театральні (театралізовані свята й видовища, мистецькі фестивалі, карнавали);
- просвітницькі (диспути, тематикні вечори, лекції);
- хореографічні (танцювальні
шоу, вечори народного танцю,
виступи самодіяльних танцювальних колективів);
- декоративно-прикладні (конкурси моди та краси, виставкиекспозиції, фестивалі ремесел);
- гуртки та об’єднання за інтересами;
- клуби вихідного дня
Доцільність розподілу годин
гурткової роботи у закладі

ІІ. Виховна діяльність
Джерела інформації
Висвітлення у ЗМІ,
суспільний резонанс,
соціальна значимість, рівень
проведення заходів

Види оцінювання

О1 Самооцінка закладу (1-12 балів)
О2 Оцінка учнів та батьків (1-12 балів)

Узагальнений
результат
О1+О2+О3
_______________
3

О3 Оцінка управління освіти (1-12 балів)
Дані анкетувань учнів та
батьків, результати
оперативного контролю

О1 Самооцінка закладу (1-12 балів)

О1+О2+О3
_______________
3

О2 Оцінка учнів та батьків (1-12 балів)

О3 Оцінка управління освіти (1-12 балів)

Статистичні звіти,
результати оперативного
контролю, дані анкетувань
учнів і батьків

О1 Самооцінка закладу (1-12 балів)
О2 Оцінка учнів та батьків (1-12 балів)
О3 Оцінка управління освіти (1-12 балів)

Залучення громадськості до
Угоди про співпрацю, ство- Відзначається додатковими 10 балами
організації виховної роботи,
рення міжгалузевих об’єдроль школи в житті мікрорайону нань, центрів дозвілля (ДНЗ,
ЖКГ, підліткові клуби
тощо).
Залучення волонтерів із
випускників, батьків,
учителів-пенсіонерів.
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О1+О2+О3
_______________
3

Додаток 3
до наказу №_____від _______2011 року
№
3.1

3.2

Критерії

ІІІ. Результативність діяльності педагогічних працівників
Джерела інформації
Оцінювання

Створення умов для реалізації
творчого потенціалу вчителя
(наявність методкабінету з
відповідним наповненням:
·
наявність вільного доступу
до інтернет-ресурсів;
·
фахова періодика;
·
методична література;
·
нормативно-правові докум.)
Результативність конкурсної
діяльності педагогічних
працівників

Результати огляду

Протоколи
конкурсних комісій,
журі

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий
рівень

10-12 балів

7-9 балів

4-6 балів

1-3 балів

Частка (%) педагогів закладу освіти – переможців, призерів, номінантів
(лауреатів) конкурсів, змагань
«Учитель року»,
Рівень
Учасник
Лауреат Перемож
«Класний
ець
керівник року»* міський
10 балів
20 балів
30 балів

Виставкаярмарок
педінновацій**

обласний

20 балів

40 балів

всеукраїнсь
кий
міський

30 балів

60 балів

60 балів
90 балів

5 балів

10 балів

15 балів

обласний

10 балів

20 балів

30 балів

Примітка: *-розраховується середній бал – сума балів, набраних учасниками конкурсу від закладу / к-ть номінацій
** -розраховується середній бал – сума балів, набраних учасниками конкурсу / к-ть учителів у закладі (відповідно до номінацій)
Публікації у фаховій періодичній педагогічній пресі, інтернет-ресурсах
3.3

Видавнича діяльність***

Надані ксерокопії
публікацій

міськийрівень
обласний рівень

5 балів
10 балів

всеукраїнський рівень

15 балів

Примітка: ***- розраховується середній бал – сума балів / к-ть учителів у закладі
3.4

Упровадження інноваційних
технологій у навчально-виховний
процес. Організація науководослідницької роботи в закладі

Узагальнені
матеріали науководослідницької роботи

3.5

Результативність індивідуальної
методичної діяльності
педагогічних працівників закладу

Експрес- опитування
учасників
методичних заходів,
анкетування

Всеукраїнський
рівень

Вплив організації
внутрішньошкільної методичної
роботи на підвищення професійної
майстерності педагога

Наявність авторських
програм, підручників

5 бонусних балів
3 бонусні бали
2 бонусні бали за
кожний
Виступи на семінарах,науково-практичних конференціях, проведення
майстер-класів, засідань консультаційних пунктів тощо
Вид діяльності
виступ

3.6

Регіональний рівень

Рівень

міський
обласний
всеукраїнський
відкритий урок
міський
обласний
всеукраїнський
міський
майстер-клас
обласний
всеукраїнський
СО1 – самооцінка за результатами анкетування
педагогів (0-12 б.)
СО2 – самооцінка з боку адміністрації (0-12 б.)
О3 – оцінка управління освіти (0-12 б.)
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К-ть балів
1 бал
2 бали
3 бали
2 бали
4 бали
6 балів
3 бали
6 балів
9 балів
СО1+СО2+О3
3
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Додаток 4 до наказу №_____від _______2011 року

Додаток 5
до наказу №_____від _______2011 року
№

Критерії

5.1 Оцінка роботи закладу
батьками:
-рівень знань і
практичних умінь дітей
із навчальних предметів;
- сприятлива атмосфера у
навчальному закладі;
- умови для реалізації
інтересів і здібностей
дітей (гуртки, секції,
факультативи,
організація екскурсій);
- співпраця навчального
закладу та батьків з
питань виховання;
- потреба у проведенні
додаткових занять для
дитини з репетитором
5.2 Оцінка навчальної
діяльності закладу
учнями:
- доступність і цікавість
викладання предметів;
-умови для реалізації
інтересів і здібностей
дітей (гуртки, секції,
факультативи, екскурсії);
- комфортність
перебування у
навчальному закладі
(взаємостосунки з
вчителями та учнями);
- реалізація власних
лідерських задатків у
навчальному закладі
засобами учнівського
самоврядування;
- рівень задоволеності
проведенням шкільних
заходів (свята, акції,
конкурси, дискотеки,
екскурсії тощо)

V. Публічний рейтинг
Джерела
Високий Достатній
інформації
рівень
рівень
Дані
7-9 балів
анкетувань
10-12
балів

Дані
анкетувань

10-12
балів

7-9 балів

Середній
рівень

Низький
рівень

4-6 балів

0-3 бали

4-6 балів

0-3 бали

Опитування проводиться незалежною групою експертів.
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Додаток 3
до наказу №_____від _______2011 року
Базовий перелік "рейтингових" конкурсів
1. Конкурс-огляд строю та патріотичної пісні "Червона калина".
2. Конкурс читців-гумористів "Поліські пересмішники".
3. Конкурс естрадної та авторської пісні "Веселий вулик".
4. Конкурс декоративно-прикладного мистецтва "Об'єднаймося ж,
брати мої!".
5. Конкурс хореографічних колективів.
6. Конкурс драматичних колективів.
7. Конкурс читців-декламаторів "В сім'ї вольній, новій".
8. Конкурс "Молодь обирає здоров'я".
9. Конкурс екологічних агітбригад.
10. Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді"Моя
Батьківщина- Україна".
11. Загальноміський дебатний турнір.
Результати участі у конкурсах фіксуються та сумуються упродовж року:
Таблиця 1
Міські:
І місце – 3 пункти,
ІІ місце – 2 пункти,
ІІІ місце – 1 пункт

Обласні:
І місце – 6 пунктів,
ІІ місце – 5 пунктів,
ІІІ місце – 4 пункти

Всеукраїнські:
І місце – 9 пунктів,
ІІ місце – 8 пунктів,
ІІІ місце – 7 пунктів

За підсумками навчального року (сума пунктів) заклади отримують
наступні бали в рейтинг:
12 балів - 1, 2, 3 місця,
11 балів - 4, 5, 6 місця,
10 балів - 7, 8, 9 місця,
9 балів - 10, 11, 12 місця,
8 балів - 13, 14, 15 місця,
7 балів - 16, 17, 18 місця,
6 балів - 19, 20, 21 місця,
5 балів - 22, 23, 24 місця,
4 бали - 25, 26, 27 місця,
3 бали - 28, 29, 30 місця,
2 бали - 31, 32, 33 місця,
1 бал - 34, 35, 36 місця.
Участь закладу в "нерейтингових" конкурсах відзначається
додатковими пунктами:
– міських - 1 пункт;
– обласних - 3 пункти;
– всеукраїнських - 6 пунктів.
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Люшин Микола Олександрович,
завідувач кабінету управління закладами середньої освіти,
старший викладач кафедри управління освітою
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Суспільно-політичні та економічні зміни в Україні зумовили пошук
стратегій розвитку загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ЗНЗ) та
сучасних технологій управління ними. Формування ринкових відносин
істотно впливає на розвиток системи освіти в цілому, зокрема, вони
посилюють нестабільність макро- та мікросередовища, в якому функціонує
кожен навчальний заклад. У таких динамічних умовах виникає об’єктивна
необхідність використання у повсякденній практиці наукових засад
освітнього менеджменту, що відкриває можливості по силити
конкурентоспроможність навчальних закладів, оскільки вони мають
відповідати на виклики доби змін.
Із концептуальних підходів щодо якості результатів освітньої діяльності
ЗНЗ розглянемо системний підхід, який передбачає цілісний розгляд
навчального закладу, процесів у ЗНЗ й об’єктів управління, відображення
його сутнісних сторін і підсистем. Застосування при розгляді ЗНЗ концепції
системного підходу є найбільш адекватним у поєднанні з іншими науковими
підходами [5]. Принциповим є конкретизація ЗНЗ як соціально-педагогічної
системи, що утворена із взаємопов’язаних підсистем, взаємодія яких
утворює інтегративні системні якості, не притаманні її компонентам, і
складну ієрархічну структуру; характеризується зв’язком із зовнішнім
середовищем і є цілеспрямованою, керованою й самокерованою,
динамічною, цілісною, відкритою.
Системний аналіз законодавчо-нормативних документів у галузі освіти
дозволяє розглядати як прогностичну мету діяльності ЗНЗ різного типу
розвиток учня в контексті стратегії розвитку особистості. Забезпечення
якісної освіти учнівської молоді на рівні ЗНЗ потребує розробки і реалізації
привабливих стратегій конкурентних переваг – лідерство в ціні, у
спеціалізації, в індивідуалізації – сутність яких більш розкрито професором
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Л.М.Калініною у навчальному посібнику [11].
ЗНЗ є керованими та самокерованими, оскільки упорядкування їх
структурних компонентів, інтеграція і взаємодія з навколишнім
середовищем забезпечуються власними органами або суб’єктами, які
здійснюють різні види діяльності, процес управління та реалізуються
завдяки механізмам управління й саморегуляції. Самокерованість
(самоорганізація) ЗНЗ є цілеспрямованим процесом відтворення й
удосконалення його системи, тобто характеризується перетворенням
існуючих і утворенням нових причинно-наслідкових зв’язків між її
компонентами, елементами зі зворотними інформаційними зв’язками.
Динамічність ЗНЗ як соціально-педагогічної системизумовлюється як
постійними змінами педагогічного і керівного складу, допоміжного
персоналу, інформаційних, матеріально-технічних, фінансових ресурсів,
так і динамічністю власне процесів навчання, виховання і розвитку
учнівської молоді та якості результатів діяльності ЗНЗ. Таким чином,
застосування системного аналізу та реалізація принципів цілісності,
властивостей композиції та декомпозиції систем дозволило з’ясувати, що
ЗНЗ є цілісним керованим і самокерованим об’єктом, полісистемним і
поліфункціональним феноменом педагогічної дійсності.
Компонентний аналіз дозволяє розглянути й вивчити ЗНЗ як систему з
точки зору структури, функціональних й інформаційно-комунікаційних
зв’язків у його підсистемах. ЗНЗ, як і будь-яка соціально-педагогічна
система, не існує в зовнішньому середовищі автономно. Неминучою є
наявність його зв’язку з іншими системами вищого і нижчого порядків;
можливість бути складником більш укрупненої системи – системи освіти
району (міста), області, країни. Різноманітність та ієрархічність систем
передбачає, з одного боку, що цілісна система виступає як суб’єкт
управління щодо системи нижчого порядку, а з іншого – як об’єкт
управління щодо систем вищого порядку.
Цілісність ЗНЗ як системи знаходить прояв у сукупності певної
множини якісно різнорідних компонентів (елементів) – учнів, учителів,
батьків, які здійснюють різні види діяльності, формують міжособистісні
стосунки, різноманітні процеси (навчання, виховання, розвиток учнівської
молоді, зростання педагогічної майстерності, підвищення професійної
кваліфікації та компетентності, розвиток творчого потенціалу учнів і
працівників). Утворюючи єдине ціле, структурні компоненти розвиваються
відповідно до поставленої для усіх суб’єктів спільної мети. Іншими
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словами, ЗНЗ функціонує завдяки внутрішній суб’єкт-суб’єктній і суб’єктоб’єктній взаємодії, оптимізації зв’язків між компонентами (елементами).
Ці різнорідні елементи утворюють певну структуру, тобто спосіб зв’язку
елементів, і мають власну складну побудову. Таким чином, ЗНЗ як відкрита
система має не тільки внутрішньосистемні зв’язки, а й міжсистемні,
вивчення яких передбачає виявлення та розкриття закономірностей
взаємодій системи в цілому, зокрема із зовнішніми факторами впливу.
Цілісність ЗНЗ зберігається завдяки обміну в системі інформацією,енергією, ресурсами іззовнішнім середовищем, що засвідчує і про
наявність такої властивості ЗНЗ як відкритість. Акцентуємо увагу, що
інформаційний обмін, а також такі властивості як самоорганізація,
реагування на внутрішні та зовнішні впливи, які можуть вивести ЗНЗ зі
стану рівноваги, є притаманними для відкритих, неврівноважених систем.
У теорії соціального управління репрезентовано закриті та відкриті системи
[1; 3; 6]. Закрита система характеризується жорстко фіксованими межами,
незалежністю процесів і дій суб’єктів від зовнішнього середовища та
відсутністю процесів обміну речовиною, енергією або інформацією з ним.
Відкрита система є самопідтримуваною системою, що регулює власне
існування через вхід і вихід у довкілля.
ЗНЗ як відкритасистема характеризується взаємодією із зовнішнім
середовищем, обміном енергією та інформацією з ним; умовною межею
поділу структурних елементів; впорядкованістю або системним занепадом;
комунікаційно-функціональними взаємозв’язками між суб’єктами
управління, самоуправління, державно-громадського самоврядування та
іншими соціальними інституціями; реакцією на зовнішній вплив протидією,
що забезпечує стабільне функціонування або його подальший розвиток;
цілеспрямованістю. ЗНЗ як відкритій системі властива самоорганізація,
що представляє собою процес підвищення впорядкованості системи,
відтворення у ній нових зв’язків і структур, які забезпечують більш
різноманітні та ефективні реакції цієї системи на виклики та впливи
зовнішнього середовища.
Про відкритістьЗНЗ як соціально-педагогічної системи свідчить
постійний взаємозв’язок із зовнішнім соціокультурним й освітньоінформаційним середовищем, обмін трудовими, фінансовими, духовними,
енергетичними й інформаційними ресурсами з іншими сферами
суспільства. Навчальний заклад як відкриту соціально-педагогічну
системуутворено з елементів і процесів, із безлічі як офіційних, так і
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неофіційних соціальних систем і відносин на учнівському, педагогічному
та адміністративному рівнях. Неофіційні соціальні системи переважно
утворюються навколо найактивнішого елемента, без якого вони можуть
навіть припинити своє функціонування. Елементи, що утворюють соціальну
систему, є не окремими елементами, ізольованими один від одного, а
взаємозалежними в кожній дії системи. Слід зазначити, що розгляд ЗНЗ як
відкритої соціально-педагогічної системи є дещо відносним.
Реалізація методологічних положень теорії відкритих систем під час
розгляду ЗНЗ дозволила виявити основні чинники і зв’язки, що дають
можливість глибше пізнати, як відбувається дієвіше регулювання діяльності
суб’єктів управління і навчально-виховного процесу, громадського
самоврядування; виявити й урахувати фактори впливу зовнішнього
оточення на ЗНЗ і результативність освітньої діяльності [5]; визначити
ефективні засоби аналізу і прогнозування розвитку подій, процесів, моделей
поведінки педагогічних працівників, учнів; пояснити застосування різних
підходів і методів у викладанні навчальних предметів і взаємодіїколективу
закладу; виявити форми впливу (управлінські рішення, вказівки,
розпорядження органів управління і звітність про їх виконання)
зовнішнього середовища на ЗНЗ і впливу ЗНЗ на соціокультурний розвиток
мікрорайону шляхом вивчення потреб замовників освіти і мешканців
мікрорайону та суспільства в цілому. Таким чином, аналіз, виявлена
специфіка та властивості ЗНЗ як соціально-педагогічної системи стали
підґрунтям для розробки орієнтовних критеріїв оцінювання ефективності
діяльності навчальних закладів і параметрів оцінювання якості результатів
освітньої діяльності.
Розробку критеріїв (ознак, на підставі яких має відбуватися
оцінювання) здійснено на підставі аналізу та синтезу показників, які
характеризують ефективність діяльності ЗНЗ. Інтегративним критерієм
ефективності, за твердженням професора Л.М.Калініної, виступає
суспільна значущість і корисність кінцевих результатів об’єкта управління
[4]. Іншими словами, під ефективністю діяльності ЗНЗ маємо розуміти
результативність із позицій її функціональності, яка має досягатися за
рахунок продуктивного використання людських та інших ресурсів,
підвищення якісних характеристик процесів, сформованості особистісних
якостей суб’єктів управління.
Критерії оцінювання ефективності діяльності ЗНЗ структуровані за
факторами, що репрезентовані критеріальними показниками
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(параметрами), згрупованими за спорідненими ознаками, на підставі яких
можна оцінювати стан реалізації критеріїв. Елементи показника
співвідносяться з певною характерною ознакою (у цьому випадку– ознаки
або індикатори діяльності учасників навчально-виховного процесу або
процесів у ЗНЗ), що характеризує ефективність освітньої діяльності, і, як
правило, передбачає безпосередню оцінку.
Під час розробки факторно-критеріальної моделі ефективності
діяльності ЗНЗ із позицій системного, діяльнісного та інших наукових
підходів враховано показники функціонування закладів, соціальнопедагогічні аспекти (організація навчально-виховного процесу, його
специфіка й закономірності), які не підлягають вартісним оцінкам, але
певним чином визначають ефективність або неефективність витрат на
освіту. Оскільки параметри показників ефективності управління ЗНЗ
(наявність, ступінь виконання управлінських дій, відповідність нормативнодирективним показникам, ступінь реалізації функцій і посадових
обов’язків, видів діяльності, ступінь виконання чинного законодавства з
певного аспекту діяльності) та якості освітньої діяльності (наявність, якість,
відповідність державним стандартам освіти) є багатомірними і
багатокритеріальними, то пропонується оцінювати їх за двома шкалами –
кількісною та якісною, які повинні співставлятися між собою. Поєднання
якісного й кількісного підходів, розширення кваліметричної бази
оцінювання ефективності діяльності ЗНЗ супроводжується варіативністю
технологій оцінювання процесів у ЗНЗ, включаючи раціоналізацію та
упорядкування існуючих процедур контролю згідно з чинним
законодавством.
Для якісних оцінок показників факторів професором Л.М.Калініною
розроблено механізм переводу отриманих результатів у кількісні показники,
що дозволить їх статистично узагальнити. Ізвизначених показників
оцінювання компонентів фактора, один із яких – наявність; з’ясовується
достатньо просто у ході звичайної процедури самоконтролю або контролю
завдяки виявленню наявності або відсутності освітнього, управлінського
й інформаційного продуктів за визначеним переліком (наприклад, наявність
статуту, штатного розпису, концепції розвитку, системи планів, програмного
забезпечення тощо). Якість освітнього, управлінського й інформаційного
продуктів визначається у межах значень відповідних коефіцієнтів.
Найскладнішою є процедура визначення ступеня реалізації функцій,
виконання дій, що оцінюється у частках від запланованих, спроектованих
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результатів. Оцінювання стану реалізації кожного параметра, як і
коефіцієнта ефективності управління навчальним закладом, здійснюється
в умовних одиницях (балах).
Максимальне значення за ефективну реалізацію відповідного
параметра видів діяльності, функцій управління та посадових обов’язків
учасниками ЗНЗ дорівнює 2 балам, часткову реалізацію – 1 бал. Якщо
відповідний параметр дій, видів діяльності, функцій управління та
посадових обов’язків не реалізовано учасниками ЗНЗ, то його оцінювання
здійснюється за мінімальним значенням, тобто 0 балів. Окрім того, з метою
отримання вірогідних результатів пропонується застосувати метод
математичної обробки даних, здійснити співставлення шкали оцінювання
параметрів – емпіричних показників процесу управління закладом, які
характеризуються сукупністю значень числової системи від 0 до 2 балів і
їхньою відповідністю до відсоткових значень: 0 балів – 0%; 0,2 бала – 10,0%
відповідно; 0,4 – 20,0%; 0,6 – 30,0%; 0,8 – 40,0%; 1 бал – 50,0%; 1,2 –
60,0%; 1,4 – 70,0%; 1,6 – 80,0%; 1,8 – 90,0%; 2 бали – 100,0%. Якщо значення
коефіцієнта ефективності діяльності ЗНЗ (Кед) лежать в інтервалі від 0 до
0,39, то рівень ефективності діяльності ЗНЗ відповідає низькому рівню;
від 0,4 до 0,6 – середньому; від 0,61 до 0,8 – достатньому; від 0,81 до 1,0 –
високому.
Критерії і показники оцінювання ефективності діяльності ЗНЗ
подаються у балах та їх долях від нормативів (стандартів), які розроблені
профільним міністерством, іншими відомствами для галузі освіти. Критерії
оцінювання ефективності діяльності ЗНЗ за обрахованими значеннями
відповідних показників відповідають певному рівню ефективності
діяльності (високий, достатній, середній, низький). Значення коефіцієнтів
ефективності діяльності ЗНЗ (Кед) подані від 0 до 1. Параметри критеріїв
оцінювання подаються у частках (долях) від нормативів (стандартів) та
співвідносяться зі шкалою оцінювання емпіричних показників діяльності
ЗНЗ.
У процесі дослідження науковцями розроблено математичний апарат
оцінювання ефективності діяльності ЗНЗ. Незалежною змінною у
дослідженні визначено фактор, який безпосередньо впливає на об’єкт
вивчення, тобто діяльність ЗНЗ.
Оцінювання ефективності діяльності ЗНЗ за допомогою системи
факторів і багатокритеріальних показників, які характеризують ступінь
досягнення мети та результативність діяльності ЗНЗ, освітні, управлінські
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й інформаційні продукти, цілком відповідає потребам практики і є зручним
у використанні. Ця технологія є універсальною, тому зі зміною умов
функціонування ЗНЗ (вироблення інших освітніх, управлінських й
інформаційних продуктів, вимог до управління) одні критерії можуть бути
модернізовані чи замінені на інші або визначені інші фактори впливу на
ефективність процесів. Однак, за аналогією можна розробити модифіковану
версію або версію, іншу за змістовим наповненням і, таким чином,
здійснити статистичне опрацювання коефіцієнта ефективності діяльності
ЗНЗ. Важливо зазначити, що ця технологія спрямована на визначення
ефективності діяльності ЗНЗ, а не на пошук методів, засобів, резервів її
підвищення.
Відзначимо, що висвітлена факторно-критеріальна модель
ефективності діяльності ЗНЗ і технологія її оцінювання ґрунтуються на
методології досліджень щодо виміру, аналізу й оцінки результатів
педагогічних досліджень, теорії соціального управління, управління
людськими ресурсами, теорії діяльності, змісті управлінської діяльності,
кваліметричному підході до оцінювання якості діяльності та системи
багатокритеріальних показників. Модель наочно відображає основні
характеристики процесу державно-громадського управління і
самоуправління, управлінської діяльності, дозволяє практично визначити
ефективність діяльності ЗНЗ у розрізі критеріальних рівнів та
проаналізувати реальний стан досягнення мети й конкретизувати
стратегічні цілі й перспективи розвитку закладу.
Для успішної реалізації розробленої моделі критеріїв оцінки
ефективності діяльності ЗНЗ необхідно запропонувати технологію її
застосування. Визначимо спочатку суть поняття «технологія
застосування». Сьогодні існує кілька трактувань терміну «технологія»
відповідно до сфери його використання. Технологія освітнього
менеджменту – це науково обґрунтована система проектування певної
послідовності дій з урахуванням необхідних ресурсів, яка забезпечена
управлінськими рішеннями та спрямована на розв’язання проміжних цілей
і досягнення кінцевого результату. З огляду на зміст визначених показників
ефективності діяльності ЗНЗ (наявність, сформованість, відповідність,
якість продуктів, ступінь виконання дій або ступінь реалізації) та мету
застосування створеної моделі, пропонуємо розглядати технологію
застосування як технологію дії – комплекс організаційних заходів і
послідовних операцій, спрямованих на використання у практиці роботи
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нової системи оцінювання діяльності ЗНЗ. У цьому ракурсі технологія
застосування структурно складається з ряду дій, послідовність яких
визначається процедурою вимірювання – офіційно встановленим порядком
здійснення.
Для встановлення змісту технологічних дій з’ясуємо сутність
визначених показників оцінювання компонентів кожного обраного фактора
ефективності з точки зору вимірювання:
– наявність – фактична присутність об’єкта;
– сформованість – набуття об’єктом певної форми, вигляду або якості;
– відповідність – повна подібність визначеному об’єкту;
– якість – специфіка предмета, що відрізняє його від інших, або ступінь
придатності об’єкта для використання його за призначенням;
– ступінь виконання/реалізації – етап або стан, на якому перебуває
визначений процес.
Позиціями, що виступають об’єктом оцінювання за розробленою
моделлю, є:
– оптимальність – найбільша відповідність об’єкта певним умовам або
вимогам;
– раціональність – досягнення мети з найменшими затратами часу і
ресурсів;
– ресурсне забезпечення – сукупність надійних умов і достатніх засобів
для здійснення чого-небудь;
– доцільність – відповідність об’єкта поставленій меті або його
практична корисність;
– успішність/результативність – позитивний наслідок якої-небудь дії.
Основними процедурами визначення ефективності діяльності
навчального закладу є:
– оцінювання – оперування чисельними показниками, які виміряні
відповідно до певних правил,або формулювання висновків на основі
порівняння кількісних показників зі стандартами;
– вимірювання – присвоєння числового значення певній властивості
об’єкта відповідно до її кількісного прояву із застосуванням чітко
визначених правил;
– шкалування – встановлення відповідності визначеному елементу
певного бала (шкального індексу) за обраною шкалою;
– ранжирування – розміщення елементів у певному порядку.
При цьому, основними методами визначення названих показників
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виступають самоконтроль або контроль, порівняння із зразками, збір
інформації, анкетування, тестування, співбесіда, аналіз, синтез,
спостереження, статистична обробка матеріалів.
З огляду на зміст дій, інструментами оцінювання можуть виступати:
– тести успішності;
– контрольні роботи;
– анкети (відкриті, закриті, альтернативні, полярні);
– опитувальники для педагогів, батьків, представників громадськості.
Зауважимо, що оцінювання ефективності діяльності ЗНЗ має
відбуватися на принципах:
– узгодженості і забезпечення дій суб’єктів оцінювання;
– об’єктивності – виключення суб’єктивних оцінок і суджень;
– рефлективності – аналізу дій і результатів на кожному етапі
оцінювання;
– технологічної і кадрової підготовленості – завчасної розробки і
роздрукування діагностичних матеріалів, ознайомлення експертів зі змістом
і процедурою;
– відкритості й оперативності – своєчасного доведення висновків до
відома управлінських структур, громадськості.
Процедура проведення оцінювання.
Успішність застосування розроблених критеріїв ефективності
діяльності навчального закладу залежить не лише від їх змістового
наповнення (показників і параметрів), а й від процедури оцінювання, яка
забезпечить повноту, валідність, точність, нормативність, об’єктивність і
надійність процедури оцінювання.
Зауважимо, що застосування моделі критеріїв оцінки ефективності
діяльності ЗНЗможе відбуватися двома способами:
– внутрішня експертиза – самооцінювання показників ефективності
діяльності навчального закладу адміністрацією;
– зовнішня експертиза – оцінювання тих самих показників за тими
самими критеріями незалежними експертами.
Алгоритм проведення внутрішньої експертизи ефективності діяльності
ЗНЗ виглядає наступним чином:
1. Нарада при директорові ЗНЗ – вивчення нормативних документів та
орієнтовних критеріїв оцінювання.
2. Видання наказу про підготовку і проведення експертизи,
затвердження плану і графіка.
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3. Ознайомлення педагогічного колективу з програмою експертизи.
4. Розробка інструментарію.
5. Здійснення діагностичних процедур – анкетування, тестування,
аналізу документації тощо.
6. Аналіз результатів діагностики.
7. Написання аналітичних довідок.
8. Підсумкова нарада за результатами експертизи.
Зовнішня експертиза здійснюється комісією, склад якої затверджується
наказом відділу (управління) освіти, у підпорядкуванні якого знаходиться
навчальний заклад. Цим наказом визначаються мета і завдання експертизи,
терміни і відповідальні особи, процедура.
Процедурно зміст експертизи складається з:
– аналізу документації навчального закладу – статуту, штатного розпису,
тарифікаційного списку, правил внутрішнього розпорядку, концепції або
програми розвитку, плану роботи закладу, планів роботи структурних
підрозділів, робочого навчального плану, документації із соціального
захисту, збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу, книг
наказів, книги обліку руху учнів, алфавітної книги запису учнів, класних
журналів, журналу обліку пропущених і замінених уроків, розкладу занять,
календарно-тематичного планування вчителів;
– аналізу форм і методів навчання та виховання на предмет
оптимальності використання;
– проведення діагностичних зрізів знань, бесід з адміністрацією,
педагогами та учнями закладу.
Алгоритм проведення зовнішньої експертизи ефективності діяльності
ЗНЗ такий:
1. Створення програми експертизи із зазначенням інструментів і
матеріалів.
2. Здійснення експертних процедур.
3. Заповнення експертами протоколів експертизи.
4. Написання експертами довідок про стан кожного з напрямів
діяльності навчального закладу.
5. Визначення точності і надійності експертної оцінки.
6. Підготовка висновків щодо рівня виконання освітніх програм,
державних стандартів, максимального навчального навантаження на учнів.
7. Формулювання рекомендацій і винесення пропозицій щодо
корекційної роботи.
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Зауважимо, що технологія застосування моделі критеріїв оцінки
ефективності діяльності ЗНЗ потребує організаційної, правової та
технологічної підтримки (супроводу), який зручно представити у вигляді
змістовно-процедурної моделі або схематичного плану-графіка, де
зазначаються зміст і послідовність виконання дій.
Документальне оформлення визначення абсолютних показників
ефективності діяльності ЗНЗ.
Найбільш уніфікованим способом оформлення результатів
вимірювання окремих показників визначених параметрів ефективності
діяльності ЗНЗ є оформлення протоколів – документів у вигляді таблиці, у
яких зазначаються окремі показники ефективності для кожного компонента
та їх значення. Якісні (високий, достатній, середній, низький рівні
реалізації) і кількісні (від 0 до 2) значення показників визначаються
відповідно до орієнтовних критеріїв оцінювання за відповідною
процедурою.
Наприкінці протоколу, за кількісними значеннями показників,
обчислюється числове значення компонента фактора за формулами,
наведеними в орієнтовних критеріях. За отриманим значенням фактора
встановлюється рівень (високий, достатній, середній, низький)
ефективності певного складника ефективності діяльності ЗНЗ.
Відповідно до створеної моделі, загальна кількість протоколів дорівнює
8 – 3 протоколи для першого фактора–«Ефективність діяльності
адміністративно-управлінської ланки та функціонування процесів у
навчальному закладі», 3 – для другого –«Ресурсне забезпечення навчального
закладу» і 2 – для третього–«Якість освітньої діяльності навчального
закладу». На підставі отриманого значення коефіцієнта робиться висновок
про відповідність ефективності діяльності навчального закладу певному
рівню.
Зауважимо, що за необхідності можна провести обчислення точності і
надійності отриманих за відповідною методикою вимірювання результатів
[9, 10]. Так, ступінь надійності можна визначити за допомогою коефіцієнта
надійності, який дорівнює коефіцієнту кореляції (a-Кронбаха) між
результатами, отриманими однаковим методом за однакових умов.
Коефіцієнт точності визначається за допомогою методів математичної
статистики.
Таким чином, системний підхід та інші засади сучасного педагогічного
менеджменту до оцінювання ефективності діяльності ЗНЗ як складного,
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багатокомпонентного і комплексного соціально-педагогічного явища
слугують науковим підґрунтям подальшої репрезентації концептуальних
положень щодоякості загальної середньої освіти. Феномен технологій
оцінювання є дієвим інструментом професіоналізації управління,
посилення його мотиваційного складника а також –механізмом реалізації
стратегій розвитку ЗНЗв умовах здорової конкуренції і ринкових відносин.
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Середюк Валентина Володимирівна,
головний спеціаліст управління освіти
Рівненського міськвиконкому
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОЦІНЮВАННЯЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Успішність прийняття ефективного управлінського рішення залежить
від функціонування певних інформаційних потоків, які забезпечують
отримання інформації про стан об’єкта управління.
Ключовим моментом воцінюванні ефективності управління загальною
середньою освітою є процес отримання та переробки інформації. Це
пов’язано з тим, що інформація потрібна для формування управлінських
рішень, а наявність регулярного аналізу інформації (що надходить каналами
зворотного зв’язку) необхідна для формування наступних впливів та рішень,
що забезпечують ефективність управління [2].
Проблема інформаційного забезпечення у місті розв’язувалась із
врахуванням таких протиріч:
– між перевантаженістю інформаційними потоками і зростаючим
дефіцитом необхідної інформації;
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– між потребою отримання різноманітної інформації і ускладненимиумовами її збирання;
– між необхідністю засвоєння наукових методів переробки інформації
і стереотипами механічної роботи з нею;
– між зростаючою потребою нагромадження «банку» даних і
застарілою шкільною оргтехнікою та відсутністю працівників з її
обслуговування.
На сьогодні невирішеною проблемою залишається недоступність
спеціалізованого програмного забезпечення для обробки і подальшого
використання інформаційних потоків через його дороговартісність та
відсутність єдиного підходу на рівні держави (наявне програмне
забезпечення пропонується або в рамках реалізації окремого проекту, або
в рамках експерименту).
Управлінням освіти були прийняті заходи щодо впорядкування роботи
з інформаційними потоками, зокрема:
– переведено документообіг в електронний вигляд, наприклад,
здійсненняінформування засобами електронної пошти;
– створено сайти: управління освіти, методичного кабінету, педагогіворганізаторів, методичних об’єднань вчителів початкових класів, трудового
навчання, фізики, інформатики, математики;
– комп’ютеризовано 15 шкільних бібліотек, підключено до мережі
Інтернет – 10. На цьому етапі управління освіти працює над упровадженням
системи електронного обліку підручників;
– створено (у 2005 р.) інформаційно-комп’ютерний центр на базі
природничо-математичного ліцею «Елітар». За роки існування центру
безкоштовне навчання пройшли 632 педагогічних працівники за різними
програмами.
Зусиллями міськоївлади здійснюється заміна та модернізація
застарілого обладнання. Однак, залишається проблема його
обслуговування. Одним із шляхів її вирішення є введення у ЗНЗ посади
інженера-програміста, яка передбачена новими штатними розписами з
01.09.2012 р.
Спираючись на роботи науковців, можна виділити інформаційні потоки,
що забезпечують ефективність прийняття управлінського рішення, це –
нормативно-правова інформація, маркетингово-моніторингова, оперативна
(зовнішня і внутрішня), проектна (зовнішня і внутрішня) та консультативноосвітня інформація [1].
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Використання інформації, що надходить за цими потоками, сприяє
отриманню вичерпного знання про стан об’єкта управління.
Демократизація управління освітою вплинула на співвідношення
інформаційних потоків. До недавнього часу зберігався пріоритет за
потоками нормативної інформації на шкоду іншим. Це призвело на практиці
до абсолютизації документів. Щоб позбутися цього увагу керівників шкіл
було зосереджено на осмисленні нормативних документів та їх
інтерпретації стосовно місцевих умов, врахуванні кадрового складу й інших
особливостях.
В управлінні освітою змінюються не тільки співвідношення між
інформаційними потоками, але й іншими стають канали її одержання.
Оскільки управління освіти, оцінюючи діяльність навчальних закладів,
користується результатами навчально-виховної роботи, то особливого
значення набувають такі канали отримання інформації, як підведення
результатів державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного
оцінювання, анкетування, огляду знань тощо.
За ступенем стабільності інформація розподіляється на постійну і
змінну. До постійної інформації відносяться нормативи, навчальні плани,
програми, до змінної – поточні відомості про наслідки роботи. Інформація
повинна забезпечувати виконання таких умов: своєчасність отримання
відомостей, їх достовірність, об’єктивність, повнота та різнобічність [3].
Основними етапами руху інформації в управлінському циклі є: збір,
збереження та аналізінформації. Уміння аналізувати інформацію та
доцільно підбирати засоби педагогічного впливу є однією з умов
ефективного управління загальною середньою освітою, оскільки, не
знаючи, що приносить найбільш позитивні результати, важко визначити
ефективність проведеної роботи і відібрати для її вдосконалення
найнеобхідніше.Так, наприклад, створюючи міську Програму підвищення
якостішкільноїприродничо-математичної освіти на період до 2015 року,
на підготовчому етапі було чітко визначено, яку саме інформацію необхідно
отримати (її призначення та характер, орієнтовний обсяг, форму подання,
терміни).
Було проаналізовано мережу освітніх закладів міста з класами
поглибленого та профільного вивчення предметів природничоматематичного циклу, їх матеріально-технічну базу. Одночасно було
проаналізовано кількість учнів, які вивчають предмети профільно та
поглиблено. Здійснено аналіз стану методичної роботи на рівні навчальних
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закладів та міського методичного кабінету. Узагальнені результати по місту
показали стан природничо-математичної освіти, рівень готовності міської
освітньої системи до впровадження вище зазначеної Програми. Були
виявлені резерви міської освітньої системи. Це дозволило спланувати та
здійснити диференційований методичний супровід освітнього процесу на
різних рівнях, отримати інформацію про перспективний досвід із питань
забезпечення якісної природничо-математичної освіти.
Для оцінювання ефективності управління важливий не кількісний
аспект інформації про стан навчально-виховного процесу, а якісний, тобто
цінність інформації для прийняття управлінського рішення.
Результатом проведеної роботи з інформаційними потоками стало
прийняття таких ефективних управлінських рішень, як:
– затвердження міської Програми підвищення якості природничоматематичної освіти на період до 2015 року (рішення сесії міської ради від
07.07.2011 №917);
– створення оптимальної мережі закладів (класів) для поглибленого
та профільноговивченняпредметів природничо-математичного циклу. 390
учнів у 6 загальноосвітніх навчальних закладах вивчають поглиблено
математику, 123 учні у 2 закладах – фізику, 60 учніввивчають поглиблено
біологію та хімію. 576 учнів 10-11 класівнавчаються у класах природничоматематичного профілю;
– визначення 5 опорних шкіл, на базі яких кращими вчителями міста
проводилися безкоштовні додаткові заняття з предметів природничоматематичного циклу: біології (ЗОШ №27), фізики (ПМЛ «Елітар»), хімії
(НВК №2), математики (ЗОШ №22), географії (ЗОШ №18). Понад 300 учнів
7-9 класів відвідалиці заняття, що сприяло підвищенню рівня їх навчальних
досягнень, розвитку інтересу до вивчення природничо-математичних
дисциплін, здатності використовувати набуті знання і вміння у реальних
ситуаціях;
– активізація участі обдарованих дітей у міських олімпіадах: для учнів
5 класів – «Крок» з математики, для учнів 7 класів – із хімії та біології;
– активна участь учнів у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня»
(672 учні) та Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» (4222
учні);
– придбанняза коштимісцевого бюджету обладнаннядля проведення
лабораторних робіт з фізики та фізичних практикумів на суму 176 тис.
грн.; хімічних реактивів, хімічного посуду таобладнання для лабораторних
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і практичних робіт з хімії на суму 44,9 тис. грн.
Таким чином, саме створення відповідного інформаційного простору
сприяло налагодженню дієвої взаємодії керуючої та керованої підсистем
на всіх управлінських рівнях на основі узгодження стратегії розвитку,
врахуванні конкретних педагогічних ситуацій для досягнення спільної мети
шляхом процесів самоорганізації та поточного зворотного зв’язку.
Список використаної літератури
1. Забродська Л.М. Інформатизація закладу освіти: управлінський
аспект [Текст] / Л.М.Забродська. – Х.: Основа, 2003. – 240 с.
2. Калініна Л.М. Технологія інформаційного управління закладом освіти
[Текст] / Л.М.Калініна. – Х.: Основа. –2005. – 160 с.
3. Маслов В.І. та ін. Система інформатизації та комп’ютерні
технології в управлінні школою [Текст] / В.І.Маслов [та ін.]. – К.: Реал,
1996. – 267 с.
4. Петров В.Ф. Інформаційне забезпечення адаптивного управління
загальною середньою освітою в регіоні [Текст] / В.Ф.Петров. – К., 2003. –
208 с.
Серветник Олена Павлівна,
директор Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
імені Володимира Короленка
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬНА РІВНІ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
В УМОВАХ ЗМІН
Стратегічне управління сучасною школою неможливе без рішень і дій
щодо визначення та реалізації не лише пріоритетних, а усіх напрямів її
розвитку, прогнозованого реверсного руху від теперішнього до майбутнього
і, навпаки, – бачення розвиткушколи у широкому діапазоні.
Одним із видів управлінської діяльності є проектування – це особливий
вид, який передбачає складання планів, проектів, але такожвключає оцінку
внутрішніх можливостей і зовнішніх вимог, побудову конкретних кроків для
досягнення поставленої мети з урахуванням виявлених ресурсів та обмежень.
Якщо донедавна головною метою управління була підтримка
функціонування навчального закладу, впровадження новітніх технологій
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у навчально – виховний процес, то тепер – створення умов для його
розвитку. А оскільки розвиток це обов’язково зміни, то загальновизнаноюстає необхідність цілеспрямованого управління цими змінами за
допомогою науково обґрунтованого механізму, який дасть змогу
відстежувати ці зміни для подальшого прогнозування і регулювання
діяльності закладу. Таким механізмом є моніторинг, призначений
безперервно спостерігати за змінами та коригувати їх у бажаному напрямі.
Проблема впровадження освітнього моніторингу актуальна й
водночасскладна. Моніторингу загальноосвітньому навчальному закладі
має стати цілісноюінформаційною системою, яка постійно змінюється
завдяки безперервному відстеженню об’єкта за певними параметрами,
чинниками та критеріями управління з метою ухвалення оперативного
рішення щодо прогнозування його подальшого розвитку.
У першу чергу, керівникові закладу необхідно самому зорієнтуватись
у моніторинговій політиці в умовах змін.
Окрім того, чітко потрібно розрізняти регулюючу та коригуючу основи
моніторингу:
за сутністю – інформаційна система (збирання, обробка, збереження
та використання інформації про стан об’єкта), яка постійно поповнюється
і свідчить про безперервність спостереження;
за процесом – циклічний процес порівняння, оцінювання фактичного
стану об’єкта із запланованим та прийняття на цій основі управлінського
рішення щодо поточного коригування;
за технологічністю – технологія оцінювання дійсного стану об’єкта.
Навчальна взаємодія безпосередньо відбувається між учителем як умілим
організатором, зацікавленим консультантом, фасилітатором, який навчає та
коригує; учнем, який має внутрішню потребу у навчанні, свідомо мотивує,
рефлексує, прагне до покращення результатів та адміністратором, який
спостерігає, вивчає, виявляє і узагальнює результати, надає рекомендації щодо
усунення недоліків а також вчасно приймає управлінські рішення.
Проектування системи моніторингових досліджень у закладі має
залежати від реальних потреб та проблем навчального закладу.
Для створення цілісної системи моніторингу у школі як інформаційноаналітичної бази в управлінні навчально-виховним процесом, необхідно
сформувати потоки інформації та вивести їх на відповідний рівень. А вже
далі визначати, в якій формі, де і як інформація буде зберігатися й
використовуватися для проектування діяльності закладу.
Розробляючи модель моніторингових досліджень якості навчально190

виховного процесу в школі, ми спиралися на його теоретичну базу (праці
Г.Єльникової, О.Касьянової, О.Орлової, С.Шишова та ін.). На базі
обґрунтованої науковцями структури моніторингу, принципів його
організації, функцій та напрямків у школі розроблена модель
моніторингових досліджень якості організації навчально-виховного
процесу.
У нашій школі визначено шість основних напрямків, які для нашого
закладу є актуальними:
1. Результативність освітньої діяльності:
– рівень навчальних досягнень учнів;
– рівень сформованості ключових компетентностей;
– розвиток реальних навчальних досягнень учнів.
2. Рівень вихованості учнів.
3. Організація уроку.
4. Робота з обдарованими учнями.
5. Рівень професійної компетентності педагогічних кадрів.
6. Рівень ІКТ-компетентності педагогічних працівників.
Моніторинг динаміки рівня життєвої активності вихованців;
моніторинг рівнів розвитку виховних систем класу; моніторинг ціннісних
ставлень і орієнтацій особистості; діагностування; визначення й
обґрунтування педагогічних завдань; моделювання і прогнозування;
проектування і планування; організацію різних видів діяльності з учнями –
все цевпроваджується шляхом реалізації Програми національного
виховання учнівськоїмолоді Рівненщини на 2008-2020 р.р.
Із метою визначення стану рівня вихованості учнів 5-11 класів, оцінки
і виявлення тенденцій у розвитку виховного процесу, визначення
управлінських рішень і складання програми регулювання та корекції
ефективного виховання, спрямованого на розвиток освіченої, культурної,
моральної, творчо активної особистості упродовж І та ІІ семестру щорічно
проводиться моніторинг рівня вихованості учнів 5-11 класів школи за
ціннісними ставленнями особистості до суспільства і держави, до
історичних, культурних і духовних надбань рідного краю, до сім’ї, родини,
людей, природи, до себе, праці, мистецтва.
На основі діагностичної програми «Моніторинг рівня вихованості
школярів» творча група класних керівників розробила модель вихованості
учнів, що містить 4 етапи. I етап – діагностування особистості кожного
учня; дослідження рівня міжособистісних контактів між учнями;
організація колективної діяльності. II етап – спостереження за учнями у
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ході виховної діяльності; створення атмосфери співпраці; використання
інтерактивних методів роботи. III етап – проектування розвитку ціннісних
орієнтацій, особистісних якостей учнів; складання диференційованих та
індивідуальних програм розвитку учнів. IV етап – проектування поведінки
та відносин у різних ситуаціях; використання методів індивідуального
педагогічного впливу.
Дослідження рівня вихованості проводиться психологом та класними
керівниками. Інтерпретація досліджень рівня вихованості свідчить, що 97%
дітей включаються до виховних ситуацій, сприймають їх, адекватно
оцінюють, 3% учнів беруть участь у виховних заходах, але з позиції
«пасивних» спостерігачів.
Заступником директора з виховної роботи О.В.Ткачук та психологом
школи Т.В.Драганчук було рекомендовано класним керівникам різноманітні
методики і форми проведення діагностики ціннісних ставлень школярів. З
метою вивчення реальної картини рівня вихованості учнів психологом
школи спільно з класними керівниками 5-11 класів було проведено
дослідження та визначення шляхів вдосконалення загальної культури
підлітків. За результатами моніторингу в учнів 5-11 класів рівень
сформованості ціннісних ставлень хороший. За результатами моніторингу
у 5-8 класах варто відзначити значне підвищення рівня сформованості
ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей, часткове – до праці та
природи. Варто спрямувати роботу на формування ціннісних ставень до
мистецтва. За результатами моніторингу у 9-11 класах варто відзначити
стійкість сформованих ціннісних ставлень до суспільства та держави, до
природи та мистецтва, підвищення рівня сформованості ціннісних ставлень
до сім’ї, родини, людей (у порівнянні з минулим роком). Однак, на тому ж
рівні залишилось формування ціннісних ставлень до праці.
У ході інтерпретації матеріалу було встановлено ряд виховних проблем,
що потребують таких виправних заходів: організація особистісно
конструктивного спілкування; удосконалення процесу індивідуальної
підтримки та ефективності колективних творчих справ; профілактика
сімейних конфліктів. На основі діагностики були розроблені методичні
рекомендації щодо корекції рівня вихованості учнів, індивідуальної
підтримки та ефективності колективних творчих справ, корекції сімейних
конфліктів. Виховні проблеми, що потребують корекційних заходів, було
розглянутона засіданні методичного об’єднання класних керівників, на
семінарах-тренінгах «Діагностика ціннісних орієнтацій і ставлень
особистості», «Система ціннісних орієнтацій старшокласників».
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Моніторинг рівня вихованості учнів сприяє конкретизації виховних
цілей навчального закладу, забезпечує здійснення диференційованого
підходу до учнів з різним рівнем вихованості, забезпечує особистісно
орієнтований підхід до особистості кожного учня, дає можливість
обґрунтувати доцільність вибору змісту та методів виховання.
Враховуючи результати моніторингу, класні керівники коригуватимуть
план виховної діяльності з учнівським колективом у 2012-2013 н.р. Глибоке
вивчення особистості учня на основі моніторингу рівнів вихованості дозволяє
вирішувати конкретні завдання, пов’язані з його інтересами, нахилами,
здібностями,сприяє організації системи виховної діяльності в класі, допомагає
визначити комунікативні та організаторські здібності учнів для роботи в
органах учнівського самоврядування, застосувати ефективні психологопедагогічні форми, методи, прийоми в навчально-виховному процесі.
Підвищення професійної компетентності вчителів (напрям роботи з
педагогічними кадрами) є пріоритетним напрямом у діяльності
адміністрації нашого навчального закладу. Ми зацікавлені в тому, щоб
знайти такі стимули для педагогів, які б формували в них стійку внутрішню
мотивацію, спрямовану на розвиток професійної компетентності,
креативності, адаптованості до своєї діяльності, готовності до постійного
вдосконалення через систему шкільної методичної роботи.
Таким чином, виникає необхідність створення внутрішньошкільної
системи розвитку й підвищення професійної компетентності вчителя, яка
здатна враховувати особливості контингенту учнів, умови конкретного
навчального закладу, рівень професійної підготовки вчителів, забезпечувати
систематичність і послідовність у підвищенні кваліфікації. Це породжує
такі специфічні вимоги до системи управління навчальним закладом як
необхідність створення у ній підсистеми управління розвитком професійної
компетентності вчителя шляхом моніторингових досліджень.
Моніторингове дослідження, яке проводиться у нашій школі під
керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи
Остаповець А.І., передбачає вивчення професійно-фахової компетентності
учителя, його творчого потенціалу, професійно-особистісних якостей,
результатів атестації, логічної послідовності та наступності викладання,
якості педагогічної продукції вчителя: роздаткового матеріалу, розробок
уроків тощо. Такий підхід забезпечує реалізацію основних ідей
педагогічного проектування як поліфункціональної педагогічної діяльності.
Для проектування моделі методичної роботи ми використовуємо
результати діяльності учителів за певними напрямками, що відповідають
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стратегічним задачам розвитку сучасної школи та узгоджені з ресурсним
забезпеченням проектування. А саме:
1. Підвищення ефективності та результативності діяльності методичних
об’єднань у навчальному закладі.
2. Відстеження динаміки якості навчальних послуг, які надають окремі
методичні об’єднання та навчальний заклад, відповідно до потреб учнів та
батьків.
3. Визначення рівня готовності вчителя до впровадження інновацій,
доцільності та ефективності різноманітних педагогічних технологій, які
використовуються у навчально-виховному процесі.
4. Рівень професійної компетентності вчителя.
5. Рівень саморозвитку педагогів.
6. Результати самоосвітньої діяльності.
Результати моніторингових досліджень заносяться до особистої
методичної картки вчителя та є основою для визначення рейтингу учителя
за вищезазначеними напрямками.
Основним вектором моніторингових досліджень у системі методичної
роботи є моніторинг рівня професійної компетентності вчителя,
побудований як безперервний процес науково обґрунтованого, діагностикопрогностичного спостереження за станом і розвитком професійної
компетентності педагога, багаторівнева система діагностичних процедур,
проведених з використанням кількісних методик, що максимально
об’єктивного відслідковують якісні показники об’єкту моніторингу. На наш
погляд, основна ідея проведення моніторингу професійної компетентності
вчителя полягає в тому, щоб забезпечити управління розвитком професійної
компетентності педагога, зробити цей процес цілеспрямованим,
обґрунтованиміорганізованим а також – сприяти реалізації моделі гнучкої
траєкторії індивідуальної професійної самоосвіти педагогів.
Для себе ми виділили основні завданнямоніторингу професійної
компетентності педагогів:
1. Здобуття достовірної інформації про процес та рівень професійної
компетентності вчителів.
2. Вироблення коригувальної програми, яка сприятиме оптимальному
розвитку професійної компетентності вчителів на основі прогнозу
можливих змін.
3. Подальше відстеження реальних змін у розвитку професійної
компетентності педагогів на основі коригувальної програми.
Враховуючи, що професійний розвиток педагога, так чи інакше,
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пов’язаний із навчанням, безперервним розвитком професійної
компетентності, в якому переплітаються інтелектуальний, психологічний
і професійний аспекти, ми щороку проводимо діагностування педагогів
різних категорій для визначення кола проблем, пріоритетних тем, що
вимагають різного підходу для надання адресної методичної допомоги.
Діагностична карта дозволяє виявити рівень заявлених проблем, за
допомогою якого здійснюється їх ранжування.Відповідно до
індивідуальних особливостей педагога доцільним є розробка моделі
розвитку професійноїкомпетентності, матриці, в якій відображаються цілі,
методи і форми методичної роботи. Такий підхід дозволяє створити умови
для функціонування і розвитку системи підвищення професійної
компетентності вчителя.
На основі моніторингу рівня професійної компетентності педагогів та
психолого-педагогічної діяльності розвитку особистості дитини ми
виходимо на проектування педагогічної діяльності, що передбачає наукову
організацію педагогічної праціта використання освітніх інформаційнокомунікаційних технологій, розроблення індивідуальної траєкторії
підготовки особистості педагога до інноваційної діяльності та створення
моделі рівня реалізації внутрішньошкільної системи підготовки вчителя
до інноваційної діяльності.
На основі моніторингових досліджень ми отримуємо інформацію про
розвиток об’єктів педагогічного моніторингу, яка являє собою базу даних
для проектування стратегічних завдань методичної роботи у школі, що
базується на індивідуально-диференційному підході в умовах модернізації
змісту освіти.
На нашу думку, система роботи у даному напрямі сприяє ефективному
вирішенню актуальних загально-педагогічних проблем у сучасній школі:
– перехід від оцінювання параметрів професійної компетентності
педагогів до проектування індивідуальних маршрутів, спрямованих на
саморозвиток;
– підвищення мотивації самоосвітньої діяльності;
– спрямованість системи роботи на розвиток компетентностей учня,
його пізнавальної сфери, особистісних якостей;
– забезпечення ефективності управлінських рішень: адміністрація
школи – учитель – учень.
Моніторинг дозволяє актуалізувати потребу педагогів у професійноособистісному самовдосконаленні, формувати нові професійні потреби,
стимулювати впровадження результатів у систему підвищення кваліфікації
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на практиці. Системно збудована моніторингова процедура реалізуєтьсяяк
у курсовій, так ів міжкурсовій підготовці вчителя, тим самим забезпечує
перехід від стихійних механізмів розвитку професійної компетентностіпедагога до свідомого керованого і самокерованого процесу.
На сучасному етапі розвитку освіти національним пріоритетом є
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. При цьому,
актуальною є проблема їх раціонального використання у навчально-виховному
процесі. Досвід показує, що вирішення цієї проблеми можливе через зміну
професіограми вчителя та компонентів його професійної компетентності.Тому
особливої актуальності набуває проблема організації, проведення моніторингу
ІКТ-компетентності педагогічних працівників та розробки ефективної і
гнучкої системи підвищення кваліфікації педагогів у галузі ІКТ, формування
ІКТ-компетентності педагогічних працівників нашого навчального закладу,
що проводиться під керівництвом С.Д.Турчинської, заступника директора з
навчально-виховної роботи. Адже вчителі нового покоління повинні вміти
кваліфіковано вибирати та застосовувати саме ті технології, які повною мірою
відповідають змісту й цілям вивчення конкретної дисципліни, сприяють
досягненню цілей гармонічного розвитку учнів із урахуванням їхніх
індивідуальних особливостей, оскільки раціональне та грамотне
впровадження вчителями ІКТ забезпечитьіндивідуалізацію процесу навчання,
а, отже, дозволить покращити результативність використання ІКТ у навчальновиховному процесі.
З метою забезпечення стовідсоткового оволодіння вчителями до кінця
2012 р. основами інформаційно-комунікаційних технологійу нашому
навчальному закладі було організовано моніторингове дослідження ІКТкомпетентності вчителів, метаякого полягала у визначенні індивідуальної
траєкторії саморозвитку, самоосвіти та навчанні педагогічних працівників
основам інформаційно-комунікаційних технологій в умовах формування
інформаційно-освітнього простору школита у визначенні напрямків
методичної роботи в школі в умовах інформатизації освіти.
У ході проведення моніторингу ІКТ-компетентності педагогічних
працівників, насамперед, було:
l окреслено теоретичні основи проведення моніторингу ІКТкомпетентності педагогічних працівників та навчання їх основам
інформаційно-комунікаційних технологій;
l розроблено програму моніторингу ІКТ-компетентності педагогічних
працівників та апробовано її в умовах навчального закладу;
l визначено рівень сформованості ІКТ-компетентності педагогічних
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працівників школи.
Реалізація програми моніторингу ІКТ-компетентності педагогічних
працівників мала позитивний ефект. Адміністрація отримала достовірну
інформацію про рівень готовності вчителів працювати в умовах єдиного
інформаційного освітнього простору навчального закладу, що дало
можливість розробити стратегіюрозвитку школи, визначити пріоритетні
напрямки діяльності закладущодо підвищення ІКТ-компетентності
педагогічних працівників.
Цінність моніторингового дослідження полягає у забезпеченні
активного прагнення вчителів до самовдосконалення та самореалізації, що
призвело до суттєвих змін у підвищенні рівня ІКТ-компетентності через
чітко організовану та ефективну систему заходів, спрямованих на її
підвищення.
Таким чином, система методичної роботи в нашій школі була доповнена
новими ефективними формами роботи, що забезпечило удосконалення та
постійний розвиток компетентності педагогічних працівників в області
застосування інформаційно-комунікаційних технологій, сприяло реалізації
особистісно-зорієнтованого і діяльного підходів, дозволило педагогам
сформувати новий рівень викладання, який заснований на цифрових
технологіях.
Зокрема, розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності
педагогів став можливим через такі форми науково-методичної роботи, як:
l систему постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків
роботи на комп’ютері з різними програмами і впровадження ІКТ у
навчально-виховний процес;
l індивідуальні консультації за запитом;
l систему проблемних семінарів на основі вивчення освітніхпотреб у
використанні ІКТ;
l систему майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ;
l систему дистанційного навчання;
l організацію та проведення курсів ІКТ-грамотності;
l самоосвітню діяльність педагогічних працівників;
l проведення практичних занять у рамках роботи творчих груп із
впровадження ІКТ.
Аналіз результатів моніторингового дослідження ІКТ–компетентності
вчителів показав, що:
l вчителі мають в основному середній та достатній рівні сформованості
ІКТ- компетентностей;
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l моніторингове дослідження зумовило посилення мотивації вчителів
щодо використання ІКТ у навчальному процесі;
l мотивація щодо оволодіння ІКТ стимулювала вчителів до
самовдосконалення та саморозвитку;
l помірне підвищення рівня готовності педагогів працювати в умовах
інформаційно-освітнього простору школи, бо лише 30% вчителів пройшли
курси ІКТ-грамотності, що дало змогу підвищити власний рівень ІКТкомпетентності та вплинути на зростання загального показника у
загальноосвітньому навчальному закладі.
Результати педагогічної діагностики дають змогу стверджувати, що у
межах реалізованої системи навчання вчителів ефективно відбувається
формування мотиваційного, когнітивного та діяльнісного компонентів ІКТкомпетентностей. Результати анкетування вчителів вказують на ефективність
проведення майстер-класів, семінарів, курсів ІКТ-грамотності, самоосвітньої
діяльності щодо дистанційного вивчення курсу «Цифрові технології». Саме
такий підхід в організації роботи з педагогічними кадрами забезпечить
виконання Державної цільової програми впровадження у навчальновиховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних
технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року та реалізацію нового
державного стандарту початкової школи.
На сьогоднішній день маємо у школі позитивні напрацювання:
– розроблено модель моніторингових досліджень, яка є різнорівневою
системою відслідковування якості освіти (як базовий, так і проблемний
моніторинг);
– зібрано інформацію про стан навчально-виховного процесу, виділені
проблеми і фактори, які мають позитивно впливати на зміни в організації
навчально-виховного процесу;
– накопичено інформацію щодо реального рівня навчальних досягнень
учнів школи, їх стану здоров’я, рівня вихованості та рейтинг професійної
компетентності вчителів, у тому числі, ІКТ-компетентності;
– організовано системну роботу, зокрема–корекційну, самоосвіту,
посилено мотиваційний аспект.
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загальноосвітньому навчальному закладі [Текст] / З.В.Рябова // Практика
управління закладом освіти. – 2006. – №6.
4. Обласна програма національного виховання учнівської молоді
Рівненщини на 2008-2020 роки (Схвалена розпорядженням голови
Рівненської облдержадміністрації 09.02.2008 №42 і затверджена
рішенням Рівненської обласної ради 29.02.2008 №695). – Рівне, 2008.
Секція 2. Завідувачі районних (міських) методичних кабінетів
(центрів).
Координатор секції: Мельник Надія Адамівна, завідувач кабінету
координації методичної роботи,доцент кафедри управління
освітоюРівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти.
Тема. Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи
з педагогічними кадрами в умовах випереджувальної освіти.
Тригубець Галина Євгенівна,
методист кабінету координації методичної роботи,
доцент кафедри управління освітою
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
УЧИТЕЛЯ ХХІ СТОЛІТТЯ
Зміна соціально-економічних відносин, інтеграційні процеси – серйозні
виклики для системи національної освіти, яка повинна відповідати темпам
розвитку держави та соціально-орієнтованої економіки.
Завдання освіти – підготувати фахівця, здатного працювати в умовах
ринку, готового до самовдосконалення, мобільного до змін. Компетентнісно
зорієнтована освіта, зафіксована у Державному стандарті початкової
загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2011 р. № 462, Державному стандарті базової і повної
загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
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України від 23 листопада 2011 р. № 1392, передбачає не тільки досягнення
якісних результатів навчання учня, але й зміни в діяльності, професійному
мисленні педагога, без чого ці досягнення неможливі. Державні стандарти
ґрунтуються на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і
діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в
результативних складових змісту освіти.
За твердженням І.Зазюна, оновлення змісту освіти, розробка нового
покоління стандартів напряму пов’язано з реалізацією компетентнісного
підходу, а, отже, відповідною підготовкою вчителя до якісного виконання
педагогічної дії. Під компетентнісним підходом у професійній освіті
науковець розуміє єдину систему визначення цілей, відбору змісту,
організаційного й технологічного забезпечення підготовки вчителя на
основі виокремлення спеціальних, загальних і ключових компетенцій, що
гарантують високий рівень і результативність професійно-педагогічної дії
вчителя.
Дослідники відзначають складну, інтегративну природу професійної
компетентності. Професійна компетентність особистості є складним
системним утворенням, основними елементами якої є: підсистема
професійних знань як логічна системна інформація про навколишній і
внутрішній світ людини, зафіксована в її свідомості; підсистема
професійних умінь як психічних утворень, що полягають у засвоєнні
людиною способів і технік професійної діяльності; підсистема професійних
навичок – дії, сформовані в процесі повторення певних операцій і доведені
до автоматизму; підсистема професійних позицій як сукупності
сформованих установок і орієнтацій, відношення та оцінок внутрішнього
і навколишнього досвіду, реальності і перспектив, а також–домагань, які
визначають характер професійної діяльності і поведінки фахівця;
підсистема індивідуально-психологічних особливостей фахівця –
поєднання різних структурно-функціональних компонентів психіки, які
визначають індивідуальність, стиль професійної діяльності, поведінки і
виявляються у професійних якостях особистості; підсистема акмеологічних
інваріантів – внутрішніх збудників, які обумовлюють потребу фахівця у
постійному саморозвитку, творчості та самовдосконаленні [1: 334 – 335].
Л.П.Пуховська відзначає, що існує кілька моделей визначення
компетентностей вчителів, зокрема:
- централізованим шляхом на національному рівні визначаються і
регулюються компетентності, які мають бути включені в курикулум та інші
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документи педагогічної освіти (Кіпр, Естонія, Німеччина, Великобританія);
- урядом ставляться певні вимоги до визначення компетентностей, але
не визначається той комплекс компетентностей, який є наскрізним для всіх
навчальних програм і курсів педагогічної освіти (18 країн: Англія, Бельгія,
Болгарія, Франція, Польща та інші);
- необхідні педагогам уміння і компетентності не визначаються на
національному рівні, але таке визначення є можливим на рівні окремих
навчальних закладів (Чехія, Фінляндія, Греція, Мальта).
Аналіз наукових досліджень проблеми професійної компетентності
вчителя дозоляє виокремити такі її складові:
1. Продуктивна компетентність –вміння працювати, отримуючи
прибуток; здатність виробляти власний продукт, приймати рішення та нести
відповідальність за них; готовність та потреба у творчості (Ш.Амонашвілі,
М.Коломієць, Н.Кузьміна, А.Орлов, В.Пилипівський, В.Синенко,
А.Хуторський, В.Цапок та ін.).
2. Автономізаційна – здатність до саморозвитку, творчості,
самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможності; готовність і
потреба навчатися протягом усього життя (Ш.Амонашвілі, С.Висоцька,
Н.Кузьміна, В.Пилипівський, А.Хуторський, В.Цапок, О.Шиян та ін.).
3. Інформаційна – володіння інформаційними технологіями, вміння
добувати, опрацьовувати й використовувати різні види інформації з
різноманітних джерел (В.Адольф, Ш.Амонашвілі, В.Введенський,
М.Коломієць, А.Орлов, В.Синенко, А.Хуторський та ін.).
4. Предметна – ЗУН в області конкретного предмета, спеціальності
(В.Адольф, В.Введенський, С.Висоцька, Т.Добудько, А.Орлов,
В.Пилипівський, В.Синенко та ін.).
5. Особистісні якості вчителя – терпимість, доброзичливість, чуйність,
урівноваженість, витонченість, толерантність, рефлексія, людяність та інші
(Ш.Амонашвілі, В.Введенський, М.Коломієць, Н.Кузьміна, А.Орлов,
В.Пилипівський, В.Синенко та ін.).
6. Комунікативна – вміння вступати в комунікацію, бути зрозумілим;
спілкуватися без обмежень (усно, письмово) рідною й іноземними мовами
(В.Введенський, М.Коломієць, Н.Кузьміна, М.Мітіна, В.Пилипівський,
А.Хуторський та ін.).
7. Моральна – готовність, спроможність та потреба жити за
традиційними моральними нормами (Ш.Амонашвілі, С.Висоцька,
М.Коломієць, А.Орлов, В.Пилипівський, В.Синенко та ін.).
8. Психологічна – здатність використання психологічних ЗУН в
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організації взаємодії в освітній діяльності (Ш.Амонашвілі, Т.Добудько,
М.Коломієць, А.Орлов, В.Пилипівський, В.Синенько та ін.).
9. Соціальна – вміння жити й працювати з оточуючими; вміння
безконфліктно співіснувати (С.Висоцька, Н.Кузьміна, М.Мітіна, В.Синенко,
А.Хуторський та ін.).
10. Математична – вміння працювати з числовою інформацією,
володіння математичними вміннями (А.Орлов, С.Раков та ін.).
11. Полікультурна – оволодіння досягненнями культури; розуміння
інших людей, їх індивідуальності і відмінностей за національними,
культурними, релігійними й іншими ознаками (А.Хуторський та ін.).
Залежно від цілей і завдань професійної діяльності, на перший план
можуть виступати різні складові професійної компетентності. Необхідність
в осмисленні і прийнятті вчителем нових цілей професійної діяльності як
власних пов’язана зі зміною його погляду на себе як професіонала, зміною
діапазону прийня тих професійних ролей та істотним розширенням
переліку необхіднихпрофесійнихкомпетентностей. Проте, практика
показує,що освоєнняцих нових ролейі способів професійної діяльності
конкретним учителем (навіть за умови прийняття ним нових цілей і
ціннісних установок) буває утруднене,оскількиу педагогане сформовані
основні (ключові) компетентності. Навіть виконання звичних функцій
іролейучителяу новихумовах виявляєтьсянеможливим, тому що
формування ключових компетентностей учнів передбачає їх наявність у
педагога – організатора освітнього процесу [3, с.15].
Для реалізації компетентнісного підходу система післядипломної
педагогічної освітимає вирішити такі завдання: сформувативідсутні у
педагога ключові компетентності; допомогти в освоєнні професійних
компетентностей, що задаються кваліфікаційними вимогами (тобто
забезпечення цих вимог конкретним змістом – новими технологіями,
способами реалізації нових професійних ролей тощо). Науково-методична
робота повинна мати випереджувальний характер і сприяти формуванню
освітнього запиту, тому що педагоги, в більшості випадків, не можуть
усвідомити і сформулювати причини своїх професійних труднощів, що
знаходяться в іншій парадигмі вимог і способів діяльності.
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Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
МЕДІАОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО
РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Незважаючи на те, що вже протягом значного часу в світі розробляється теорія та практика медіаосвіти, остаточної визначеності в цьому терміні ще немає.
Важливу роль у становленні та розвитку медіаосвіти відіграло
ЮНЕСКО. Вважається, що вперше термін «медіаосвіта» був ужитий у 1973
р. на спільному засіданні сектору інформації ЮНЕСКО та Міжнародної
ради з кіно і телебачення.
Хоча деякі вчені вважають, що першу навчальну програму з медіаосвіти розробив канадський учений М.Маклюен у 1959 р., а активне застосування медіаосвіти в навчально-виховному процесі розпочалося в 1960-х
роках у Великій Британії, Канаді, Німеччині, США, Франції. При цьому,
завдання медіаосвіти було: сформувати інформаційну культуру та підготувати до життя в інформаційному суспільстві.
У документах ЮНЕСКО вказується, що медіаосвіта – це навчання теорії
та практичним умінням для опанування сучасними мас-медіа, які
розглядаються як частина специфічної, автономної галузі знань у педагогічній теорії та практиці; її слід відрізняти від використання медіа як допоміжних засобів у викладанні інших галузей знань, таких як, наприклад,
математика, фізика чи географія. Як бачимо, фахівці ЮНЕСКО чітко
відокремлюють опанування медіа від їх використання як знаряддя при
навчанні іншим наукам.
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Вважається, що медіаосвіта пов’язана з усіма видами медіа (друкованими, графічними, звуковими, візуальними, тощо) і різними технологіями. Вона має дати людям можливість зрозуміти, як масова комунікація
використовується в їхніх соціумах, навчити використовувати медіа в
комунікації з іншими людьми; забезпечує знання того, як: 1) аналізувати,
критично осмислювати і створювати медіатексти; 2) визначати джерела
медіатекстів, їх політичні, соціальні, комерційні, культурні інтереси, їх контекст; 3) інтерпретувати медіатексти і цінності, що розповсюджують медіа;
4) добирати відповідні медіа для створення та розповсюдження власних
медіатекстів та набуття зацікавленої в них аудиторії; 5) отримання можливості вільного доступу до медіа як для сприйняття, так і для продукції. На
думку фахівців ЮНЕСКО, медіаосвіта є частиною основних прав кожного громадянина будь-якої країни світу на свободу самовираження і права
на інформацію та є інструментом підтримки демократії. При цьому, медіаосвіта рекомендується для запровадження у національні навчальні плани
всіх держав, у систему додаткової, неформальної та «пожиттєвої» освіти.
Тут особливо важливою є думка про те, що медіаосвіта належить до
основних прав людини і що вона повинна тривати, вдосконалюватися
протягом усього життя.
На міжнародному рівні необхідність введення медіаосвіти вперше
зафіксовано у Грюнвальдській Декларації з медіаосвіти (1982 р.), настанови
якої пізніше поглиблювалися та деталізувалися на конференціях ЮНЕСКО
в Парижі (1989, 1997, 2007), Відні (1999), Сан-Паулу (1998), Торонто (2000),
Салоніках (2001), Лондоні (2002); Монреалі (2003) та засіданнях Ради
Європи в Страсбурзі (2002), Балтиморі (2003), де було схвалено досвід
засновників медіаосвіти та провідних медіадидактів із різних країн світу
(Ж.Ґоне, Д.Консідайна, Р.Корнела, Л.Мастермана, К.Уорснопа та ін.).
Проблеми медіакультури й медіао світипривертають увагу
представників різних наук. І причина не тільки в тому, що медіакультура домінуюча культура інформаційного суспільства, а й у міжпредметності.
Медіаосвіта нині – предмет зацікавлень педагогів, психологів, журналістів,
соціологів, філософів, політологів, культурологів, мистецтвознавців,
філологів, мовознавців, а також –представників інших наук.
Із погляду світової та європейської педагогічної спільноти,
запровадження медіаосвіти до навчальних планів і програм є важливою
вимогою до підготовки майбутніх педагогів. Це пов’язано з тим, що для
розуміння процесів, котрі відбуваються у сучасному медіадовкіллі, молодій
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людині слід володіти особливими знаннями, комунікативними та
інформаційними вміннями й навичками, здатністю до критичного аналізу
(тобто медіаграмотністю), які можна сформувати завдяки організованій та
цілеспрямованій медіаосвіті.
Для удосконалення освіти, забезпечення її доступності та ефективності,
підготовки молоді до життя і діяльності в інформаційному суспільстві,
сьогодні доцільно враховувати процеси стрімкого інформаційнотехнологічного розвитку різних галузей.
Медіаосвіта ставить за мету якнайповніше скористатися освітнім та
технічно-комунікаційним потенціалом сучасних засобів масової комунікації
і є, за визначенням ЮНЕСКО, окремим напрямом освіти, оскільки
допомагає людині усвідомити способи використання масової комунікації
у суспільстві; аналізувати медіатексти та критично оцінювати
запропоновані в них цінності, політичні, соціальні, комерційні та культурні
інтереси а також– створювати і ширити через мас-медіа власні медіатексти.
Явище, котре сьогодні означено терміном „медіаосвіта”, було присутнє
в радянському освітньому просторі, що, зокрема, засвідчують дослідження
українських і російських науковців. Нині на теренах колишнього
Радянського Союзу медіаосвіта найактивніше розвивається в Росії, де діє
наукова школа медіаграмотності та медіакомпетентності під керівництвом
професораО.В.Федорова: розпочато підготовку педагогів-медіадидактів у
вищих навчальних закладах, видається національний журнал
«Медиаобразование», існує кілька сайтів на Російському загальноосвітньому порталі, де, зокрема,представлені напрацювання українських
медіадидактів мовою оригіналу. Незалежна Україна має власні медіаосвітні
осередки: два – у Києві (в Інституті вищої освіти та Інституті соціальної та
політичної психології НАПН України) і Львові. До того ж, медіаосвітні
курси входять у навчальні плани деяких українських вищих навчальних
закладів. Проаналізовані матеріали дають підстави стверджувати, щонині
медіаосвіта в Україні має кілька шляхів розвитку.
Треба відзначити, що 20 травня 2010 року постановою Президії
Національної академії педагогічних наук України була схвалена Концепція
впровадження медіаосвіти в Україні. Згідно з цією Концепцію, медіаосвітою
вважається частина освітнього процесу, спрямована на формування у
суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні
(друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно205

опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. А медіаграмотність – це рівень медіакультури, який стосується вміння користуватися
інформаційно-комунікативною технікою, виражати себе і спілкуватися за
допомогою медіазасобів, свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, відділяти реальність від її віртуальної симуляції, тобто розуміти
реальність, сконструйовану медіаджерелами, осмислювати владні стосунки,
міфи і типи контролю, які вони культивують. Метою медіаосвіти є
формування медіакультури особистості в середовищі значущих для неї
спільнот (малих груп, родин, навчальних і виробничих колективів, місцевих громад тощо). Її головними завданнями є сприяння формуванню:
медіаімунітету особистості, який робить її здатною протистояти
агресивному медіасередовищу, забезпечує психологічне благополуччя при
споживанні медіапродукції, що передбачає медіаобізнаність, уміння
обирати потрібну інформацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися
від потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і прихованих
впливів; рефлексії та критичного мислення як психологічних механізмів
медіаграмотності, які забезпечують свідоме споживання медіапродукції на
основі ефективного орієнтування у медіапросторі та осмислення власних
медіапотреб, адекватного та різнобічного оцінювання змісту і форми
інформації, її повноцінного і критичного тлумачення з урахуванням
особливостей сприймання мови різних медіа; здатності до медіатворчості
для компетентного і здорового самовираження особистості та реалізації її
життєвих завдань, покращення якості міжособової комунікації та
приязності соціального середовища, мережі стосунків і якості життя в
значущих для особистості спільнотах; спеціалізованих аспектів
медіакультури: візуальної медіакультури (сприймання кіно, телебачення),
музичної медіакультури, розвинених естетичних смаків щодо форм
мистецтва, опосередкованих мас-медіа, та сучасних напрямів медіаарту
тощо.
На думку фахівців НАПН України, пріоритетними напрямами розвитку
ефективної системи медіаосвіти в Україні є: створення системи шкільної
медіаосвіти, що передбачає розроблення психологічно обґрунтованих
навчальних програм інтегрованої освіти для молодших класів
загальноосвітніх шкіл, сприяння поширенню практики інтеграції
медіаосвітніх елементів у навчальні програми з різних предметів,
напрацювання низки факультативних медіаосвітніх програм для підлітків,
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упровадження курсу медіакультури з урахуванням профільного навчання,
активізація гурткової роботи, фото-, відео-, анімаційних студій, інших
позакласних форм учнівської творчості медіаосвітнього спрямування;
розроблення стандартів фахової підготовки медіапедагогів і
медіапсихологів для системи освіти, спеціалізованих навчальних курсів
для підготовки і перепідготовки фахівців медіаосвітнього профілю на базі
вищої педагогічної та психологічної освіти; активізація співпраці вищих
навчальних закладів, які готують фахівців для медіавиробництва і сфери
мистецтва, з Національною академією наук України, Національною
академією педагогічних наук України та Національною академією мистецтв
України, з метою проведення міждисциплінарних досліджень із проблем
медіаосвіти, налагодження обміну досвідом і кадрового забезпечення
викладання спеціальних дисциплін для медіапедагогів; організація, за
участю громадських об’єднань і медіавиробників, різних форм
позашкільної освіти, включаючи форми для дітей дошкільного віку,
батьківської педагогіки, творчих студій для дітей і молоді, дитячі та
молодіжні фестивалі, конкурси, проекти місцевого і всеукраїнського рівня
для сприяння розвитку медіакультури і підтримки системи медіаосвіти;
налагодження повноцінного суспільного діалогу з метою оптимізації
медіаосвітньої діяльності самих медіа, підвищення психологічної та
педагогічної компетентності працівників молодіжних редакцій різних медіа,
поліпшення якості дитячих і молодіжних програм.
Основні принципи медіаосвіти:особистісний підхід. Медіаосвіта
базується на актуальних медіапотребах споживачів інформації з
урахуванням їхніх вікових, індивідуальних та соціально-психологічних
особливостей, наявних медіавподобань і рівня сформовано сті
медіакультури особистості та її найближчого соціального оточення.
Перманентне оновлення змісту. Зміст медіаосвіти постійно
оновлюється відповідно до розвитку технологій, змін у системі мас-медіа,
стану медіакультури суспільства та окремих його верств. Використовуються
актуальні інформаційні прецеденти, поточні новини, сучасні комплексні
медіафеномени, популярні в молодіжному середовищі. При здійсненні
медіаосвіти забезпечується баланс між актуальною сьогоденністю та
історичними надбаннями.
Орієнтація на розвиток інформаційно-комунікаційних технологій.
Медіаосвіта спирається на передові досягнення в галузі інформаційнокомунікаційних технологій, використовує їх для організації роботи
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медіапедагогів, формування спільних інформаційних ресурсів, полегшення
комунікації та координації у середовищі взаємодії учасників
медіаосвітнього руху. У процесі медіаосвіти враховуються тенденції
розвитку новітніх медіа.
Пошанування національних традицій. Медіаосвіта базується на
культурних традиціях народу, враховує національну та етнолінгвістичну
специфіку медіапотреб її суб’єктів, забезпечуючи паритетність їхньої
взаємодії і конструктивність діалогу.
Пріоритет морально-етичних цінностей. Медіаосвіта спрямована на
захист суспільної моралі і людської гідності, протистоїть жорстокості і
різним формам насильства, сприяє утвердженню загальнолюдських
цінностей, зокрема– ціннісному ставленню особи до людей, суспільства,
природи, мистецтва, праці та самої себе.
Громадянська спрямованість. Медіаосвіта, в міру набуття нею форми
медіаосвітнього руху, сприяє розвитку в країні громадянського суспільства.
Вона спирається на потенціал громадських об’єднань і асоціацій, узгоджує
свої зусилля з розвитком інших громадських рухів. При цьому,
медіаграмотність громадян перетворюється на важливий складник
політичної культури суспільства.
Естетична наснаженість. Медіаосвіта широко використовує кращі
досягнення різних форм сучасного мистецтва та естетичного виховання
засобами образотворчого мистецтва, музики, художньої літератури, кіно,
фольклорних практик, розвивається з урахуванням потенціалу існуючих у
суспільстві, загалом і на місцевому рівні, інституцій та окремих проектів
мистецького профілю.
Продуктивна мотивація. У межах медіаосвіти поєднуються акценти
на творчому сприйманні медіа і розвитку здатності того, хто вчиться,
створювати власну медіапродукцію. Виробництво у медіаосвітньому
процесі медіапродукту з метою його подальшого використання в спільноті,
на фестивалях, конкурсах тощо сприяє формуванню продуктивної мотивації
учасників медіаосвітнього процесу.
Пріоритетними напрямами розвитку в Україні ефективної системи
медіаосвіти є:
l створення системи шкільної медіаосвіти, що передбачає розроблення
психологічно обґрунтованих навчальних програм інтегрованої освіти для
молодших класів загальноосвітніх шкіл, сприяння поширенню практики
інтеграції медіаосвітніх елементів у навчальні програми з різних предметів,
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напрацювання низки факультативних медіаосвітніх програм для підлітків,
упровадження курсу медіакультури з урахуванням профільного навчання,
активізація гурткової роботи, фото-, відео-, анімаційних студій, інших
позакласних форм учнівської творчості медіаосвітнього спрямування;
l розроблення стандартів фахової підготовки медіапедагогів і
медіапсихологів для системи освіти, спеціалізованих навчальних курсів
для підготовки і перепідготовки фахівців медіаосвітнього профілю на базі
вищої педагогічної і психологічної освіти;
l активізація співпраці вищих навчальних закладів, які готують фахівців
для медіавиробництва і сфери мистецтва, з Національною академією наук
України, Національною академією педагогічних наук України та
Національною академією мистецтв України, з метою проведення
міждисциплінарних досліджень з проблем медіаосвіти, налагодження
обміну досвідом і кадрового забезпечення викладання спеціальних
дисциплін для медіапедагогів;
l організація (за участю громадських об’єднань і медіа виробників)
різних форм позашкільної освіти, включаючи форми для дітей дошкільного
віку, батьківської педагогіки, творчих студій для дітей і молоді, дитячі та
молодіжні фестивалі, конкурси, проекти місцевого і всеукраїнського рівня
для сприяння розвитку медіакультури і підтримки системи медіаосвіти;
l налагодження повноцінного суспільного діалогу з метою оптимізації
медіаосвітньої діяльності самих медіа, підвищення психологічної та
педагогічної компетентності працівників молодіжних редакцій різних медіа,
поліпшення якості дитячих і молодіжних програм.
Форми медіаосвіти. Під формами медіаосвіти слід розуміти її
здійснення в усіх складових системи безперервної освіти в Україні.
Медіаосвіта дошкільна є принципово інтегрованою і спрямована на
збалансований естетичний та інтелектуальний розвиток особистості дитини
(включаючи різні форми інтелекту, зокрема– емоційний, соціальний і
практичний інтелект), забезпечує її захист від агресивного медіасередовища
(у тому числі, від інформаційного «сміття», невідповідних віковим
можливостям психіки дитини інформаційних впливів, зокрема, продукції,
що містить елементи насильства, жахів, еротики), уміння орієнтуватись,
обирати і використовувати адаптовану відповідно до вікових норм
медіапродукцію.
Медіаосвіта шкільна охоплює інтегровану медіаосвіту (використання
медіадидактики в межах існуючих предметів), спеціальні навчальні курси,
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факультативи, гурткову, студійну та інші форми позакласної роботи. Ця
форма медіаосвіти спрямована переважно на формування критичного
мислення, комунікаційної медіакомпетентності. Важливу роль мають
відігравати шкільні бібліотеки (сучасні комп’ютеризовані центри), в яких
концентрується інформаційно-пошукова діяльність учнів.
Медіаосвіта позашкільна спрямована на розвиток способів творчого
самовираження особистості, вона має супроводжувати шкільну медіаосвіту,
підсилювати її ефект. Базується переважно на діяльності громадських
організацій, волонтерських і комерційних засадах, охоплює сімейну
медіаосвіту, використовується у межах психотерапевтичної і психологоконсультаційної допомоги.
Медіаосвіта у вищій школі передбачає підготовку як фахівців для масмедіа, так і медіапедагогів та медіапсихологів. Крім того, медіаосвітні
елементи мають увійти до навчальних програм циклу професійноорієнтованої гуманітарної підготовки з інших спеціальностей у відповідних
їм обсягах.
Батьківська медіаосвітазабезпечує ефективність медіаосвіти сім’ї як
провідного чинника і соціального середовища ранньої соціалізації дитини.
Вонамає стати частиною цілісної системи медіаосвіти, зокрема, складником
психологічного блоку підготовки фахівців у вищій школі, діяльності
громадських шкіл свідомого батьківства, центрів по роботі із сім’ями тощо.
Медіаосвіта дорослих – форма безперервної освіти, заснована на
використанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і новітніх
медіа; забезпечує вирівнювання досвіду поколінь (зокрема, старшого
покоління, соціалізація якого відбувалася в умовах іншої системи масмедіа), постійний особистісний розвиток і підвищення кваліфікації.
Медіаосвіта засобами медіа – провідна форма стихійної медіаосвіти
дітей і дорослих, яка, однак, за відповідних зусиль може набувати ознак
цілеспрямованості та конструктивності. Цілеспрямована медіаосвіта
засобами медіа забезпечується навчальними, інформаційно-аналітичними,
інформаційно-розважальними програмами та медіапроектами, потребує
значного підвищення якості освітньої медіапродукції, залучення до
виробництва та експертизи якості медіапродукту фахових медіапедагогів і
медіапсихологів.
Важливими умовами впровадження медіаосвіти в Україні також є:
l удосконалення нормативно-правової бази взаємодії мас-медіа та
освітніх інституцій на всіх рівнях, включення заходів з формування системи
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медіаосвіти до переліку державних пріоритетів інноваційного розвитку
суспільства;
l забезпечення готовності фахівців системи освіти до розв’язання
медіаосвітніх проблем і суперечностей, що потребує перебудови звичних
форм роботи, удосконалення змісту і форм підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації, зорієнтованих на випереджувальне ознайомлення
з медіаосвітніми інноваціями насамперед шкільних практичних психологів
і соціальних педагогів;
l якісне програмно-методичне та інформаційне забезпечення, зокрема,
створення спільних інформаційних ресурсів, програмне забезпечення
роботи віртуальних медіаосвітніх груп і мультидисциплінарних
конференцій, створення та адміністрування тематичних медіаосвітніх
сайтів;
l активізація міжгалузевої і міжнародної взаємодії, здійснення спільних
наукових проектів, проведення круглих столів, міжвідомчих семінарів,
конференцій, фестивалів з медіаосвіти.
Розв’язуючи актуальні питання розвитку медіаосвіти на засадах
комплексного підходу, освітні інституції взаємодіють із зацікавленими
органами державної влади та місцевого самоврядування, установами різної
відомчої належності та громадськими організаціями на всіх рівнях. У
найближчій перспективі видається доцільним створення Комісії з
медіаосвіти при Науково-методичній раді Міністерства освіти і науки
України та Громадської ради з медіапедагогіки і медіапсихології при
Президії Національної академії педагогічних наук України, які покликані
сприяти об’єднанню зусиль суб’єктів медіаосвітнього руху, ефективній
реалізації їхніх ініціатив на вищому рівні ухвалення офіційних рішень.
За О.Федоровим, медіаосвіта – це процес розвитку особистості за
допомогою і на матеріалі мас-медіа з метою формування культури спілкування, творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення, вмінь
повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінки медіатекстів,
навчання різним формам самовираження за допомогою медіатехніки. Тобто,
людина повинна мати можливість та вміння активно використовувати
інформаційне поле преси, радіо, телебачення, кінематографа, Інтернету. У
зміст медіаосвіти він включає основи мистецтвознавства у медіасфері (види
і жанри медіа, функції медіа в соціумі, мову медіа, історію медіакультури
тощо), відомості про основні області застосування теоретичних знань
(професійні мас-медіа, аматорська медіасфера, канали розповсюдження
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медіа тощо), практичні, творчі завдання на медіаматеріалі. Основним завданням медіаосвіти ставиться навчання того, як грамотно читати
медіатекст; розвиток здатності самостійно сприймати та оцінювати
інформацію, розвиток самостійності суджень, критичного мислення,
естетичного смаку; вміння інтегрувати знання та навички, отримані при
навчанні, у процесі сприйняття, аналізу та творчої діяльності та ін.
Виділяються типові методи медіаосвіти: вербальні (розповідь, лекція,
бесіда, діалог, обговорення, аналіз, дискусія тощо), наочні (перегляд
аудіовізуального матеріалу), репродуктивні, дослідницькі, евристичні,
проблемні, ігрові (моделювання художньо-творчої діяльності творців
медіатекстів, імпровізація тощо). Також, виділяються моделі медіаосвіти:
освітньо-інформаційні (вивчення теорії та історії, мови медіакультури
тощо), виховно-етичні (розгляд моральних, релігійних, філософських
проблем на матеріалі медіа тощо), практико-утилітарні (практичне вивчення
та застосування медіатехніки), естетичні (виховання художнього смаку на
кращих зразках медіакультури), соціокультурні (розвиток творчої
особистості в плані сприйняття, уяви, зорової пам’яті, інтерпретації, аналізу,
критичного мислення стосовно медіатекстів будь-яких видів і жанрів).
Також, виділені функції медіаосвіти: інформаційно-комунікаційна,
просвітницька, пізнавальна, корекційна, соціальна, психологічна,
культурологічна, естетична, етична, практико-орієнтована та ін.
О.Федоров вважав, що у медіаосвіті можна виділити такі основні
напрями: 1) медіаосвіту майбутніх професіоналів – журналістів (преса,
радіо, телебачення, Інтернет), кінематографістів, редакторів, продюсерів
тощо; 2) медіаосвіту майбутніх педагогів в університетах, підвищення кваліфікації викладачів; 3) медіаосвіту як частину загальної освіти школярів
та студентів, яка може бути інтегрована з традиційними дисциплінами або
викладатися автономно; 4) медіаосвіту у закладах додаткової освіти або
рекреаційних центрах; 5) дистанційну медіаосвіту школярів, студентів та
дорослих за допомогою радіо, телебачення, Інтернету; 6) самостійну,
безперервну медіаосвіту, що здійснюється протягом всього життя людини.
Серед основних умов розвитку процесу медіаосвіти О.Федоров виділяв: загальну орієнтацію на розвиток особистості (включаючи формування
естетичної свідомості, художнього сприйняття, смаку тощо; розвиток критичного мислення, творчих потенцій індивідуальності у руслі гуманізму);
урахування психологічних особливостей, реальних інтересів молодіжної
та дитячої аудиторії; розробку критеріїв розвитку медіасприйняття та здат212

ності до критичного, творчого ставлення до медіа; удосконалення моделей,
програм, методик, форм проведення занять зі школярами та студентами на
матеріалі медіа; модернізація матеріально-методичної бази освіти; включення до вишівських та шкільних програм курсів, що пов’язані з
медіаосвітою. Сама ж система медіаосвіти включає: цільові установки на
розвиток особистості; компонентність (складові системи: педагоги, учні,
засоби навчання та виховання, педагогічна модель, формування цілісного
сприйняття та аналізу медіатекстів, індивідуального творчого і критичного
мислення, знайомство з основними етапами історії медіакультури);
структурність (взаємозв’язок компонентів системи, логічна обґрунтованість
етапів моделі, домінанти інтелектуального над емоційним);
функціональність (змістова частина, проблемна, евристична, ігрова
методика проведення занять); комунікаційність (співвідношення моделі,
програми, методики з сучасною соціокультурною ситуацією); практична
реалізація і результативність. Також, виділені підходи до медіаосвіти:
інтегрований підхід (через традиційні предмети літератури, зображального
мистецтва, історії, музики тощо); факультативний підхід (створення мережі
гуртків, клубів, секцій та ін..); спеціальний підхід (створення спеціальних
курсів та спецкурсів).
Особливу увагу дефініції та проблемам медіаосвіти приділяли й
українські вчені. А.Литвин вважає, що медіаосвіта – це навчання на матеріалі та за допомогою ЗМІ, кінцева мета якого – медіаграмотність, здатність
до критичного сприйняття медіаповідомлень. При цьому, він спирається
на думку С.У.Гончаренко: «Основним завданням медіаосвіти є підготовка
нового покоління до життя у сучасних інформаційних умовах, до
сприймання й розуміння різної інформації, усвідомлення наслідків її впливу
на психіку тощо». А.Литвин висловлює і спірне судження стосовно того,
що у порівнянні з традиційним навчанням, медіаосвіта більше спрямована
не на логічну, а на чуттєву сторону пізнання. Наводиться також визначення
із сучасної «Енциклопедії освіти», де медіаосвіта – це «технічні засоби
створення, запису, копіювання, тиражування, зберігання, розповсюдження,
сприйняття інформації та обміну її між суб’єктом (автором медіатексту) і
об’єктом (масовою аудиторією), а саме: друк, фотографія, радіо,
кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп’ютерні системи,
включаючи Інтернет». Звичайно, таке формулювання абсолютно
неправильне. Автори плутають медіаосвіту та власне мас-медіа. На думку
ж самого А.Литвина, завданням медіаосвіти є формування критично
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мислячої, соціально активної комунікативної особистості, яка вільно й
осмислено орієнтується в медіапросторі. А.Хуторський вважає, що
найважливішими аспектами медіаосвіти є: пошук потрібної інформації в
різних джерелах; встановлення зв’язків між різними інформаційними джерелами; виділення головного в інформаційному повідомленні; добування
з інформації необхідних даних, їх систематизація; розуміння спрямованості
інформаційного потоку, мети комунікації; виявлення помилок, які спотворюють одержану інформацію; сприйняття і розуміння різних точок зору
на одне повідомлення; створення власних аргументованих висловлювань
відносно повідомлення; складання рецензій на інформаційні повідомлення;
перетворення одного виду інформації на інший (вербальну на візуальну);
перетворення інформації, виходячи з особливостей аудиторії; визначення
форми викладу інформації, адекватної її змісту; оволодіння найпростішим
інструментарієм роботи з інформацією. А.Литвин вважає, що на початку
ХХІ ст. зміст і мета медіаосвіти дещо трансформувалися. Виникнення нових
медіа призводить до того, що медіаосвіта сприяє переходу до елементів
загальної теорії комунікацій: таке навчання дозволяє оволодівати цілісною
картиною засобів створення, принципів роботи і впливу сучасних медіа на
становлення особистості.
До числа базових цілей медіаосвіти входять: розвиток комунікативних
здібностей учнів; формування критичного мислення; навчання сприйманню
інформації, перекодуванню візуального образу у вербальну знакову
систему; оцінювання якості інформації, вироблення вмінь вибирати при
«споживанні» інформації з мас-медіа; підвищення загальнокультурного
рівня особистості.
А.Литвин пропонує таку послідовність етапів медіаосвіти: оволодіння
технічними засобами нових медіа; навчання сприйманню інформації з
екрану; навчання оцінювання якості інформації; формування критичного
мислення учня; навчання емоційному сприйняттю творів сучасної
медіакультури; розкриття технології створення й інтерпретації інформації;
творчість за допомогою засобів нових медіа. Він вважає, що у навчальних
закладах України, у процесі інформаційної підготовки майбутніх фахівців,
необхідно сформувати такі вміння: орієнтуватися у сучасному
медіапросторі, розуміти основні принципи функціонування різних видів
засобів масової інформації; розрізняти інформацію за рівнем впливу на
особистість, аналізувати й оцінювати медіаповідомлення; розшифровувати
та використовувати закодовану в медіаповідомленнях інформацію; знати
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правила культури спілкування в інформаційному суспільстві та методи
захисту від можливих негативних впливів у процесі масової комунікації;
розрізняти та застосовувати методи організації професійної діяльності з
використанням технології мультимедіа; збирати, обробляти, зберігати та
передавати інформацію з урахуванням пріоритетів професійної діяльності;
самостійно створювати медіаповідомлення в галузі професійної діяльності.
Оскільки сучасна медіаосвіта тісно пов’язана з інформатизацією
навчального процесу, безумовно, методологічні та методичні проблеми їх
упровадження мають вирішуватися комплексно. При всіх перевагах
інформаційно-комунікаційних технологій існує небезпека виникнення
“псевдоінформаційної” технології навчання, коли робота з мультимедіа в
межах різних дисциплін стає самоціллю, а не засобом досягнення
навчальної мети. Проте, як стверджує І.А.Зязюн, навіть з урахуванням
негативних тенденцій у застосуванні сучасних комп’ютерних технологій
чітко простежується їхня антропоцентрична природа.
В цілому, слід зауважити, що розуміння медіаосвіти зарубіжними та
вітчизняними педагогами суттєво відрізняється. Якщо на Заході наголос
робиться на формуванні автономної від медіа особистості, то в Україні –
на опануванні медіаобладнанням та використанні можливостей медіа в
навчальному процесі.
Ряд учених виділяють суміжні до медіаосвіти поняття. Так, О. Федоров
виділяє дефініції медіадидактики, яка, на його думку, є теорією медійного
навчання, включаючи цілі, зміст, організаційні форми, способи і засоби,
що допомагають розвитку медіаграмотності та медіакомпетентності.
Медіакомпетентністю, у свою чергу, є сукупність мотивів особистості, її
знань, умінь, здатностей, що сприяють вибору, використанню, критичному
аналізу, оцінці, створенню і передачі медіатекстів у різних видах, формах і
жанрах, аналізу складних процесів функціонування медіа у соціумі. Виділяється ще термін медіапедагогіки, під яким розуміється спеціальна галузь
педагогіки, тобто наука про медіаосвіту і медіаграмотність. Вона розкриває
закономірності розвитку особистості у процесі медіаосвіти.
Цікаво порівняти цю думку з поглядами українських вчених. На думку
В.Робака медіапедагогіка – це сукупність усіх педагогічних концепцій,
теорій, технологій і методик, які базуються на комплексному застосуванні
медіа (включно з емпіричним досвідом, теоретичними положеннями та
нормативними актами). Він вважає, що є три основні рівні взаємодії
мультимедіа та педагогіки. 1. Медіа як засоби набуття знань, умінь і навичок
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в освітньому процесі. Наприклад, під час уроку демонструються слайди,
фільми або використовуються аудіозаписи (це планується заздалегідь); під
час навчального заняття студенти використовують комп’ютерну техніку
для пошуку інформації; у системі дистанційної освіти слухачі засвоюють
навчальний матеріал за допомогою комп’ютерів і мережевих технологій.2.
Медіа як предмет у виховному процесі. Наприклад, із метою формування
світогляду, виховання в учнів певних моральних рис та якостей, під час
навчальних занять використовують фрагменти з різних фільмів. 3. Вплив
мультимедіа на учнів у позаурочний час із метою організації змістовного
дозвілля (вивчення періодики, перегляд фільмів тощо). Цей процес,
зрозуміло, менш контрольований. На думку А. Литвина, медіадидактика –
це частина медіапедагогіки, яка займається питаннями застосування медіа
в навчальному процесі, передусім розробленням інформаційно-освітніх
технологій, особливостями організації дистанційного навчання, розробкою
й апробацією нових дидактичних мультимедіа (електронних навчальних
програм, посібників, підручників тощо). Медіавиховання – розділ
медіапедагогіки, покликаний формувати світогляд, інтереси, потреби,
ідеали, мотиви, ціннісні орієнтації, свідомість, переконання, судження а
також– конкретні риси характеру, якості особистості, моделі поведінки та
розвивати культуру людини засобами масової комунікації.
Центральним поняттям медіаосвіти називають медіакомпетентність,
яка характеризується такими критеріями: розуміння видів впливу медіа на
людину і суспільство, вміння уникати маніпуляцій; уміння здійснювати
правильний вибір медіа; вміння користуватися різними медіатехнологіями,
вести пошук необхідної інформації; уміння самому створювати
медіапродукти. Як бачимо, ці визначення свідчать про ухилення української
педагогічної науки у бік використання медіа, тоді як у демократичних
країнах наголос робиться на розвиток критичного мислення.
Роблячи висновки, треба відзначити, що у документах міжнародних
організацій, медіаосвіта розглядається як навчання навичкам опанування
медіа. Фахівці ЮНЕСКО вважають, що медіаосвіта як частина прав на
самовираження та інформацію належить до основних прав та свобод людини. Також сталою є думка, що медіаосвіта має тривати все життя людини.
Важливу роль відіграє розуміння медіа як автономного утворення,
відносно якого людина має відігравати активну та самостійну роль.
Вчені вважають, що медіаосвіта корінним чином відрізняється не тільки
від навчання за допомогою медіа, а й від вивчення самих медіа. Метою
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медіаосвіти визнається досягнення медіаграмотності.
Важливість медіаосвіти в сучасному світі обумовлена тим, що масмедіа в умовах глобалізації та інформаційного суспільства часто вирішально
впливає на те, як ми сприймаємо навколишній світ. Але нерідко медіа
безвідповідально ставиться до своєї функції чесно та правдиво інформувати про події та факти дійсності. Тобто, віртуальна картинка світу часто
сильно відрізняється від картинки реальної. Медіаосвіта дає людині можливість самозахисту, вчить критично сприймати медійні повідомлення.
В Україні є певні теоретичні розробки та напрацювання у галузі
медіаосвіти. Але необхідно зауважити, що, по-перше, у західних країнах
давно вже є стала практика медіаосвіти, на яку можна і треба орієнтуватися,
по-друге, теоретичні розробки українських вчених спрямовані не на
формування критичного мислення та автономної від медіа особистості (як
у багатьох західних країнах), а на опанування медіаобладнанням та
використання можливостей медіа в навчальному процесі.
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ
Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування
у суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та
ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як
традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні
(комп’ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія)
медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.
Медіапедагоги – учителі, викладачі, вихователі всіх ланок системи
освіти, керівники медіастудій різного профілю в структурі центрів роботи
з молоддю та інших організацій, які мають відповідну педагогічну і
медіапсихологічну компетентність та впроваджують медіаосвіту.
Медіакультура –сукупність інформаційно-комунікаційних засобів, що
функціонують у суспільстві, знакових систем, елементів культури
комунікації, пошуку, збирання, виробництва і передачі інформації а також–
культури її сприймання соціальними групами та соціумом у цілому. На
особистісному рівні медіакультура означає здатність людини ефективно
взаємодіяти з мас-медіа, адекватно поводитися в інформаційному
середовищі.
Медіаобізнаність – рівень медіакультури, який передбачає засвоєння
особистістю системи знань про засоби масової комунікації, їх історію та
особливості функціонування, користь і шкоду для людини, уміння
убезпечити себе від негативних інформаційних впливів і вільно
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орієнтуватись у світі інформації.
Медіаграмотність – рівень медіакультури, який стосується вміння
користуватися інформаційно-комунікативною технікою, виражати себе і
спілкуватися за допомогою медіазасобів, свідомо сприймати і критично
тлумачити інформацію, відділяти реальність від її віртуальної симуляції,
тобто розуміти реальність, сконструйовану медіаджерелами, осмислювати
владні стосунки, міфи і типи контролю, які вони культивують.
Медіакомпетентність – рівень медіакультури, що забезпечує
розуміння особистістю соціокультурного, економічного і політичного
контексту функціонування медіа, засвідчує її здатність бути носієм і
передавачем медіакультурних смаків і стандартів, ефективно взаємодіяти
з медіапростором, створювати нові елементи медіакультури сучасного
суспільства.
Медіаосвітній рух –інтеграція громадських об’єднань різного
спрямування, державних інституцій освітнього, культурного та іншого
профілю в напрямі розвитку медіакультури суспільства, зокрема, дітей і
молоді.
Список використаної літератури
1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К.:
Либідь, 1997. – 376 с.
2. Гуріненко І.Ю. Медіаосвіта як засіб професійної підготовки фахівця
цивільного захисту / І.Ю.Гуріненко // Інформаційні та телекомунікаційні
технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. праць
/ за ред. М.М.Козяра та Н.Г.Ничкало. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. –Частина
1. – С.181-184.
3. Задорожна І.Т., Кузнецова Т.В. Медіаосвіта / І.Т.Задорожна,
Т.В.Кузнецова // Енциклопедія освіти / гол. ред. В.Г.Кремень; Національна
акад. пед. наук України. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
4. Зязюн І.А. Антропологічний вимір комп’ютерних технологій /
І.А.Зязюн // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті:
досвід, проблеми. перспективи: збірник наукових праць / за ред. М.М.Козяра
та Н.Г.Ничкало. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – Частина 1.– С.6-13.
5. Литвин А. Завдання медіаосвіти в контексті підвищення якості
професійної підготовки / А.Литвин.
6. Робак В. Медіапедагогіка: аналіз інноваційного зарубіжного досвіду
/ В.Робак // Діалог культур: Україна у світовому контексті: філософія
218

освіти: зб. наук. праць / [ред. кол. І.А.Зязюн (голов. ред.)], С.О.Черепанова
(упоряд. і відп. ред.), Н.Г.Ничкало, С.О.Сисоєва [та ін.] – Львів: Сполом,
2002. – Вип. 8. – С.70-92.
7. Федоров А.В. Медиаобразование в зарубежных странах /
А.В.Федоров. – Таганрог: Изд-во Кучма, 2003. – 238 с.
8. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика /
А.В.Федоров. – Ростов: ЦВВР, 2001. – 708 с.
9. Федоров А.В., Новикова А.А. Основные теоретические концепции
медиа образования / А.В.Федоров, А.А.Новикова // Вестник Российского
государственного гуманитарного фонда. – 2002. – № 1. – С.149-158.
10. Федоров А.В. Права ребенка и проблема насилия на российском
экране / А.В.Федоров. – Таганрог: Изд-во Кучма, 2004. – 418 с.
11. Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию,
медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности /
А.В.Федоров. – Таганрог: Изд-во Таганрог, гос. пед. ин-та, 2010. – 64 с.
12. Федоров А.В. Терминология медиаобразования [Электронный
ресурс] / А.В.Федоров. – Режим доступа:mediagram.ru.
13. Онкович Г.В. Медіаосвітні технології і компетентнісний підхід /
Г.В.Онкович // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу
у вищій колі України: матеріали методологічного семінару. – К.:
Педагогічна думка, 2009. – С. 206-217.
14. Федоров А.В. Как российские педагоги относятся к проблеме
медиаобразования школьников и студентов? / А.В.Федоров. – Alma Mater:
Вестник высшей школы, 2009. – № 11. – C.1-16.
15. Федоров А.В. Медиаобразование в России и Украине:
сравнительный анализ современного этапа развития (1992-2008) /
А.В.Федоров //Дистанционное и виртуальное обучение. –2009. –№ 9. –
С.52-71.
16. Череповська Н.І. Медіаосвіта в сучасній школі / Н.І.Череповська /
/ Соціальний педагог. – 2009. – № 6. – С.15-26.
17. Онкович Г.В.Медіаосвіта в Україні: сучасний стан і перспективи
розвитку / Г.В.Онкович // Нові технології навчання: м-ли другого
Міжнародного семінару „Навчально-виховне середовище та моральність
у ХХІ столітті”;ІІТЗО МОНМС України, АМСКП. – К. – В., 2010. – №62. –
С.89-92.

219
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Відділення 1. Робота з обдарованими учнями.
Координатор відділення:Шагієва Раїса Радисівна, завідувач кабінету
роботи з обдарованими учнями, старший викладач кафедри методики і
змісту природничо-математичної освіти та інформаційних технологій
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема. Система підготовки педагога до роботи з обдарованими
учнями шляхом упровадження мережевої моделі розвитку професійних
компетентностей.
УДК 317.4:376.54
Демченко В’ячеслав Васильович,
кандидат педагогічних наук,
проректор із науково-методичної роботи
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ
ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ШКОЛЯРАМИ
(ВИСТУП)
У статті обґрунтовується необхідність спеціальної підготовки
педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами та
висвітлюються можливі форми і методи цієї підготовки засобами
післядипломної педагогічної освіти.
Ключові слова: обдарованість, обдаровані діти, здібності та
задатки, післядипломна педагогічна освіта, професійна підготовка,
готовність, діагностика, форми і методи діяльності.
В статье обосновывается необходимость специальной подготовки
педагогических кадров к работе с одаренными школьниками и освещаются
возможные формы и методы этой подготовки средствами последипломного педагогического образования.
Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, способности и
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задатки, последипломное педагогическое образование, профессиональная
подготовка, готовность, диагностика, формы и методы деятельности.
Сучасна освіта України переживає не простий період інноваційного
оновлення. Одним із основних завдань Національної стратегії розвитку
освіти в Україні на 2012-2021 роки є « забезпечення системного підвищення
якості освіти на інноваційній основі; створення сучасного психологопедагогічного та науково-методичного супроводу навчально-виховного
процесу[4].
Саме інноваційний супровід покликаний вирішити одне із стратегічних
завдань сучасної освіти – створити умови для всебічного розвитку і
реалізації творчих начал кожної особистості .
У стратегічних державних документах у галузі освіти, зокрема у
Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки [5], окреслено
завдання підготовки педагога, здатного до створення високоінтелектуального середовища, сприятливого для розвитку креативності
дітей і молоді.
Водночас, підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими
школярами є справою новою, яка не має належного теоретичного
обґрунтування і ефективної практичної реалізації у системі вищої та
післядипломної педагогічної освіти.
Підготовці педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами
притаманні суперечності між:
– вимогами до рівня професійної підготовки педагогів, що працюють
з обдарованими дітьми з боку суспільства та їх батьків і неможливістю
ефективного забезпечення цих вимог у рамках існуючої системи
педагогічної освіти;
– потребами педагогів у теоретичних та прикладних напрацюваннях у
галузі педагогіки і психології обдарованості та їх задоволенням [2].
Відтак, виникає проблема підготовки педагогічних кадрів до роботи з
обдарованими школярами, яку частково можуть вирішити заклади
післядипломної педагогічної освіти, які опікуються навчанням дорослих
людей із вищою освітою та досвідом професійної діяльності. Завдяки
неперервному характеру післядипломної освіти, її здатності оперативно
реагувати на зміни в суспільстві, педагоги можуть у стислі терміни здобути
базового рівня знання, вміння і навички, необхідні для навчання і виховання
обдарованих школярів, а саме:
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1. Прискорення. Прикладом такої форми навчання можуть бути літні й
зимові табори, творчі майстерні, майстер-класи, що передбачають
проходження інтенсивних курсів навчання за спеціальними програмами.
2. Поглиблення. Даний тип стратегії навчання ефективний стосовно
дітей, що виявляють екстраординарний інтерес до тієї чи іншої конкретної
галузі знань чи сфери діяльності. При цьому, передбачається більш глибоке
вивчення тем чи дисциплін певних галузей знань. Практика такого навчання
дозволяє відзначити ряд позитивних результатів: високий рівень
компетентності у відповідній галузі знань, сприятливі умови для
інтелектуального розвитку учнів, тощо. Однак, застосування поглиблених
програм не може вирішити всіх проблем. По-перше, далеко не всі діти з
академічною обдарованістю досить рано виявляють цікавість до якоїсь
однієї сфери знань чи діяльності, їхні інтереси мають широкий характер.
По-друге, поглиблене вивчення окремих дисциплін, особливо на ранніх
етапах навчання, може сприяти «насильницькій» чи занадто ранній
спеціалізації, що не сприяє загальному розвитку дитини.
3. Збагачення. Відповідна стратегія навчання орієнтована на якісно
інший зміст навчання з виходом за рамки вивчення традиційних тем за
рахунок установлення зв’язків з іншими темами, проблемами чи
дисциплінами. Крім того, збагачена програма передбачає навчання дітей
різноманітним способам і прийомам роботи. Таке навчання може
здійснюватися в рамках традиційного освітнього процесу, а також– через
участь учнів у різноманітних проектах.
4. Проблематизація. Цей тип стратегії навчання передбачає
стимулювання особистісного розвитку учнів. Ракурс навчання у цьому
випадку передбачає використання оригінальних пояснень, перегляд наявних
відомостей, пошук нових значень і альтернативних інтерпретацій, що
сприяє формуванню в учнів особистісного підходу до вивчення різних
галузей знань, а також –рефлексивного плану свідомості. Слід відзначити,
що стратегії збагачення та проблематизації навчання є найперспективнішими. Вони дозволяють максимально врахувати особливості
обдарованих дітей, тому повинні бути тією чи іншою мірою використані
як при прискореному, так і при поглибленому варіантах побудови
навчальних програм [6].
Сучасні технології навчання обдарованих дітей передбачають
орієнтацію педагогічних кадрів на індивідуалізацію освітньої діяльності у
контексті особистісно-орієнтованого підходу, що означає не формування
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особистості із даними властивостями, а створення умов для розвитку
специфічних особистісних функцій учнів як суб’єктів освітнього процесу;
активізацію навчання за рахунок проблемних, дослідницьких, творчих
методів з поступовою передачею обдарованому учню ініціативи в
організації своєї пізнавальної діяльності; встановлення ділових
партнерських стосунків учителя і учнів, що сприяє вільному вибору,
розкутості, творчій винахідливості, домінуванню власної дослідницької
практики над репродуктивним засвоєнням знань, забезпечує право на
складання індивідуальних освітніх програм із дисципліни, що вивчається
на даний час.
Водночас, питання про те, якими якостями і якою мірою повинен
володіти вчитель обдарованих дітей, є дискусійним і ще довго буде
предметом психолого-педагогічних досліджень.
Отже, сучасній українській школі потрібен педагог із новим баченням
проблем освіти, педагог-творець, професіонал, невтомний дослідникноватор, здатний швидко перебудувати діяльність відповідно до вимог
суспільства, вчитель, який допоможе учневі сформувати потребу в творчій
самостійності, реалізації себе як всебічно розвиненої особистості.
Проте, практична реалізація поставлених завдань важко реалізується
через консерватизм, формалізм та інертність, які існують як в теорії, так і
практиці підготовки майбутніх педагогів. Подолати дані недоліки може і
повинна система післядипломної освіти, яка більш оперативно реагує на
зміни, що відбуваються у суспільстві та освіті, може швидко модернізувати
зміст, методи та форми роботи.
Зміст підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими
школярами визначається завданнями, що стоять перед навчальними
закладами, які повинні задовольняти освітні запити цієї категорії учнів.
Серед головних завдань дослідники виокремлюють розвиток здібностей
учнів у різних видах діяльності. При цьому вони визначають такі цілі:
– розвинути загальні здібності школярів, що можуть переноситись на
різні види діяльності;
– укріпити учня в думці, що будь-які здібності розвиваються, варто
лише докласти зусиль;
– підготувати обдарованого учня до власного свідомого вибору сфери
діяльності, в якій він хоче і може ефективно розвиватися.
Метою організації в інститутах післядипломної педагогічної освіти
підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими учнями є набуття
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ними теоретичних знань і практичного досвіду, а також розвиток і
формування певних особистісних якостей, необхідних для забезпечення
оптимального рівня навченості, вихованості й розвитку обдарованих
школярів.
Завданнями обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у
підготовці педагогів до роботи з обдарованими учнями є:
– визначення змісту підготовки педагогічних кадрів до роботи з
обдарованими школярами (об’єктивно необхідного обсягу знань, умінь і
навичок, що забезпечує якісну реалізацію проблеми виявлення та розвитку
обдарованості);
– підготовка педагогічних кадрів за новітніми технологіями з
урахуванням рівня їхнавченості та особистих потреб педагога;
– сприяння переходу педагогів від принципів авторитарної школи до
школи демократичного типу, заснованої на гуманізмі та глибокій повазі
творчих обдарувань кожної дитини;
– формування особистісних якостей педагогів, що визначають
принципово нову педагогічну культуру спілкування з обдарованими
школярами.
Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами
вобласних інститутах післядипломної педагогічної освіти може
здійснюватися за напрямами:
– оновлення та поглиблення знань із проблем теорії обдарованості;
– оволодіння методикою індивідуалізованого навчання і виховання
суб’єкта, впровадження діяльнісного підходу щодо розвитку особистості
та її самореалізації;
– оволодіння методами, застосування яких сприяє усвідомленню
кожним учнем його схожості та відмінності від інших;
– оновлення та поглиблення знань у галузі педагогічної творчості та
самоосвітньої діяльності;
– формування та розвиток необхідних умінь і навичок для здійснення
творчої педагогічноїдіяльності;
– розвиток особистісних якостей вчителя, його самобутності,
індивідуальності, обдарованості, формування у нього прагнення до
самовиховання, самовдосконалення тощо;
– формування готовності педагогів до роботи з обдарованими
школярами.
Організаційними формами підготовки педагогів до роботи з
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обдарованими школярами у системі післядипломної освіти слугують:
курсова підготовка за очною, заочною і дистанційною формами навчання;
підготовка у міжкурсовий період; організація самоосвітньої діяльності
педагогів.
Форми навчання педагогів використовуються характерні для системи
післядипломної освіти. Для курсової підготовки – це лекції, спецкурси,
семінарські заняття, вивчення та обмін досвідом, нетрадиційні заняття у
формі «мозкового штурму», тренінги, використання комп’ютерних
технологій, захист індивідуальних проектів. Для міжкурсової підготовки,
яка забезпечує реалізацію принципу неперервності це організація та
проведення науково-практичних конференцій, семінарів(у тому числі–
постійно діючих), залучення педагогів до роботи у науково-дослідних
лабораторіях, до участі в різноманітних конкурсах, проектах, змаганнях.
Наскрізною формою підготовки педагогів слугує організація їх самоосвіти,
для чого використовуються семінари, практикуми, школи педагогічної
майстерності, проводяться консультації, впроваджуються індивідуальні
плани самоосвіти.
Проблеми обдарованих школярів висувають перед педагогами різного
фаху і категорій свої специфічні вимоги. Тому, цілком логічно можна
передбачити, що проблема обдарованості повинна вносити певні корективи
як у кваліфікаційні характеристики педагогічних фахівців, так і в їх
функціональні обов’язки.
Загалом, педагоги, які працюють з обдарованими школярами, повинні
знати нормативно-законодавчу базу, що регулює пошук, виявлення,
розвиток і реалізацію обдарованості школярів; державні, громадські,
регіональні, галузеві програми підтримки та розвитку обдарованих дітей.
Від них необхідно вимагати знання концепцій обдарованості, її ознак
і вікових особливостей; основних факторів, що впливають на її реалізацію,
особливостей розвитку таких учнів; психологічних основ навчання та
виховання обдарованих дітей; передових педагогічних технологій та
інновацій у галузі їх навчання і виховання; змісту, форм і методів роботи з
їх батьками, громадськими організаціями; методів наукового аналізу
педагогічних фактів, процесів, явищ, ситуацій; методик психологопедагогічних досліджень; уміння аналізувати результати своєї роботи і
робити діагностико-прогностичні висновки щодо її вдосконалення.
На педагогічних працівників, які працюють з обдарованими
школярами, покладаються обов’язки планування їх навчання та виховання
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за індивідуальними програмами розвитку; забезпечення умов для виявлення
та розвитку обдаровань; використання ефективних форм і методів роботи,
що забезпечують найповнішу реалізацію творчих обдарувань школярів;
вивчення їх індивідуальних особливостей; піклування про розвиток
здібностей, талантів на основі задатків та обдарувань; формування й
підтримування позитивних мотивів до навчання; залучення обдарованих
учнів до активної діяльності; навчання самооцінці та самовихованню.
Педагоги, які працюють з обдарованими школярами, зобов’язані
постійно поповнювати власні знання з психології обдарованості, тісно
співпрацювати з практичним психологом, іншими вчителями,
адміністрацією навчального закладу, з батьками обдарованих.
Набуті педагогами знання та вміння мають слугувати теоретичним
підґрунтям для компонування навчальних програм для обдарованих,
модернізації організаційних форм, модифікації методів навчання та підбору
дидактичних матеріалів, а в кінцевому рахунку –успіху у пошуку та
реалізації творчих обдарувань школярів.
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Відділення 2. Практична психологія та соціальна робота.
Координатор відділення: Мельник Юлія Василівна, завідувач
кабінету-центру практичної психології і соціальної роботи, старший
викладач кафедри педагогіки та психології Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема. Формування та розвиток психологічноїкомпетентності
педагогічних працівників в інноваційному просторі системи освіти.
Мельник Юлія Василівна,
завідувач кабінету-центру практичної психології
і соціальної роботи, старший викладач
кафедри педагогіки та психології
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ІННОВАЦІЙНІ ОСНОВИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ФАХОВОГО
ЗРОСТАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
Проблемам діяльності психолога і соціального педагога присвячено
безліч наукових праць, публікацій у професійній періодичній літературі.
Науковці і практики разом схиляються до думки, що діяльність
психологічної служби складна, потребує постійного науково-методичного
наповнення, чіткого визначення меж компетентності.
Сучасні освітні перетворення ставлять нові вимоги до професійного
портрету працівника психологічної служби. Нового змісту сьогодні набуває
психологічна просвіта, консультування педагогічних працівників, батьків
щодо таких актуальних питань, як психологічні основи інклюзивної освіти,
соціально-психологічні чинники інноваційної діяльності педагога,
створення безпечного психологічного простору в навчальному закладі.
Багатовекторність та різноплановість напрямків соціальнопсихологічного супроводу вимагає суттєвого оновлення науковометодичного забезпечення фахового зростання працівників психологічної
служби з боку районного (міського) методичного кабінету, інституту
післядипломної педагогічної освіти. Сьогодні вкрай важливо не лише
озброїти практичного психолога і соціального педагога сучасними
методиками і технологіями, але й допомогти побачити перспективу власної
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професійної реалізації у повному обсязі, створити умови для її досягнення.
Основний акцент повинен бути зроблений на усвідомленні та розвитку
професійно важливих якостей працівника психологічної служби.
Професійно важливі якості працівника психологічної служби:
l Інтерес і повага до іншої людини, зацікавленість у тому, як
влаштований внутрішній світ іншого.
l Толерантність терпимість, готовність приймати різні прояви іншого
без агресії та роздратування.
l Гнучкість, відкритість до змін.
l Сензитивність.
l Уміння ясно висловлювати свої думки, чути і розуміти іншого.
l Уміння керувати своїми емоціями.
Важливим у структурі особистості психолога є особистісний сенс, життєві
і світоглядні позиції, що зумовлюють вибір людиною цієї професії. Іншими
словами, метою науково-методичного супроводу фахового зростання
працівників психологічної служби є створення такої системи фахової
підготовки, яка на основі національних надбань світового значення та
усталених європейських традицій забезпечує формування працівників у галузі
психології, здатних здійснювати професійну діяльність на демократичних та
гуманістичних засадах, реалізовувати функцію психологічної допомоги як
пріоритетну, що спрямовується на розвиток та самореалізацію особистості,
задоволення її потреб, а також гармонізацію психічної сфери.
Майстерність – результат професійного становлення особистості, при
якому вона досягає найбільшого успіху в роботі. Важливе значення у
процесі формування майстерності має активна позиція професіонала,
бачення своєї місії у сучасному світі і у професії зокрема; постійна потреба
в удосконаленні.
Визначимо найголовніші сходинки професійного зростання
практичного психолога і соціального педагога.
Сходинки професійного зростання працівника психологічної служби
l Активна участь у методичній роботі.
l Пізнання власних глибинних характеристик психіки через активне
соціально-психологічне навчання.
l Подолання внутрішніх опорів та бар’єрів, зниження відчуття тривоги,
напруження на шляху досягнення професійних вершин через власну
психокорекцію.
l Позитивне ставлення до власних помилок як складової саморозвитку.
Підвищення якості освіти, забезпечення її мобільності, привабливості,
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конкурентно спроможності на ринку праці вимагає подальшого
вдосконалення організації навчального процесу на засадах гуманності,
особистісно-орієнтованої педагогіки, розвитку і саморозвитку слухачів та
передбачає:
– використання інформаційно-комп’ютерних технологій та
інтерактивних методів навчання і мультимедійних засобів;
– технічну і технологічну модернізацію навчальних психологічних
лабораторій та засобів навчання, створення навчальних тренінгових
центрів;
– використання сучасних систем контролю якості знань слухачів та
проведення моніторингу якості їх післядипломної педагогічної освіти.
Педагогічні умови ефективної післядипломної освіти
практичних психологів
1. Випереджувальна спрямованість як принцип, що орієнтує зміст і
методи підготовки майбутніх психологів у післядипломній освіті не на
існуючий стан психологічної теорії та практики, а на перспективи
майбутнього розвитку. Чинниками забезпечення цієї педагогічної умови
можуть бути усвідомлення суспільно значущих завдань психолога ХХІ ст.;
опанування навичками та вміннями, необхідними для професійного та
фахового зростання.
2. Неперервність освіти характеризує послідовність і цілісність етапів
розвитку професіоналізму, що забезпечується такими чинниками як
необхідність превентивної підготовки майбутніх психологів з метою
визначення рівня їх психологічної готовності до професії та рівня
відповідності вимогам, що висуває професія «психолог»; створення
системи семінарів, тренінгів, інших форм професійного розвитку, які
сприяють формування професійного образу мислення практичних
психологів.
3. Варіативність змісту та форм післядипломної фахової підготовки
психологів є необхідною для здійснення ними самостійного і свідомого
вибору мети, цінностей, змісту, способів навчання з урахуванням
особистісних запитів та суспільних вимог до професії «психолог»;
реалізація можливостей міжкурсового періоду для професійного зростання.
4. Інтерактивність навчання дозволяє встановити партнерську взаємодію
викладачів із слухачами, що зумовлює діалог, взаємозбагачення, обмін
думками як форми навчання, що забезпечується такими чинниками, як
готовність до професійного діалогу; активність у взаємодії з іншими
учасниками навчального процесу; прагнення до спільної навчальної
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діяльності.
На перспективу доречно запровадити систему підвищення кваліфікації
фахівців з психології на базі провідних університетів та наукових установ,
впровадити багатоваріантні освітні програми і проекти з проблем
психологічної майстерності, інноваційних технологій та інтерактивних
форм і методів навчання практичних психологів у післядипломній освіті,
досягнень в теорії і практиці сучасної психології.
Отже, нагального вирішення потребує проблема післядипломної освіти
психологів, оскільки в процесі виконання своїх професійних обов’язків їм
доводиться вирішувати багато складних і різноманітних завдань, пов’язаних
із просвітницькою діяльністю, проведенням діагностичної, корекційнорозвивальної та профілактичної роботи, а час навчання не дозволяє повною
мірою набути професійної кваліфікації.
Особливої уваги вимагають психологічне консультування, експертна
та прогностична робота, бо за таких умов психолог сам потребує
кваліфікованої допомоги в післядипломній освіті (щоб досягнути високого
рівня психологічної компетентності, професіоналізму, психологічної
культури, сформувати професійну позицію).
Одним із основних завдань для належної організації післядипломної
педагогічної освіти практичних психологів і соціальних педагогів є
удосконалення методичного забезпечення на основі нового
мультимедійного та навчально-методичного матеріалу.
Перспективним є, на нашу думку, коригування навчальних планів
підвищення кваліфікації з метою збільшення кількості годин на практичну
підготовку й тренінгові форми навчальної діяльності для формування
професійного образу мислення.
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Остапчук Жанна Анатоліївна,
методист методичного кабінету відділу освіти
Острозької районної державної адміністрації
Середюк Любов Володимирівна,
практичний психолог Мощаницького навчально-виховного
комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
Острозького району
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
ПЕДАГОГІВ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Поширення практики інклюзивної освіти (як навчання дітей з
особливими потребами у складі звичайних шкільних класів) висуває нові
вищі вимоги до всіх педагогів. За кордоном воно породило не лише
підґрунтя для дискусій, але і значні зміни у структурі педагогічної освіти.
Вочевидь, інклюзивна освіта не може розвиватися за розпорядженням
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«зверху»: далеко не всі вчителі позитивно ставляться до таких реформ і,
що ще проблематичніше, не всі володіють навичками, необхідними для
того, щоб вести урок в «інклюзивному» класі, де діти відрізняються за
своїми вихідними можливостями. Позитивне відношення до учнів з
особливими потребами, вочевидь, – найголовніша передумова для роботи
вчителя в інклюзивній школі. Для розвитку такого відношення у плани
роботивключаються ділові ігри,розвивальні заняття з формування
толерантного ставлення до дітей з особливими потребамиі особисте
спілкування з людьми, що мають обмежені можливості. Проте, ставка
робиться, у першу чергу, на опанування спеціальних педагогічних засобів,
без яких позитивна мотивація «не працює».
Одним із найважливіших аспектів підготовкивчителів до роботи в
інклюзивному освітньому середовищі є практика і самостійні дослідницькі
міні-проекти, що виконуються «в польових умовах», наприклад, розробка
поурочних планів для конкретного класу. Практичні заняття дають
«живіший», у порівнянні з учбовими кейсами, матеріал, обговорюючи який,
педагоги вчаться працювати в міждисциплінарній команді.
Уміння творчо змінювати учбовий план і адаптувати свої методи
викладання відповідно до особливостей учнів, є однієюіз найважливіших
компетенцій вчителя, яка, як зазначають практики, є значно важливішою
за знання діагностичних критеріїв і клінічних проявів різних недуг.
Історію інклюзивної освіти в Європі й Америці можна переказати в
термінах еволюції учбових програм, де із «просто учбового плану» вони
стали перетворюватися на певні траєкторії соціокультурного розвитку.
Адже, якщо метою інклюзії є максимально повне включення дитини в
культурне і суспільне життя, учбова програма повинна стати знаряддям
для цього, посередником між «особливою» дитиною і соціумом.
Практичний досвід.Як приклад короткого практично зорієнтованого
курсу можна навести проект районного методичного кабінету про
створення творчих міждисциплінарних команд майбутніх педагогів.
Заплановано протягом одного семеструпроводити з педагогами заняття
(по 3 години 1 раз на місяць), на які запрошувати людей з обмеженими
можливостями, батьків «особливих» дітей, вчителів з досвідом роботи в
інклюзивному освітньому середовищі. Як мінімум, 6 годин педагоги
повинні відпрацювати в реальному інклюзивному класі і, в якості
підсумкового завдання, самостійно скласти учбовий план і провести урок.
Цей урок оцінюватиметься за певними параметрами і обговорюватиметься
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на супервізійному занятті.
Основні компетенції, якими мають оволодіти педагоги(учасники
проекту):
l позитивне відношення до людей з особливими потребами і готовність
працювати з ними;
l знання і навики, необхідні для роботи в міждисциплінарних командах;
l знайомство з проблемами сімей, що виховують «особливих» дітей, і
стратегіями співпраці з батьками;
l розробка учбових планів для інклюзивних класів;
l знання допоміжних технологій;
l навики поведінкових методик роботи з «особливими» дітьми для
закріплення хорошої поведінки.
Ось приклади модулів, що планують ввестиу цей курс.
Модуль 1. Уявлення про інвалідність. Завданням цього ввідного модуля
є підвищення сензитивності педагогів до тих переживань, якими
супроводжується досвід життя з обмеженими можливостями.
Модуль 2. Освоєння нових тем: методики й інструментів для
інклюзивних класів.Освоювані методики включають плани уроків, матриці
поступової зміни складності матеріалу, роздаткові матеріали. У даному
модулі розглядають методики, що не вимагають технічних або
мультимедійних пристосувань.
Модуль 3. Ефективна співпраця з батьками і сім’єю.У модулі
відпрацьовуються основні стратегії комунікації, такі як: активне
слухання; розробка індивідуальних учбових планів та інструкцій для
батьків за самостійними заняттями з дітьми; знайомство батьків з
допоміжними технологіями.
Що зміниться для шкільного психолога? Введення інклюзивної
освіти безпосередньо хвилює і шкільних психологів. Їх роль – створення
цілісної системи підтримки(заснованої на екологічному підході), що
об’єднує окремих дітей і педагогів, цілі класи і місцеве співтовариство;
такої, що робить акцент на можливостях, а не на обмеженнях дітей.
На практиці ця діяльність полягає у:
l заходах по первинній, вторинній і третинній профілактиці шкільної
дезадаптації;
l фасилітації змін у житті школи, пов’язаних з упровадженням
інклюзивної освіти;
l плануванні подальшої освітньої траєкторії, інколи– на дуже тривалий
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термін;
l індивідуальному і груповому консультуванню із психологічного
супроводу інклюзивної освіти.
Що стосується дітей, практичний психолог відповідає за їх
психологічне благополуччя, але не працює з неврологічними або
психіатричними порушеннями. Для цього у школі повинна функціонувати
ціла міждисциплінарна команда. У ній психолог може відігравати роль
координатора, ведучого зустрічей рефлексій і т.д. Все вищезазначене
виключає варіанти, коли психологові освіти «додаються» функції
дефектолога, спеціального психолога або дитячого психіатра.
Інклюзивна освіта є підходом, який допомагає адаптувати освітню
програму та навчальне середовище до потреб учнів, які відрізняються
своїми навчальними можливостями.
Переваги інклюзивної освіти:
для дітей з особливими освітніми потребами:
l завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується
когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей;
l ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми
потребами;
l оволодіння новими вміннями та навичками відбувається
функціонально;
l навчання проводитися з орієнтацією на сильні якості, здібності та
інтереси дітей;
l у дітей є можливістьдля налагодження дружніх стосунків зі здоровими
ровесниками й участі в громадському житті;
для інших дітей:
l діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських
відмінностей;
l вони прагнуть налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з
людьми, які відрізняються від них;
l діти навчаються співробітництву;
l діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими та
співчувати іншим;
для педагогів та фахівців:
l вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні
особливості учнів;
l вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками,
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що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої
індивідуальності.
Підсумовуючи вищезазначене, варто пригадати думку Нормана Кунка:
“Коли інклюзивне навчання буде повністю опановане, ми зможемо
відмовитись від ідеї, що всі діти для того, щоб приносити користь
суспільству, повинні бути схожими один на одного. Замість цього ми будемо
шукати і підтримувати таланти, властиві всім людям. Ми починаємо
розглядати нетипові способи, щоб виховувати корисних членів суспільства,
і в процесі цієї роботи ми зможемо дати всім дітям відчуття того, що вони
потрібні”.
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Кедрук Людмила Василівна,
методист методичного кабінету відділу освіти
Дубровицької районної державної адміністрації
Ляшенко Любов Григорівна,
практичний психолог Дубровицького навчально-виховного
комплексу «Ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЗАСОБАМИ
КОМП’ЮТЕРНОГО ДІАГНОСТИКО-ПРОЕКТУВАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСУ «УНІВЕРСАЛ»
Інноваційні педагогічні технології є однією з домінуючих тенденцій
розвитку людства, а наш заклад не може стояти осторонь педагогічних
новацій. Тому четвертий рік поспіль Дубровицький НВК «Ліцей-ЗОШ І-І
ступенів» – один із трьохсот закладів України, які є учасниками
Всеукраїнського експерименту «Психолого-педагогічне проектування
соціального розвитку особистості через діагностично-проектуючий
комплекс «Універсал»».
Актуальність впровадження процесу управління розвитком особистості
учня засобами педагогічного проектування визначена спрямованістю
навчально-виховного процесу на принципах гуманістичної педагогіки
співробітництва, партнерства, співтворчості. Це передбачає організацію
навчально-виховного процесу як моделі особистісно-розвивальної, за якої
кожна особистістьучня розглядається як творча індивідуальність.
Основною метою програми є поступове впровадження у виховну
систему роботи закладу психолого-педагогічного проектування соціального
розвитку особистості, створення єдиної системи виховних впливів сім’ї і
школи, вдосконалення системи планування та проведення корекційновиховної роботи.
Проектування навчально-виховного змісту в загальноосвітньому
навчальному закладі можливе лише за умови проведення комплексної
психолого-педагогічної діагностики та системно-кореляційного аналізу всіх
учасників навчально-виховного процесу.
Комплексна діагностика проводиться систематично у системі
моніторингу особистісного розвитку учнів та педагогів.
Діагностичні зрізи проводяться два рази упродовж навчального року,
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що дає можливість відслідковувати динаміку розвитку кожного суб’єкту
педагогічного управління, порівнювати його з прогнозованими
закономірностями розвитку окремих груп учнів, класних та педагогічного
колективів. Слід зазначити, що всі дані вносяться в комп’ютер. Після
обробки комп’ютерною програмою внесеної інформації можна отримати
такі показники: «потенційні можливості», «індивідуальні, групові та класні
проблеми». Сама комп’ютерна програма визначає завдання класного
колективу, навчального закладу для організації виховної роботи з кожним
учнем. Пам’ятаючи, що тільки особистість може виховати особистість,
велика увага приділяється роботі з педагогами та батьками.
Використання інноваційних технологій дає можливість побудувати
єдиний простір – не просто освітній, а розвиваючий, формуючий, здатний
творити нову особистість.

Ковалевська Ольга Георгіївна,
методист методичного кабінету відділу освіти
Гощанської районної державної адміністрації
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ:
ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ АСПЕКТ
Уміння знаходити обдарованих та здібних дітей – талант, вміння
їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини!
Проблема дитячої обдарованості в усі часи викликала великий інтерес
у суспільстві. Зацікавленість урядовців, фахівців, батьків зрозуміла –
йдеться не лише про долі окремих особистостей, а й про майбутнє країни,
всього світу. Адже саме талановиті, обдаровані, здатні до творчості люди
створюють нові теорії та нові технології, пропонують нові шляхи розвитку,
рятують нас у кризових ситуаціях.
Обдаровані діти – не просто абстрактні носії талантів, це, передусім,
живі люди. Саме тому за їхніми здібностями необхідно бачити, перш за
все, людину з її достоїнствами та недоліками. Такий підхід здатний
забезпечити особистісний розвиток талановитих дітей і їхніх здібностей.
Саме людське, спокійней конструктивне ставлення до таланту дасть дитині
можливість відчути себе повноцінною людиною, а не “білою вороною”.
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Тому науковий змістроботи з обдарованою дитиною полягає в можливості
розкрити психологічний механізм креативності, забезпечити можливості
використання законів творчості для вдосконалення змісту й методів
навчання всіх дітей.
У доктринінаціональної освіти, що визначає стратегію й основні
напрямки розвитку освіти України в ХХІ столітті, записано: «Система
освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді, розвиток
у них творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації
особистості».
У нашій країні для створення сприятливих умов для пошуку, підтримки,
стимулювання і реалізації здібностей обдарованих дітей та молоді, розвитку
інтелектуального і творчого потенціалу громадянина у сучасному
суспільстві затверджено «Програму роботи з обдарованою молоддю». При
цьому, велика увага приділяється підготовці педагогів до роботи з особливо
схильними до навчання і творчості дітьми.
Як свідчать нормативні документи, проблема обдарованості стає все
актуальнішою. У регіонах, областях, окремих містах і районах створено
мережу спеціалізованих шкіл для обдарованих дітей. Однак, направити
всіх обдарованих дітей туди не можливо, тому важливо виявляти, навчати,
виховувати таких дітей не тільки в спеціалізованих школах, а й в умовах
загальноосвітньої школи.
З цією метою проведено районний психолого-педагогічний семінар
«Психологічний супровід інноваційної діяльності педагога», семінарпрактикум «Обдарована дитина як психологічний феномен», семінарипрактикуми директорів ЗНЗ, заступників, вчителів-предметників, на яких було
розглянуто теорію обдарованості, методи виявлення обдарованих учнів,
організацію роботи з ними, презентовано тренінг за психологічною
підготовкою учнів до олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
МАН, розроблено методичні рекомендації учням, батькам, педагогам тощо.
У червні 2010 року відділом освіти було проведено обласний семінарпрактикум методистів відділів освіти, що відповідають за роботу з
обдарованими дітьми на тему «Психологічний супровід роботи з
обдарованими дітьми». У контексті семінару було розглянуто досвід роботи
директорів, заступників, педагогів, практичних психологів з даного
питання. З методистами було проведено тренінг «Шлях до творчості».
У 2009-2011 рр. у районі працювала творча група практичних
психологів та соціальних педагогів на тему «Робота з обдарованими
дітьми». За результатами роботи було видано методичний посібник, який
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складався з трьох частин: теоретичної, діагностичної та практичної. Даний
посібник став переможцем на районному та лауреатом на обласному
конкурсі-ярмарку педагогічних ідей та інновацій у номінації «Робота з
обдарованими дітьми». Практичний психолог Бугринського АТЛ
К.В.Огородник також презентувала власний доробок «До вершин
досконалості» і стала призером обласного етапу даного конкурсу.
З метою узагальнення та поширення досвіду роботи практичних
психологів з питання обдарованості було вивчено досвід роботи
практичного психолога Гощанської районної гімназії Олещук І.Ю. Роботу
було представлено на методичному об’єднанні у вигляді майстер-класу.
Також було узагальнено досвід всіх практичних психологів та соціальних
педагогівзакладів освіти району у відеопрезентації «Психологічний
калейдоскоп». Уякий увійшли відео різноманітних заходів, що проводять
психологи та соціальні педагоги з учнями, батьками, педагогами з питань
обдарованості: тренінги, розвивальні заняття, круглі столи, виступи,
консультації, семінари-практикуми, уроки, брейн-ринги, ігри, вправи,
батьківські збори, турніри, засідання лідерів учнівського самоврядування
тощо.
У жовтні-листопаді 2011 року в районі було вперше проведено
шкільний та районний етапи Всеукраїнських олімпіад з педагогіки та
психології згідно надісланих Рівненським ОЦППСР методичних
рекомендацій. Участь у ІІ етапі олімпіад взяли 11 учнів із ЗНЗ району, хоча
урок психології викладався лише в 4 закладах освіти району. На ІІІ етапі
олімпіади учениця 11 класу Гощанської районної гімназії Наконечна Анна
зайняла ІІІ місце (вчитель Олещук І.Ю.).
Для того, щоб виплекати обдарованого учня, потрібен обдарований
вчитель, тим більше –обдарований практичний психолог, який надає
допомогу не лише учням, а й педагогам та батькам. З цією метою у березніквітні 2012 року в нашому районі вперше проходив районний конкурс
«Психолог року – 2012». У ньому взяли участь 9 практичних психологів
ЗНЗ, ліцею, ДНЗ та РЦДЮМ. Конкурс проводився серед молодих фахівців,
стаж роботи яких не перевищував 7 років. Конкурс складався з 4 етапів:
діагностичний (визначення рівня теоретичної та практичної обізнаності
психологів), опис досвіду роботи, практичний етап (проведення
просвітницького, превентивного чи корекційно-розвивального заходу з
учнями, батьками, педагогами– на вибір), заключний етап – представлення
власної діяльності у вигляді мультимедійної презентації. За результатами
конкурсу переможець отримає грамоту відділу освіти та преміювання в
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розмірі 100% посадового окладу, лауреати – дипломи та преміювання в
розмірі 50% посадового окладу.
Виявлення та розвиток обдарованих дітей важливий як для педагогів,
так і для батьків. Перед психологами постала проблема збереження
обдарованості, сприяння розвитку здібностей, виховання талановитих
людей. І це завдання не втрачає гостроти, хоч би хто його здійснював –
родина чи вихователі в дитячому садку. Обдарована дитина сама собі
допоможе, якщо вчитель, психолог – творчий, а навчальний процес –
цікавий, різнобічний тарезультативний.
Зважаючи на викладене вище хочеться лише додати: «Всередині нас
криються потенційні творчі можливості, й ми повинні працювати щосили,
щоб розкрити цей потенціал (Мартін Лютер Кінг).
Список використаної літератури
1. Обдаровані діти: діагностика і супровід / упоряд. Т.Червонна. – К.:
Шк. світ, 2008. – 128с.
2.Туріщева Л.В. Особливості роботи з обдарованими дітьми /
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Бабич Людмила Станіславівна,
методист навчально-методичного центру відділу освіти
Зарічненської районної державної адміністрації
Осійчук Світлана Станіславівна,
соціальний педагог Зарічненського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія»
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПАТРОНАЖ СІМ’Ї
В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«Щоб добре знати дітей, треба знати сім’ю», – говорив
В.О.Сухомлинський. Тому,першим кроком є вивчення сім’ї з погляду
виконання нею своєї виховної функції. З метою встановлення неформальних
взаємин між педагогами і батьками, створення бази співпраці щодо виховання
дитини, визначення умов і чинників, які сприятимуть ефективності співпраці
сім’ї і гімназії, соціальний педагог використовує такі форми роботи:
відвідування сім’ї учня, запрошення батьків до школи.
Проблеми, з якими так чи інакше працює соціальний педагог, пов’язані
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з сім’єю, захистом прав та інтересів дитини в ній, охороною здоров’я.
Сучасну сім’ю нині може спіткати низка найгостріших проблем,
частину з яких вона не може розв’язати без допомоги фахівців із соціальної
роботи. На рівні системи освіти здійснення соціального патронажу сім’ї
та охорони дитинства покладено на місцеві органи управління освітою,
навчально-виховні заклади, зокрема, соціально-психологічну службу, яку
представляють соціальний педагог і практичний психолог. Кожен із
суб’єктів має свої завдання, повноваження та функції.
Завдання соціально-психологічної служби освіти у цьому напрямі –
забезпечення додержання основних соціально-правових потреб дитини,
сприяння її успішнійсоціальній адаптації в умовах дитячого колективу і
сім’ї, задоволення потреб дитини у розвитку і самореалізації.
Актуальним постає питання про пошук придатних форм взаємодії усіх
структур, органів та установ, які б були спроможні забезпечити сьогодні
соціальний захист сім’ї, зокрема, інтересів дитини.
Основні орієнтири нам пропонують нормативні документи, які
регламентують роботу соціального педагога в системі освіти.
Соціальний педагог у закладі освіти покликаний забезпечувати
соціально-педагогічний захист дитини та її прав, підвищувати психологопедагогічну культуру батьків, сприяти успішній соціальній адаптації
дитини, її функціонуванню.
З чого ж починаю вивчення сім’ї?
Працюючи у навчальному закладі, потрібно знати стан благополуччя
чи неблагополуччя кожної дитини. Для цього на початку навчального року
проводиться паспортизація класів. Соціальний паспорт класу заповнює
класний керівник, який здійснює первинний збір інформації про сім’ю
шляхом спостереження, анкетування, відвідування.
Разом із соціальним паспортом класний керівник заповнює індивідуальну
карту роботи з учнем. Картка заповнюється лише на дітей з різними видами
неблагополуччя. Керуючись такою детальною інформацією про кожного учня
з соціальними потребами і про клас загалом, соціальний педагог узагальнює
її у соціальний паспорт закладу (школи, гімназії, НВК та ін.). Таким чином,
соціальний педагог отримує повну картину соціального стану школи і
використовує одержану інформацію для подальшої роботи у зручному для
себе форматі. Це і є банк потрібних для роботи даних.
Відвідування сім’ї соціальний педагог планує самостійно за потребою.
Результати спостережень вносяться до соціальної карти сім’ї. Тут
зазначається детальна інформація про склад родини, умови проживання,
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потреби дитини, визначається вид соціальної, психологічної, медичної
допомоги. Одним із специфічних документів, який складаю підчас
відвідування, є акт обстеження матеріально-побутових умов проживання
сім’ї. Акт є юридичним документом. Його складають для з’ясування
справжньої картини умов проживання сім’ї. Такий акт є обов’язковим
документом для подання до будь-якої установи, організації, органу, які
займаються захистом прав дитини.
Акт заповнюється у присутності членів сім’ї, на яку безпосередньо він
складається. Його підписує комісія у кількості не менше трьох осіб. До
складу комісії можуть входити: соціальний педагог, інспектор у справах
неповнолітніх, інспектор з охорони дитинства або представник школи,
представник ЖЕКу.
Збір докладної об’єктивної інформації про дитину, її аналіз та
систематизація допомагають організувати адекватну супровідну,
просвітницьку та профілактичну роботу.
Згодом соціальний педагог аналізує отриману інформацію.
Класифікуючи учнів за категоріями, одразу визначає причини
неблагополуччя дітей. Вони можуть бути різними, але так чи інакше
належати до двох груп:
1) неблагополучна з вини батьків;
2) неблагополучна внаслідок зовнішніх обставин.
Залежно від того, якого походження неблагополуччя дитини, соціальний
педагог визначає напрям соціальної допомоги дитині та її сім’ї.

Лопуга Оксана Семенівна,
соціальний педагог
Сновидовицької ЗОШ І-ІІІ ступенівРокитнівського району
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ТВОРЧОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
І САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ ТА СПРИЯННЯ ПРОЦЕСУ
ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ В УМОВАХ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Стародавня мудрість говорить: «Якщотвої плани розраховані на рік –
сій хліб. Якщо твої плани розраховані на десятиліття – посади дерево. Якщо
твої плани розраховані на віки – виховуй дітей». Наші плани розраховані
на віки, і тому нашим головним завданням є виховання дітей – майбутнього
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нашої держави.
Сьогодні, на наших очах змінюється країна, змінюєтьсяшкола. Життя
сучасного учня не менш динамічне, ніж життя суспільства. Сьогодні діти –
найбільш уразлива частина населення. Вони потребують постійного
захисту, допомоги, підтримки.
Соціальних проблем у дітей достатньо, а, особливо, у шкільному віці.
Тому нині, як ніколи, всіх хвилює духовно-моральний світ дитини.
Запобігти порожнечі душі, убогості інтересів, жорстокості, розбудити
прагнення працювати над собою, виховувати чуйність серця, тонкістьі красу
почуттів, навчити керувати своїм внутрішнім світом, допомогти успішно
ввійти в соціум – це завдання соціального педагога.
Як і кожен вчитель, соціальний педагог прагне виховати своїх учнів
чуйними, відданими,сміливими, здоровимиі щасливими, бути справжніми
людьми.
Яким чином цього можна досягнути?
1.Усвідомлення того, що ти не один.
2. Мінімум негативних переживань і стресів.
3. Мікроклімат у колективі, гуманне педагогічне спілкування:
– міцні дружні стосунки між учнями;
– взаємодопомога, взаємопідтримка;
– справедливе, чуйне, доброзичливе ставлення вчителя до учнів;
– атмосфера довіри та успіху;
– підтримка і заохочення;
– дисципліна, що базується на взаємодопомозі, взаєморозумінні;
– уміння пробачати.
4. Усвідомлення себе повноправною людиною.
5.Створення атмосфери творчого натхнення, розвитку творчих
здібностей, самореалізації.
6.Соціально-педагогічні тренінги (віра у власні сили, розвиток сили
волі, відчуття себе на місці іншої людини, впевненість у собі тощо).
7.Формування вміння чітко розрізняти добро і зло. Вчитися боротися
зі злом, робити добро дітям.
У школі соціальний педагог є захисником інтересів школярів, саме він
формує змістовну сторону гуманних взаємин, яка полягає у визнанні
інтересів та потреб іншої людини, у наданні своєчасної та безкорисливої
допомоги, милосерді, доброті, любові до ближнього; прогнозує та запобігає
соціальним проблемам, своєчасно виявляє причини їх виникнення;
забезпечує профілактику негативних явищ (морального,фізичного і
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соціального характеру), відхилень у поведінці, спілкуванні учнів.
Соціальний педагог виконує:
1) роль посередника (сприяє взаєморозумінню між окремими людьми,
їх оточенням);
2) роль адвоката (забезпечує соціальну справедливість, захист законних
правта інтересів дитини, сім’ї);
3) роль суспільного діяча (підтримує, розвиває соціальні ініціативи
учасників навчально-вихованого процесу);
4) роль помічника (допомагає школярам розширити їхню
компетентність і розвинути здатність самим вирішувати свої проблеми);
5) роль психотерапевта і наставника сім’ї (опікується непорушністю
етичних, загальнолюдських цінностей, своєчасним вирішенням проблем,
що виникли);
6) роль конфліктолога (запобігає і вирішує конфліктні ситуації);.
7) роль аніматора(спонукає людину до дії, сприяючи встановленню
взаємодії між особистістю і суспільством);
8) роль експерта (встановлення соціального діагнозу і визначення
методів компетентного втручання, соціальної роботи з конкретним
клієнтом).
Для організації й проведення занять із дітьми, поряд із традиційними
методами та формами роботи, соціальний педагог використовує
інтерактивні. Саме інтерактивні методи та прийоми роботи допомагають
залучити до діяльності всіх дітей, навчити їх критично мислити,
розв’язувати складні моральні проблеми на основі аналізу обставин і
відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, приймати
продумані рішення, брати участь у дискусіях, іграх, спілкуватися з іншими
людьми.Це такі форми роботи:
а) з учнями:
1) діагностика;
2) проведення соціально-перетворювальної роботи;
3) відвідування уроків;
4) тренінги:«З чого починається дружба», «У колі друзів»,«А ми у 5
класі», «Давайте знайомитися», «Конфлікт у школі: чи можна йому
запобігти»;
5) рольові та ділові ігри;
6) робота в парах, групах;
7) дискусії: «Чи можна карати дитину?» «Дисципліна – це добре
чипогано?», «Чи легко бути вихованим»;
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8) конференції: «Вчимося бути толерантними», «Батьки та діти:
шляхивзаємодії»;
9) методи та прийоми: «Мікрофон», незакінчені речення, дерево
рішень, «Чарівний магазин», «Віночок побажань», «Нитка Аріадни»,
«Акваріум», мозковий штурм, «Асоціації», проблемні ситуації.
б) з учителями:
1)семінар – консиліум за проблемами адаптаційного періоду;
2)аналіз соціально-адаптаційних досліджень;
3)індивідуальні та групові консультації;
в) з батьками:
1) виступи на батьківських зборах;
2) соціальні дослідження;
3) групові та індивідуальні консультації;
4) тренінги.
Всі ці прийоми та форми діяльності спрямовані на виховання творчої
особистості з широким колом знань, із почуттям гідності, духовності,
високими моральними та загальнолюдськими цінностями, здатної
адаптуватися до умов сьогодення.

Мельничук Ольга Григорівна,
методист кабінету-центру
практичної психологіїі соціальної роботи
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА САМОРЕГУЛЯЦІЯ
ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПСИХІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Умій спокійно відноситися до того, чого не в силах змінити
Сенека
Відповідність сучасним вимогам сьогодення передбачає не лише
здобуття високого рівня фахово-професійної компетентності, а й розвиток
у кожного фахівця належної психологічної підготовленості – емоційновольової саморегуляції до дії деструктивних зовнішніх чинників
(стресорів).
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Стрес – це стан психічного напруження, що виникає у людини в процесі
діяльності в найбільш складних умовах, як в буденному житті, так і при
особливих обставинах [3,с.37].
Р.С.Немов відносить стрес до класу емоцій. Він вважає стрес
найпоширенішим видом афектів, що являє собою стан надмірно сильного
та тривалого психологічного напруження, яке виникає у людини, коли її
нервова система отримує емоційне перевантаження [2,с.371].
Феномен стресу має великий вплив на здоров’я людини, її
працездатність, добробут. Г.Сельє виділяє три основні стадії розвитку
стресу:
1) стадія тривоги – безпосередня реакція на вплив стресора;
2) стадія резистентності – максимально ефективна адаптація;
3) стадія виснаження – порушення адаптаційногопроцесу [4,с.22].
Доведено, що залежно від рівня адаптації до стресового впливу, на
другій стадії стрес як такий поділяється на еустрес (стрес, який підвищує
функціональний рівень організму, тобто здійснює на людину позитивний
вплив, мобілізує його, покращує увагу, реакції, психічну діяльність) та
дистрес (стрес, який призводить до негативних психофізіологічних
наслідків). При цьому, усе залежить від рівня адаптації до стресового
впливу. Якщо організм набув рівня та форм адаптації, які забезпечують
тривалу стійкість організму, то це – еустрес. Якщо ж рівень та форми
адаптації тільки стримують вплив стресора, неминуча стадія виснаження
– дистрес, якийчинить негативний вплив на організм, а також –на психічну
діяльність і поведінку людини, аж до повної їх дезорганізації[4,3с.1].
Проте, не можна визначити наперед, чи викличе та чи інша ситуація у
людини стресове напруження. Поведінка в стресовій ситуації багато в чому
залежить від особистісних особливостей людини:
§ від уміння швидко оцінювати ситуацію;
§ від співставлення людиною своїх сил та здібностей з тим, чого від
неї потребують;
§ від навичок миттєвої орієнтації за несподіваних обставин;
§ від вольової зібраності, рішучості;
§ від доцільності дій і розвитку витримки;
§ від наявного досвіду поведінки в аналогічних ситуаціях [1, с.28].
Психологічні техніки та методи емоційно-вольової саморегуляції
Методи нормалізації стану на стадії тривоги:
l якщо це можливо, змініть обстановку, помийте руки та змочіть скроні
холодною водою;
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l антистресове дихання: вдих(2сек) – видих(5сек) – пауза(5сек)
Повторюйтетак5-6разів.
l аутогенне тренування.
Методи нормалізації стану на стадії резистентності:
l раціоналізація майбутньої події – необхідно максимально детально
представити ситуацію, яка Вас очікує: де відбудеться подія, що Вас хвилює;
що Ви будете говорити; що буде відповідати Ваш співбесідник. У реальності
деталі можуть бути не такими, проте це неважливо. У результаті, у Вас
знизиться рівень невизначеності і, як наслідок, знизиться підвищений рівень
емоцій, який заважає працювати;
l метод вибіркової позитивної ретроспекції(корисний для тих, хто
часто сумнівається). Згадайте ситуацію, у якій Ви вирішили свою проблему
і можете пишатися собою та своїми діями. Запишіть всі компліменти, які
можете собі зробити. Тепер подумайте, якщо Ви раніше вже успішно
вирішили подібне завдання, то є всі підстави вважати, що і з цим завданням
ви впораєтеся так само успішно;
l метод вибіркової негативної ретроспекції.Запишіть всі свої
“провали” і проаналізуйте їх причини: брак ресурсів (якщо так, то яких),
недостатнє планування і т.д. Постарайтеся врахувати виявлені помилки
при плануванні своїх дій у майбутньому;
l метод дзеркала. В момент хвилювання відзначте, в якій позі
знаходиться ваше тіло. Надайте йому позу впевненості. Зміна пози викличе
зміни на фізіологічному рівні (організм стане виробляти менше адреналіну),
і ваші негативні емоції зникнуть або їх рівень знизиться.
Методи нормалізації стану на післястресовій стадії:
1. Робота з емоційною складовою стресу:
l релаксація;
l активізація обох півкуль головного мозку шляхом виконання будьяких рухів одночасно двома руками та ногами;
l сплеск емоцій у конструктивному ключі (наприклад, малювання);
l переключення уваги на інші справи – гумористичний фільм, книжка,
хобі тощо.
2. Робота з когнітивною складовою стресу:
l усвідомлення головних цілей у житті, порівняння їх із травматичними
для Вас подіями в масштабі всесвітніх проблем;
l «промовляння» проблеми: стрес – це образ, за його створення
відповідає права півкуля, коли ми розповідаємо комусь про проблему,
задіюється ліва півкуля (яка відповідає за мову), а права в цей час
відпочиває;
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l візуалізація (подумки спроектуйте проблему, що Вас хвилює, на
темний екран, під яскраву лампу, а потім уявіть як падає сніг та засипає
екран) [5,с.48-50].
Таким чином, можливість самостійно активно змінювати процеси, що
відбуваються у власному організмі, і керувати ними має важливе значення
в емоційно-вольовій саморегуляції.
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Відділення4. Інтернатні заклади.
Координатор відділення: Гузь Наталія Леонідівна, завідувач кабінету
інтернатних закладів, старший викладач кафедри корекційної освіти
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема. Планування стратегії розвитку інтернатного закладу в
сучасних умовах.
Пекарський Олег Миколайович,
заступник начальника управління освіти і науки
Рівненської облдержадміністрації
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ РІВНЕНЩИНИ
Управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації
забезпечується системна робота з дітьми, які потребують особливої уваги
через мережу інтернатних закладів області.
Із 22 інтернатних закладів у спільній власності територіальних громад
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області знаходиться 19 інтернатів: один спеціальний дитячий будинок; один
навчально-реабілітаційний центр; одна санаторна школа-інтернат; п’ять
загальноосвітніх шкіл-інтернатів (у тому числі, три ліцеї); одинадцять
спеціальних шкіл-інтернатів.
У названих закладах виховується, навчається та утримується більше 3
тисяч вихованців. Для 1 415 дітей забезпечується корекційна освіта.
Зважаючи на вимоги сьогодення щодо інтеграції дітей з особливими
потребами у суспільство, управління освіти і науки обласної державної
адміністрації, дирекції закладів працюютьоптимізацієюмережі спеціальних
інтернатних закладів шляхом створення на базі міських (Острозьких,
Костопільської, Дубенської та Клеванської спеціальних шкіл-інтернатів)
навчально-реабілітаційних центрів.
Належне фінансування інтернатних закладів упродовж останніх років
з обласного бюджету та залучення коштів спеціального фонду сприяли
подальшому якісному оновленню та зміцненню матеріально-технічної бази,
створенню для дітей з особливими потребами рівних з іншими дітьми
можливостей для повноцінного життя та розвитку з урахуванням
індивідуальних здібностей та інтересів.
Оскільки в багатьох випадках діагнози дітей ускладнені фізичними
ураженнями, що потребують корекції порушень розвитку не лише шляхом
психолого-педагогічного впливу, а й лікувальних (медикаментозної,
лікувальної фізкультури, фізіотерапії, психотерапії, масажу та ін.) методик
із максимальним використанням засобів індивідуальної корекції, то
адміністраціями та колективами інтернатних закладів продовжується
робота щодо виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 289
від 11.04.2006 „Про затвердження Базового переліку корекційних засобів
навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних навчальних
закладів”.
Усі спеціальні інтернатні заклади забезпечено основними засобами
навчання індивідуальної корекції та реабілітаційним обладнанням.
Добре забезпечені тренажерами, спортивним інвентарем
Костопільська, Острозька спеціальні школи-інтернати, Острозький та
Костопільський ліцеї-інтернати.
Упродовж навчального року для здійснення лікувально-профілактичної,
корекційно-відновлювальної роботи у більшості інтернатних закладів
працюють фізіотерапевтичні, процедурні, масажні, логопедичні кабінети,
а також – кабінети соціально-побутового орієнтування, лікувальної
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фізкультури, ритміки, яківідповідають сучаснимвимогам. Обладнано
сенсорні кімнати у Рівненському спеціальному дошкільному дитячому
будинку, Мізоцькій, Костопільській спеціальних школах-інтернатах.
Постійно оновлюється комп’ютерна техніка, покращується
забезпечення мультимедійним обладнанням.
Щорічно змінюється якість кадрового забезпечення інтернатних
закладів. Порівняно з минулим роком збільшилася кількість педагогів зі
спеціальною освітою, заклади у повному обсязі забезпечено молодшим
медичним персоналом, психологами, частково – соціальними педагогами.
Забезпечення кадрами з дефектологічною освітою успішно
вирішується шляхом здобуття педагогами Тучинської, Мізоцької,
Клеванської спеціальних шкіл-інтернатів, Ясининицького навчальнореабілітаційного центру та ін. шкіл другої вищої освіти.
Для швидкого забезпечення кадрами системи спеціальної освіти
необхідно збільшити кількість тих, хто бажає навчатися за напрямом
„Корекційна освіта”. Дуже актуальним для нашої області є питання
введення цього напряму підготовки в Рівненському державному
гуманітарному університеті та Рівненському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти.
Невирішеною залишається і надалі проблема забезпечення інтернатів
лікарями-педіатрами на постійній основі роботи, 95 відсотків із них
працюють за сумісництвом.
Активна робота проводиться педагогами шкіл-інтернатів задаптації
дитини до умов соціуму, із залученнямдитини з особливими освітніми
потребами до суспільства як повноцінної особистості. Як результат – 20
відсотків вихованців спеціальних шкіл-інтернатів із фізичними вадами
інтегровано у масові загальноосвітні школи. Із 341 випускника інтернатних
закладів 198 мають намір продовжити навчання у вищих, а 130 – у
професійно-технічних навчальних закладах.
Високий рівень розвитку, здібностей, обдарувань і талантів дітей
забезпечують загальноосвітні моно- та поліпрофільні ліцеї-інтернати.
Свідченням цього є те, що і у цьому навчальному році вихованці
навчально-виховного комплексу „Рівненський обласний ліцей-інтернат” і
надалі тримають високий рейтинг серед переможців Всеукраїнських
олімпіад та Малої Академії наук.
Костопільський обласний ліцей-інтернат спортивного профілю
впевнено займає ІV місце серед споріднених закладів України. Найкращі
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спортивні результати мають такі відділення ліцею як футбол (дівчата та
хлопці), легка атлетика та греко-римська боротьба. Зокрема, футболісткидівчата стали першими призерками першості футболу України за 2011 рік
та срібними призерками шостих юнацьких спортивних ігор України. 10
футболісток ліцею є членами юнацької та молодіжної збірних команд
країни. До вищої ліги Чемпіонату України з футболу ввійшли футболістихлопці трьох вікових команд ліцею, посівши перше та друге місце на
першості України у своїх вікових категоріях.
Високий рівень знань підтвердили під час незалежного зовнішнього
оцінювання учні навчально-виховного комплексу „Рівненський обласний
ліцей-інтернат” та Острозького ліцею-інтернату з посиленою військовофізичною підготовкою. Останній потребує збільшення контингенту
вихованців, зважаючи на те, що конкурс у цьому році сягнув 4 чоловіки на
одне місце.
На постійному контролі в управлінні – дотримання законодавства щодо
забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування (житлові та майнові права, працевлаштування),
створення належних умов для виховання і навчання.
Інтернатні заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у повному обсязі забезпечуються матеріально-технічними
ресурсами, обладнанням, транспортними засобами, товарами культурнопобутового та спортивного призначення, господарського вжитку в
першочерговому порядку на рівні, встановленому відповідними
державними соціальними стандартами та нормативами.
Упродовж останніх років знято проблему оздоровлення дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
В обласному бюджеті постійно передбачаються кошти для їх
відпочинку протягом усього літа. У цьому році усіх дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, буде оздоровлено у стаціонарних
оздоровчо-санаторних закладах області таКриму.
Адміністрації інтернатних закладів здійснюють належний контроль за
дотриманням натуральних норм харчування вихованців. Повною мірою
забезпечено виконання норм харчування.
У перспективі з інтернатними закладами буде продовжено роботу над:
- оптимізацією мережі інтернатних закладів шляхом створення
навчально-реабілітаційних центрів (Острог, Костопіль, Клевань);
- модернізацією навчально-матеріальної бази інтернатних закладів, у
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тому числі –забезпеченням новими комп’ютерами, мультимедійним та
корекційним обладнанням;
- створенням класів індивідуальної корекції;
- забезпеченням ефективної корекційної роботи у спеціальних
закладах,дотриманням системного підходу до комплексної реабілітації
дітей з особливими потребами засобами особистісно зорієнтованого
навчально-виховного процесу (кадри);
- відкриттям дошкільних груп у спеціальних школах-інтернатах.

Сосюк Наталія Володимирівна,
директор навчально-виховного комплексу
«Рівненський обласний ліцей-інтернат»
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ
«РІВНЕНСЬКИЙОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ»
Стратегічна мета НВК «Рівненський обласний ліцей-інтернат» –
створенняумов для розвитку творчих здібностей учнів, їх професійного
самовизначення й самореалізації, залучення ліцеїстів до науково –
дослідницької, пошукової, експериментальної роботи, виховання активного
громадянина – патріота України.
Життєвим кредо роботи нашого закладу є вислів: «Що не віддав, то
все пропало,а що віддав, то все твоє…»
Велика увага в закладі приділяється роботі з обдарованими учнями.
Педагоги «РОЛІ» працюють за програмою «Творчий учитель – обдарована
дитина». Вони розробили авторські програми роботи з обдарованими
учнями. Результатами праці тільки за 2011-2012 навчальний рік є
114призерів ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів та
ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, 9 призерів
ІV етапуВсеукраїнських олімпіад з навчальних предметів та ІІ етапу
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, а також –призер
Міжнародної олімпіади з хімії та абсолютні переможці Міжнародного
конкурсу знавців рідної мовиім.П.Яцика. Ліцеїсти беруть участь і
перемагають у таких інтелектуально-творчих конкурсах: «Левеня»,
«Кенгуру», «Людина. Космос. Духовність», «Об’єднаймося ж, брати мої!»,
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«Перло многоцінне», «Інтел-техно Україна» тощо, Міжнародних та
Всеукраїнських спортивних змаганнях, пісенних, театральних,
хореографічних фестивалях.
У нашому закладі створена школа «Обдарована дитина», яка працює
за двома напрямками.
1. Літня профільна школа, що реалізує профілі навчання: науководослідницькі експедиції на Рівнеазот, «Рівнеоблводоканал», «Рівнегаз»,
Прикарпатзахідтранс», у лабораторії НУВГП, у Школу універсального
журналіста Видавничого дому «ОГО» згідно угод;
2. Обласна школа олімпійського резерву, в якій наші вчителі упродовж
року проводять дистанційне навчання майбутніх ліцеїстів, а на канікулах
проводять сесії для цих дітей. І, як підсумок, – вступ до нас!( 2-4 чоловік
на місце).
Оскільки ми обрали шлях серця, а не раціо, то дуже велику увагу
приділяємо виховній роботі. У нас працюють:
– літературна студія( власні збірки вчителів та учнів);
– фотостудія(відкрито фотогалерею «Лови летючу мить життя»);
– фольклорна (співочий гурт «Полісяночка»);
– поліська витинанка;
– театральна, хореографічна, вокальна, журналістська, краєзнавча,
туристична студії тощо.
Враховуючи власний досвід роботи, при розробці Концепції та
програми розвитку закладу для обдарованих дітей, пропоную для розгляду
перелік питань:
1.Зацікавленість ВНЗ в обдарованій дитині, яка навчається в
профільному або спеціалізованому класах.
2. Необхідність реформування педагогічної освіти.
Мається на увазі введення у ВНЗспеціального програмного курсу з
підготовки вчителя для роботи з обдарованими учнями, який охоплював
би:
а) теоретичний курс –навчання технологіям, формам та методам роботи
з обдарованими учнями; б) практичний – навчання методики та практики
розв’язання складних олімпіадних завдань (всеукраїнських та міжнародних
олімпіад).
3. Науково-методична підтримка вчителя щодо освоєння та реалізації
новітніх технологій, форм та методів роботи з обдарованими учнями.
4. Організація цілісної системи роботи з обдарованими учнями щодо
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створення спеціальних авторських програм із такої роботи (включаючи
специфіку навчального закладу) з першого по одинадцяті класи.
5. Створення належних умов для роботи з обдарованими дітьми:
а) передбачити години (хоча б один урок у тиждень) у навчальних
планах;
б) забезпечитинавчальнізакладитехнічнимитапрограмними засобами
навчання;
в) створити централізовані лабораторії: хіміко-біологічні, фізикотехнічні, астрономічні та ін. для проведення наукових досліджень;
г) моральне та матеріальне заохочення дітей та вчителів.
6. Забезпечення рівного доступу до інформації:
а) наявність посібників та підручників для роботи з обдарованими
учнями;
б) на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
створитиінформаційні сторінки:
– сучасні інтерактивні технології для роботи з обдарованими учнями;
– конкурснізавданнявсеукраїнських та міжнародних олімпіад, турнірів
тощо;
– адреси інтернет-ресурсів перспективного досвіду роботи з
обдарованими учнями.
І, безперечно, продовжити створення та реалізацію спеціальних
державних програм, які враховують усі потреби обдарованої дитини:
навчальні, соціальні, емоційні.
Наказом МОН молоді та спорту України №58 від 24.01.2012
започатковано Програму інноваційного розвитку загальноосвітніх
навчальних закладів «Школи-новатори» на період до 2015 року. Наш
навчальний заклад було обрано для реалізації цієї програми. Отже, одним
зі стратегічних напрямів роботи, на 2012-2015 роки, буде створення власної
моделі інноваційного розвитку закладу, що дозволить підвищити рівень
інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів України та
оптимізувати процес навчання з урахуванням сучасних світових тенденцій
і перспектив розвитку інформаційного суспільства, сформувати уміння і
навички, необхідні учням для життя у ХХІ столітті, створити необхідні
передумови для підвищення ефективності та якості освіти.
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Гузь Наталія Леонідівна,
завідувач кабінету інтернатних закладів,
старший викладач кафедри корекційної освіти
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
РОЛЬ СІМ’Ї І ГРОМАДСЬКОСТІ У РОЗРОБЦІ
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНАТНОГО ЗАКЛАДУ
(ФРАГМЕНТИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ)
Планування розвитку інтернатного закладу – це всеосяжне узагальнене
уявлення про головні пріоритети розвитку шкільної організації. Планування
дає можливість педагогічному колективу вийти на більш високий рівень
організації навчально-виховного процесу, обгрунтувати хід безперервного
зростання та розвитку певної школи-інтернату. Ознаками стратегії розвитку
є вирішення питань довгострокового характеру, спрямованість на
пріоритетні цілі закладу, здатність передбачити і врахувати зміни. Ознаками
стратегії розвитку є івключення до плану розвитку школи(крім пріоритетів
діяльності колективу школи), також державних пріоритетів та зв’язків з
соціальним оточенням (батьківською громадськістю, різноманітними
об’єднаннями та організаціями, державними інститутами, зацікавленими
у вихованні підростаючого покоління тощо), природним оточенням.
На загальноосвітній навчальний заклад покладено завдання навчати
учнів грамоти, прищеплювати їм любов до знань, сприяти духовному
розвиткові дітей, проте реалізувати ці завдання самостійно, без участі
громадськості та сім’ї, неможливо. Становлення відносин школи,
громадськості та сім’ї відбувається у період значних змін у суспільнополітичному й соціально-економічному житті держави. Ці зміни вимагають
перегляду поглядів на виховання дітей, на визначення в цьому процесі ролі
школи, громади та сім’ї. Школа здійснює провідну роль в організації
сімейного та суспільного виховання. Для успішної координації виховного
впливу вона повинна перебудувати свою роботу, відмовитися від колишніх,
багато в чому заформалізованих форм роботи з батьками та громадськістю,
стати на гуманістичні позиції педагогічної освіти.
Аналіз педагогічної практики шкіл-інтернатів області показує, що
найкращі результати взаємодії школи і сім’ї мають ті педагогічні колективи,
у яких створюється відповідне виховне середовище, у якому батьки є
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активними учасниками навчально-виховного процесу в класі і школі, де
впроваджуються активні форми роботи з ними. Разом з тим, пам’ятаючи, що
відсоток байдужих до шкільного життя батьків залишається досить значним,
особливо у спеціальних школах-інтернатах, наші педагоги намагаються
уважно вивчати проблеми формування педагогічної культури батьків. Так
організація спільної роботи з батьками та громадськістю є важливим напрямом
роботи у Клеванській спеціальній школі №1 (директор – Є.В.Фалко),
Острозьких (директори–Г.В.Лебідь,Г.М.Бернацька) та Мізоцькій
спеціальних школах (директор–О.В.Киричук) та інших. Дане питання
систематично розглядається на нарадах при директорові, педагогічних
радах шкіл-інтернатів.Домінуючою формою роботи є батьківські збори,
які проводяться згідно Положення як на загальношкільному, так і на
класному рівні. На батьківських зборах наші педагоги не просто
інформують батьків про підсумки успішності та відвідування, факти
порушення дисципліни, відставання в навчанні, а разом з ними з’ясовують
причини, обговорюють шляхи подолання негативних явищ, планують
конкретні заходи. У наших закладахпросто неможливо перетворювати
батьківські збори в нотації і розноси,категорично заборонено педагогу
брати на себе роль судді, виносити безапеляційні рішення та вироки.
Окрім традиційних форм роботи – батьківських зборів – у школахінтернатах проходять також дні відкритих дверей, батьки беруть активну
участь у позакласних масових заходах, спрямованих на виховання
загальнолюдської моралі, свідомої дисципліни і культури поведінки,
профорієнтацію, прищеплення любові до праці, пропаганду здорового
способу життя на основі власного прикладу вчителів і батьків. З цією метою
проводяться предметні тижні, Свято матері, День захисника Вітчизни,
Різдвяно-новорічні свята та інші заходи, у яких безпосередню участь беруть
учні, їх батьки та вчителі на всіх етапах підготовки і проведення.
Вибір форм і способів діяльності зумовлюється метою і завданням
навчально-виховної роботи закладу, своєрідністю особистісного складу
батьків і учнів, принципами взаємодії вчителів і батьків, громадськості,
проте, для досягнення максимального ефектурозвитку закладу, дії необхідно
скоординувати.
Координація діяльності школи, сім’ї і громадськості по вихованню дітей
здійснюється у таких організаційних формах:
– координація планів виховної роботи педагогічного колективу школи,
батьківського комітету, рад громадськості за місцем проживання, клубів,
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бібліотек, стадіонів, міліції та органів охорони здоров’я з чітким розподілом
функцій кожного з цих учасників виховного процесу;
– організація силами школи систематичного навчання батьків та
представників громадськості найбільш ефективним прийомам роботи з
дітьми;
– ретельне вивчення та спільне обговорення ходу і результатів виховної
роботи, виявлення причин недоліків та здійснення спільних заходів для їх
усунення.
У програму розвитку інтернатногозакладу у цьому напрямку
закладаються такі завданняі мета:
1. Поєднання зусиль сім’ї, школи та громади для формування
особистості свідомих громадян своєї держави.
2. Організація педагогічної взаємодії вчителів, батьків, громадськості
та учнів як рівноправних учасників процесу виховання школярів.
3. Вивчення сім’ї як фактора розвитку творчої особистості, її виховного
потенціалу, надання корекційної допомоги, психолого-педагогічних умов
родинного виховання.
4. Формування педагогічної культури сім’ї. Розширення духовного світу
людей, навчання проявляти повагу до рідних, до родинних національних
традицій, звичаїв, обрядів.
5. Виховання любові і шанобливого ставлення до держави через любов
до батьків, до родини. Навчання бути чемними, шанувати батька, матір,
допомагати їм, любити і завжди пам’ятати рідний край.
6. Розвиток творчої особистості кожного учня, створення умов для
їхньої самореалізації та самовизначення, збереження життя та здоров’я.
7. Вивчення та широке впровадження кращого досвіду спільної роботи
школи, сім’ї і громадськості у справі виховання дітей.
8. Створення інформаційного банку педагогічних технологій з
проблеми сімейного та громадянського виховання.
9. Така співпраця школи, сім’ї та громадськості, безумовно, буде
сприяти вихованню людини духовно багатої, гармонійно розвиненої,
творчої, гуманної, людини, яка вміє налагоджувати партнерські стосунки і
є соціально адаптованою. Така соціально адаптована школа , на думку
вчених, і є моделлю новітнього навчального закладу, в якому всі
функціональні завдання, притаманні загальноосвітньому навчальному
закладу, підпорядковані засадам демократизації, орієнтації на особистісні
потреби дитини перебування у соціумі та забезпечення ефективного
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пристосування можливостейсуспільства до особистих потреб і
відповідності особистих потреб суспільнимінтересам у майбутньому.
Тому, потреба соціалізації родин, дітей, оздоровлення соціального поля
громади населеного пункту, де розташована школа-інтернат,консолідація
громадсько сті повинні стати першочерговимизавданнями при
стратегічному плануванні роботи навчального закладу. Робота школи з
батьками і громадою – це своєрідний капітал, що сприяє поліпшенню
взаєморозуміння, довіри.
Фалко Євгенія Василівна,
директор Клеванської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІІ ступенів
РОЛЬ СІМ’Ї І ГРОМАДСЬКОСТІ У РОЗРОБЦІ
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНАТНОГО ЗАКЛАДУ
(ФРАГМЕНТИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ)
У Клеванській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті №1 діє
Рада, до складу якої входять пропорційно представники педагогічного,
учнівського колективів та батьківської громадськості. З метою захисту
інтересів дітей в органах громадського самоврядування школи-інтернату,
у відповідних державних, судових органах, а також –для надання допомоги
педколективу в реалізації завдань здобуття учнями загальної середньої
освіти, розвитку в них активної життєвої позиції, творчих здібностей та
ініціативи, підвищення рівня їхньої вихованості, організовано роботу
загальношкільного батьківського комітету. Функції його полягають у
наступному:
1) складання плану спільних дій по наданню допомоги сім’ям у
вихованнідітей з вадами зору;
2) організація обміну досвідом окремих батьків;
3) вплив на недобросовісних батьків.
Педагогічна освіта батьків здійснюється через роботу школи
батьківського всеобучу, через широке залучення батьків до різноманітних
виховних заходів, адже важливим принципом виховання дитини зі
зниженим зором є єдність вимог з боку усіх сторін впливу на неї. У дитини
з порушенням зору є сфери психічного і фізичного розвитку, на які патологія
впливає найбільше. Це, зокрема, пізнавальна і фізична активність,
258

діяльність, уявлення про навколишнє середовище, орієнтація у просторі.
Батьки дітей з порушеннями зору повинні знати шляхи компенсації зорової
недостатності та вміти допомагати своїм дітям у розвиткові. Робота нашої
спеціальної школи-інтернату з батьками передбачає корекцію їх поведінки
по відношенню до своїх дітей, зокрема, такими шляхами:
• переорієнтування батьків з позиції опікування на емпатичну позицію;
• створення дружніх, чуйних відносин між батьками та дітьми,
організація їх співпраці;
• переорієнтування батьків на терплячість у вихованні дитини з вадами
зору, на розуміння труднощів, з якими доводиться боротись дитині в житті.
У школі батьківського всеобучу наші тифлопедагоги вчать батьків
створювати для адекватного розвитку дитини з вадами зору сприятливі
умови, а саме:
• забезпечити відповідну корисну діяльність дітей (виділити куточок
для ігор, робочий стіл – для слабозорої дитини освітлений приблизно 500
люксів тощо);
• створити позитивну атмосферу в стосунках і позитивний приклад
поведінки батьків;
• створити трудову атмосферу в сім’ї;
• проявляти зацікавленість інтересами дитини;
• емоційно реагувати, переживати разом з дітьми під час прогулянок,
читання літературних творів тощо;
• встановити зв’язок з офтальмологом, педіатром, тифлопедагогом,
отримувати від них консультації;
• проявляти інтерес до успіхів у діяльності дитини;
• уникати роздратованості, нервовості;
• залучати дитину до самостійності як у побутовій, так і в пізнавальній
діяльності.
Виховання дітей з порушеннями зору в сім’ї, як вже зазначалось вище,
має своєрідності, про які зрячі батьки іноді не задумуються, намагаючись
використати власний досвід, набутий з дитинства від попередніх поколінь
(батьків, дідусів та бабусь).
Тому, великого значення набуває зв’язок батьків з навчально-виховним
закладом, де перебуває їх дитина. У нашій школі-інтернаті окремим
розділом виділено роботу по організації зв’язку із сім?ями, який
здійснюється в індивідуальних, групових та колективних формах.
Індивідуальні форми включають відвідування сім’ї учня,
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запрошення батьків до школи, листування з батьками.
Групові форми роботи спрямовані на підвищення психологопедагогічної культури батьків і включають: лекції, консультації, вечори
запитань і відповідей, конференції по обміну досвідом сімейного виховання,
педагогічні читання, заняття батьківських лекторіїв, круглих столів з
окремих проблемних питань виховання дітей зі зниженим зором.
Основною колективною формою роботи з батьками є батьківські збори.
Батьківські збори проводить класний керівник, який залучає до цієї роботи
івихователів, а також інших педагогів школи, які працюють з даним класом.
У зміст проведення батьківських зборів включаються:
• підсумки навчально-виховної роботи за певний період, завдання на
наступний;
• психолого-педагогічна та офтальмологічна просвіта батьків;
• виставки робіт учнів, творчі звіти;
• обговорення питань спільної життєдіяльності.
Батьки дітей з порушеннями зору несуть високу відповідальність перед
собою, суспільством і самими дітьми за їх майбутнє, томувпрограмі
розвитку нашого закладуцій роботі буде відведеноодне із основних місць.
Щодо участі громадськості у виховнійроботі з вихованцями інтернату,
то вона потребує від школи координування всіх її виховних впливів. Тому
педагогічний колектив повинен знати умови і специфіку свого мікрорайону,
виховні можливості підприємств і установ, продумувати форми участі
громадськості в організації виховної роботи з дітьми протягом року,
організовувати педагогічне навчання представників громадськості, які
залучаються до безпосередньої виховної роботи зі школярами.
Усі досягнення наших вихованців можливі завдяки тісній співпраці з
Обласним центром «Інваспорт», УТОСом та підтримці наших спонсорів:
МХО «Братерство без кордонів», місії «Надія людям», МХФ «Сонячний
світ», та шефів школи-інтернату: представників МНС України, МВС
України, працівників Обласної податкової служби, які підтримують дітей і
матеріально і морально.
Зокрема, обласний центр «Інваспорт» постійно організовує для
вихованців інтернатних закладів різноманітні спортивні змагання з таких
видів спорту: дзюдо, футбол, шашки, шахи тощо, в яких учні показують
високірезультати, здобувають дуже багато нагород, дипломів за перемогу,
стають чемпіонами області та України, кандидатами у майстри та
майстрами спорту, а також – членами збірної команди України. Найкращі
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спортсмени отримують змогу побувати в м.Євпаторія, оздоровитися на
березі моря, поїхати в МДТ «Артек», побувати на чемпіонатах за кордоном,
адже за останні десять років зі школи вийшло 5 чемпіонів світу.
МХО «Братерство без кордонів» постійно надає закладу допомогу
різноманітними необхідними речами: канцелярським приладдям, миючими
засобами, меблями, м’яким інвентарем, побутовою технікою, окулярами,
подарунками до свят тощо; спільно з працівниками закладу проводять
різноманітні виховні заходи на релігійну тематику, а влітку –організовують
відпочинок дітей у християнському таборі. Також, надають матеріальну
підтримку для проведення операцій на очах для вихованців закладу.
Представники місії «Надія людям» – постійні гості нашого закладу,
вони приїздять до нас із різноманітними виставами, спільно з педагогами
організовують для дітей свята та конкурси, залучають для допомоги у
ремонті та благоустрої території школи-інтернату волонтерів з різних країн.
Вони також щороку організовують для вихованців закладу оздоровлення у
Закарпатті, на берегах Чорного моря та озера Світязь. Кілька років підряд
проводили для дітей під час весняних канікул оздоровчий табір «Перлина».
Проводять для дітей цікаві екскурсії до театру, зоопарку, а також –по
визначних місцях Рівненщини. Допомагають вихованцям окулярами,
проведенням операцій, консультацій у Київському інституті мікрохірургії
ока, а також супроводом під час лікування. Не залишають поза увагою і
випускників закладу – допомагають у навчанні та здобутті професій,
працевлаштуванні. Завдяки працівникаммісії у закладі неодноразово
побували представники різних професій: фахівці з лозоплетіння, перукарі
та інші, які діляться своїми вміннями з дітьми.
Працівники МХФ «Сонячний світ» також надають допомогу в
покращенні матеріально–технічного забезпечення закладу: меблями,
м’яким інвентарем, облаштували для потреб дітей ігровий майданчик.
А шефи школи-інтернату – працівники МНС та МВС України, відділу
спеціальної міліції– завжди приїжджають на свята з подарунками,
проводять заходи спрямовані на попередження травматизму, профілактики
правопорушень та злочинності серед неповнолітніх.
Працівники податкової служби залучають вихованців до участі у
різноманітних конкурсах тощо.
Благодійний фонд «Дитячі мрії» постійно організовує для вихованців
закладу відвідування лялькового театру з переглядом вистав, кінотеатру з
переглядом різноманітних кіно- та мультфільмів.
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«Ротаріклуб» двічі на рік забезпечує дітей безкоштовними окулярами.
Цікаво та змістовно проводять заходи до свята Миколая, Дня захисту
дітей, Новорічних свят представники «Рівне Ротаракт Клуб», «Рівне
РотаріКлуб», які дарують дітям подарунки, організовують солодкі столи,
екскурсії до музеїв та зоопарку.
Незабутні враження залишила поїздка малозабезпечених дітей з
батьками до моря (м. Ялта), організована фірмою «Релакс».
Фірми «Арсен», «Вілліс», «Фіалка», «Пантера», «Метро-кеш-енд-Кері»,
подружжя Кострикіних та десятки приватних підприємств і фізичних осіб,
які небайдужі до наших вихованців, надають постійну посильну допомогу.
Дуже тісною є співпраця закладу з працівниками центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, які проводять для учнів семінари,
консультацій, тренінги, спрямовані на формування здорового способу
життя, профілактику шкідливих звичок, злочинності та правопорушень.
Відділення 5. Позашкільна освіта.
Координатор відділення: Давидюк Наталія Юріївна, завідувач
кабінету позашкільної освіти,старший викладач кафедри педагогіки і
психологіїРівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти.
Тема. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес
позашкільних навчальних закладів.
Давидюк Наталія Юріївна,
завідувач кабінету позашкільної освіти,
старший викладач кафедри педагогіки і психології
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
(МЕТОДИЧНИЙ ДІАЛОГ)
Проблема створення навчального середовища в позашкільних
навчальних закладах для розвитку обдарованості дітей і молоді є
актуальною проблемою, яка потребує вирішення як на рівні психологопедагогічної науки, так і на рівні практичної діяльності.
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Аналіз досвіду роботи позашкільних навчальних закладів Рівненщини
дозволить нам змоделювати узагальнену систему навчального середовища
позашкільного закладу для розвитку обдарованості дітей і молоді на основі
компонентного підходу. Формування такої системи дозволить по-перше,
визначити складові професійної компетентності працівників позашкільних
навчальних закладів на основі визначених компонентів, по-друге, створити
у курсовий та міжкурсовий періоди систему науково-методичного
супроводу формування готовності педагогів позашкільних навчальних
закладів до розвитку обдарованості дітей та молоді та інноваційної
діяльності.
Розроблена система включає такі компоненти: управлінський,
організаційно-змістовий, методичного та психологічного супроводу,
ресурсного забезпечення, соціального партнерства. Охарактеризуємо зміст
кожного з них.
Управлінський компонент передбачаєкерованість навчальним
середовищем у конкретних умовах соціуму. Ефективність управління
залежить від компетентності керівника позашкільного закладу щодо
розвитку обдарованості дітей та молоді, його зацікавленості означеною
вище проблемою, спрямованості на виховання особистості, здатної до
неперервного навчання, творчої праці. Важливими складовими системи
управління є: постановка стратегічних і тактичних завдань, що сприяє
спрямованості освітньої діяльності закладу на розвиток обдарованості дітей
та молоді; впровадження інновацій, які зумовлені запитами соціуму;
розробку структурної моделі організації діяльності закладу; прийняття
управлінського рішення на основі моніторингових досліджень освітніх
послуг закладу та діяльності педагогічного колективу;розробку ефективної
системи стимулювання діяльності працівників (конкурси професійної
майстерності, рейтингова оцінка діяльності, створення атмосферивласної
зацікавленості кожного педагога в результатах професійної діяльності).
З метою визначення стратегічних орієнтирів щодо створення
навчального середовища з розвитку обдарованості дітей та молоді
застосовується програмно-цільовий підхід. Так, у Костопільському Будинку
школярів та юнацтва розроблена і реалізуєтьсяКомплексна програма
пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді «Творча
обдарованість». Програма реалізується за розробленим алгоритмом. Один
із напрямів реалізації Програми – функціонування педагогічної та
методичної рад. Тематика проблем, які розглядаються на педагогічній та
методичній радах стосується проблем розвитку обдарованості дітей та
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молоді, психолого-педагогічного супроводу, методичного забезпечення.
Результативній роботі з обдарованими дітьми сприяє структурнологічна модель Костопільського Будинку школярів та юнацтва, перевага
якої полягає у безперервності та послідовності навчально-виховного
процесу, якийпочинається з дітей дошкільного віку і закінчується
самостійним життям. Всі структурні підрозділи закладу покликані
задовольнити найвибагливіші запити та інтереси творчо обдарованих дітей.
Проведення моніторингових досліджень у Рівненському міському Палаці
дітей та молоді, Костопільському Будинку школярів та юнацтва сприяє
прийняттю виваженого управлінського рішення щодо заходів з розвитку
професійної майстерності педагогічного колективу, створення умов для
розвитку обдарованості дітей та молоді, стимулюванняпедагогів, що
працюють з обдарованими дітьми. Так, у Рівненському міському ПДМ за
результатами проведеного моніторингу найбільш результативні колективи,
вихованці, педагоги та активні батьки, соціальні партнери нагороджуються
дипломами, подарунками, відзнаками щорічного відкритого рейтингу ПДМ
«Золотий апельсин», «Золоте гроно», що є невід’ємною складовою
організаційної культури закладу.
Організаційно-змістовий компонент.Навчальне середовище у
позашкільних навчальних закладах області створюється за напрямами
позашкільної освіти, що визначені в Законі України «Про позашкільну
освіту», вони враховують основні види обдарованості дітей та молоді.
Вільний вибір дитиною видів і сфер діяльності відповідно до своїх інтересів
і потреб, добровільність участі в цій діяльності, створюють передумови
для самовираження, самовизначення, самореалізації, прояву і розвитку
індивідуальності. Важливою організаційною умовою є можливість
індивідуального навчання, що забезпечує індивідуальну підтримку дитини
на шляху її розвитку. При розробці змістового наповнення навчальновиховного процесу в гуртках, секціях, школах, клубах педагогічні колективи
позашкільних закладів області надають увагу створенню умов для
випереджувального розвитку дітей, активізації пізнавальної самостійності,
використанню творчих та проблемних завдань, створенню умов для
розвитку і самореалізації дитини, використанню різноманітних форм
творчого співробітництва. Важливими напрямами організації навчальновиховного процесу є: організація професійного навчання за спеціальністю
«Оператор комп’ютерного набору» (Рівненський державний обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді, Гощанський районний
центр дітей, юнацтва та молоді, Костопільський центр технічної творчості
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та комп’ютерних технологій); реалізація чотирьохступеневої системи
профільного навчання (Рівненський міський Палац дітей та молоді);
організація навчально-виховного процесу на основі дослідницької діяльності
вихованців (Рівненська Мала академія наук учнівської молоді);
використання активних форм та методів навчальних занять таких як:
заняття-конференції, подорожі, ділові та сюжетно-рольові ігри, відеозаняття, майстер-класи, тренінгові заняття, персональні виставки, класконцерти, екологічні практики, захист проектів (Рівненський міський Палац
дітей та молоді); застосування форм, методів навчання, які стимулюють
інтелектуальний розвиток вихованців секцій МАН: бесіда, демонстрація,
доповідь, робота з підручниками, опорними схемами, алгоритмами,
орієнтовними картками, аналіз конкретних ситуацій, ділова гра, «діловий
кошик», форум «думай і слухай», інноваційна гра, лабіринт дій, анкетування,
вікторинатощо;використання технологійсучасногопроектного навчання,
ігрових технологій(Володимирецький районний Будинок школярів та
юнацтва).
Ефективною формою організації роботи з обдарованими дітьми у
Костопільському Будинку школярів та юнацтва є діяльність Клубу
шанувальників творчості «Салон мистецтв». Така організаційна форма
сприяє гармонійному розвитку вихованців, об’єднанню однодумців для
спільної творчої діяльності.
З метою розвитку соціальної обдарованості дітей та молоді у
позашкільних навчальних закладах створюються умови для реалізації
дитячих громадських ініціатив. Як правило, вони включають організацію
дитячого самоврядування та діяльність дитячих громадських організацій.
Так, Парламент дітей м. Рівне та Молодіжна палата Рівненського міського
Палацу дітей та молоді надають можливість дітям та молоді набути
позитивного соціального досвіду через участь у реалізації соціально
значущих проектахі програмах (як власних, так і на правах партнерства).
Члени дитячої організації «Місто сонячних мрій» Радивилівського
районного Будинку школяра реалізують соціальні проекти, благодійні акції,
беруть участь у волонтерському русі. Важливим напрямом роботи районної
ради старшокласників та районної дитячої громадської організації
«Козаченьки» Гощанського районного центру дітей, юнацтва та молоді є
проведення районного кошового зльоту з однойменною назвою.
Програмою заходу передбачається проведення конкурсів козацької пісні,
спортивних ігор, конкурсів тощо. У Костопільському районному Будинку
школярів та юнацтва створена і діє Рада обдарованих дітей «Разом – ми
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сила».Головне завдання Ради – підтримка та розвиток обдарованих
вихованців закладу, створення комфортних умов для їх самореалізації.
Важливим напрямом діяльності позашкільного закладу є організаційномасова та культурно-дозвіллєва діяльність, що передбачає участь дітей у
заходах різних видів та рівнів. Зокрема, за змістово-тематичною
спрямованістю – це заходи з дотримання правил поведінки у суспільстві,
заходи народознавчого спрямування, профорієнтаційні заходи, розважальні,
інтелектуально-розвиваючі, благодійні, за здоровий спосіб життя тощо. У
закладах практикується реалізації цільових програм дозвіллєвої діяльності,
які включають: концертну діяльність, організацію ігрових програм для
дітей різних вікових категорій, шоу-дискотеки, КВК, конкурси. Зокрема, у
Рівненському міському Палаці дітей та молоді здійснюється соціальний
захист обдарованої молоді через реалізацію соціально-педагогічних
програм. Так, благодійний марафон «З вірою в майбутнє» проводиться з
метою соціального захисту та підтримки обдарованої молоді (випускників
освітніх структур – дітей-інвалідів, сиріт, дітей із малозабезпечених та
багатодітних родин). Реалізація проектів «Різдвяні дзвіночки», «Створи
країну творчості», «Технічний бумеранг», «Сходинки до Олімпу»
практикується у Радивилівському районному Будинку школяра. Педагоги
закладу надають значну увагуорганізації колективних творчих справ
(«Корінням у життя, віттям – у мистецтво», «З невеликого струмка
починається ріка», «Модель майбутнього БШ», «День захисту дітей», на
гостинах у «Гончарика», «Веселковий ярмарок» тощо) та впровадженню
комплексних програм («Шлях до мети», «Талантами земля багата», «Моя
країна – Україна», «В здоровому тілі – здоровий дух», «Знай і користуйся
своїми правами».
Багатогранність і різнобічність змісту і форм організаційно-масової
та культурно-дозвіллєвої діяльності створює умови для розвитку
особистості дитини, її здібностей та обдарувань.
Важливою складовою навчального середовища позашкільного
навчального закладу є методичний та психологічний супровід розвитку
обдарованості дітей та молоді.
Організація навчально-виховного процесу в закладах позашкільної
освіти здійснюється відповідно до навчального плану, в основу якого
покладені орієнтири щодо класифікації профільних шкіл, клубів, творчих
об’єднань за трьома рівнями: початкового, основного та вищого, що
відповідає рівневому методу навчання обдарованих дітей Дж. Рензуллі.
Завдання першого рівня – допомогти дітям знайти галузь занять, що їх
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цікавлять, другий – спрямованість на розвиток когнітивних та емоційних
процесів, третій – одержання досвіду власне творчої роботи.
Варіативність навчальних програм у позашкільному закладі дозволяє
врахувати інтереси, пізнавальні потреби, особливості обдарованих дітей.
Основне завдання методичного супроводу – формування готовності
педагогів до роботи з обдарованими дітьми. Цьому сприяють такі форми
методичної роботи як: методоб’єднання, конференції, теоретичні семінари,
семінари-практикуми, «круглі столи», практикується проведення
методичних тижнів, майстер-класів, семінарів-практикумів, тренінгів,
педагогічних клубів тощо. Вагомою складовою системи науковометодичної роботи з педагогами Дубенського районного Будинку учнівської
молоді є організація роботи авторських шкіл педагогів, які досягли значних
результатів у розвитку обдарованості дітей та молоді. «Виявлення, розвиток
і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого
самовдосконалення дітей та юнацтва» – науково-методична проблема, над
якою впродовж 5 років працював колектив Костопільського Будинку
школярів та юнацтва. У результаті проведеної роботи колективом закладу
була сформована система роботи з обдарованими дітьми та її психологопедагогічний супровід. Важливим завданням методичної служби
позашкільних закладів є розробка методичних рекомендацій керівникам
гуртків, батькам обдарованих дітей. Практикується підготовка та видання
навчально-методичних посібників, збірників з досвіду роботи.
Психологічний супровід передбачає: просвітницьку, консультативну
роботу педагогів, батьківщодо особливостей розвитку обдарованих дітей,
соціально-психологічну роботу із самою дитиною, що має різні
психологічні труднощі, які впливають на її поведінку, позицію у процесі
спілкування тощо.
Компонент ресурсного забезпечення передбачає наявність у
позашкільному навчальному закладі високопрофесійного кадрового складу,
який формується відповідно до Наказу МОН № N 202 від 11.03.2010 «Про
затвердження Примірних Типових штатних нормативів позашкільних
навчальних закладів державної та комунальної форми власності системи
Міністерства освіти і науки України» та необхідного матеріальнотехнічного забезпечення. Матеріально-технічне забезпечення закладу
здійснює значний вплив на розвиток обдарованості дітей та молоді,
оскільки впливає на почуття дитини, виникнення мотивації, забезпечує
засобами навчальноїдіяльності.
Важливою складовою навчального середовищає компонент
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соціального партнерства, який передбачає відкритість позашкільного
закладу до співпраці з різними соціальними інституціями, що впливають
на розвиток навчального середовища. Досвід роботи позашкільних
навчальних закладів Рівненщини дозволяє виокремити такі рівні співпраці:
районний (міський), обласний, всеукраїнський та міжнародний.
Актуальним для позашкільних закладів є налагодженнясоціального
партнерства з батьками, так, у Костопільському БШЮ працює сімейний
клуб «Затишок», функціонує Центр поліської культури «Родинна майстерня»,
де практикується безпосереднє залучення батьків до навчально-виховної
діяльності, проводяться спільні творчі заняття, що дають змогу батькам
опанувати той вид мистецтва, який обрала їхня дитина. У Рівненському ПДМі
проводиться День розчулення для дітей віком 4-8 років та їхніх батьків,
родинне свято «Золотий апельсин». У Кузнецовському БДЮТ традиційними
стали сімейніконкурси «Ну-мо, бабусі», «Танцююча родина», «Андріївські
вечорниці». Разом з батьками вихованці навчаються у гуртку «Оригамі». Такий
досвід роботи заслуговує на увагу та поширення в інших закладах.
Отже, створення навчального середовища у позашкільному
навчальному закладі для розвитку обдарованості дітей і молоді включає
такі компоненти: управлінський, організаційно-змістовий, методичного та
психологічного супроводу, ресурсного забезпечення, соціального
партнерства. Реалізація компонентного підходу у системі післядипломної
педагогічної освіти дозволяє, по-перше, визначити складові професійної
компетентності працівників позашкільних навчальних закладів на основі
визначених компонентів, по-друге, створити систему науково-методичного
супроводу формування готовності педагогів позашкільних навчальних
закладів до розвитку обдарованості дітей та молоді, інноваційної діяльності.
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Намчук Анатолій Іванович,
методист кабінету позашкільної освіти
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ТЕМАТИЧНА ДИСКУСІЯ)
Соціальне замовлення суспільства школі ХХІ століття полягає у
вихованні компетентнісно орієнтованої особистості, яка не тільки володіє
певною сумою знань, умінь і навичок, а і здатна активно включатись у
демократичні процеси, які відбуваються в нашій країні, стати учасником
самоврядування народу. Одним із найважливіших факторів формування у
дітей таких якостей є учнівське самоврядування.
У педагогічній науці існують різні підходи визначення поняття
«самоврядування». Цим питанням займалося багато педагогів як
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зарубіжних, так і вітчизняних (А.Макаренко, В.Таран, М.Красовицький,
Л.Новікова та ін.). У різних дослідженнях «самоврядування» розглядається
і як аспект виховного процесу, і як його результат, і як форма, і як засіб, і як
організація, і як школа громадськості.
Учнівське самоврядування – це, передусім, входження дитинидо світу
діяльності і спілкування з іншими, формування в учнів системи цінностей,
які визначають їх ціннісне ставлення до навколишньої дійсності.
Участь дитини в учнівському самоврядуванні, набуття нею
різноманітного досвіду, способів діяльності та статусу повноцінного члена
організації є ефективним інструментом її духовного становлення як члена
суспільства.
Актуальність проблеми проявляється в соціальному, психологічному
та педагогічному аспектах.
Соціальний аспект: потреба сучасного суспільства організаційно
сформувати соціальну активність учнів, залучити їх, використовуючи
різноманітні форми громадських об’єднань, до оволодіння соціальними
ролями не лише з метою збагачення досвідом взаємодії з людьми, а й для
реалізації можливостей лідерського і творчого потенціалу підлітків.
Психологічний аспект: сучасне учнівське самоврядування є своєрідним
шляхом пошуку учнем своєї ідентичності, пошуків себе серед однолітків,
суспільства. Особиста зацікавленість дитини вільна від диктату, дитина
вибирає способи виконання своїх обов’язків перед друзями, організацією,
суспільством.
Педагогічний аспект: учнівське самоврядування за своєю суттю є
організованою системою виховного впливу однолітків один на одного.
Виховання дитини здійснюється суб’єктом – дитячим колективом.
Учнівське самоврядування – посередник між світом дитини та світом
дорослих – створює умови для гармонізації досвіду особистих і
колективних відносин.
Бути причетним до діяльності учнівського самоврядування – не просто
факт пасивної причетності, а й активної участі в реалізації його цілей,
свідомого засвоєння його норм, ідентифікації, цінностей. Важливу функцію
в мотивації належності виконує прийняття й усвідомлення наступності
цілей, цінностей і норм, спрямованість на розвиток традицій [5, с.6-7].
Таким чином, при організації учнівського самоврядування повинні
враховуватися особливості сучасної інформаційної доби, а учнівське
самоврядування має забезпечувати:
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- входження та адаптацію особистості до соціального середовища, його
негативних впливів, освоєння існуючих соціальних зв’язків;
- самостійність дітей, розвиток їхньої активності, ініціативи і творчості
у повсякденній життєдіяльності;
- розвиток громадської думки в дитячих колективах;
- активне залучення дітей до процесів прийняття рішень на всіх рівнях;
- громадське становлення особистості, включення її в суспільнозначущу діяльність;
- підготовку учнів до дієвої участі в демократичному управлінні
суспільством [5, с.8].
Завданнями учнівського самоврядування є:
- вироблення в учнів організаторських навичок, розвиток їх соціальної
активності;
- виховання у дітей почуття господаря навчального закладу, класу;
- формування вмінь налагоджувати взаємодію, співпрацю на принципах
партнерства;
- виховання у підлітка почуття власної причетності до розвитку
суспільства, держави;
- виховання в учнів таких якостей, як відповідальність за доручену
справу, колектив; принциповість – уміння належним чином сприймати
критику, давати об’єктивну оцінку власним вчинкам і оточуючим;
самостійність – готовність залежно від конкретних умов знаходити
правильні рішення, долати труднощі; ініціативність – уміння вносити в
будь-яку справу свої думки, пропозиції;
- удосконалення управління позашкільним закладом, оскільки передача
деяких організаторських функцій дітям вивільняє час педагогів для
розв’язання складних виховних проблем [5, с.12].
Поле дії учнівського самоврядування в позашкільному навчальному
закладі включає:
- забезпечення порядку в навчальному закладі, організацію чергування
в навчальному закладі, творчих об’єднаннях;
- організацію дозвілля на перервах;
- проведення зборів, конференцій, виставок;
- організацію самообслуговування, контроль за дотриманням санітарногігієнічних вимог;
- організацію роботи зі збереження майна позашкільного навчального
закладу, підручників; економне використання води, електроенергії, тепла;
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- організацію роботи щодо благоустрою території закладу, мікрорайону;
- керівництво роботою гуртків, секцій у молодших школярів;
- підготовку і проведення конкурсів, свят, змагань, акцій, фестивалів;
- заслуховування звітів органів учнівського самоврядування;
- проведення соціологічних досліджень із проблем життєдіяльності
учнівських колективів;
- участь у розробці плану роботи на новий навчальний рік;
- участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядаються питання
життєдіяльності дитячих колективів [5, с.13].
Учнівське самоврядування в навчальному закладі – це не лише
проблема учнів, а загальна педагогічна проблема, основою стратегії якої є
послідовне створення за допомогою органів учнівського самоврядування
духовно-морального клімату взаємних стосунків, утвердження учнів у ролі
організаторів і відповідальних за якість життя колективу, перетворення їх
на суб’єкт використання і самовиховання.
Важливим критерієм ефективності учнівського самоврядування є
послідовне збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу
кожного члена колективу через привабливість соціально значущих ініціатив,
емоційну єдність усіх його членів. Під цим кутом зору треба розглядати
діяльність педагогів, їх характер дій щодо змісту і результативності
ініціативного учнівського самоврядування [5, с.14].
Робота дітей з учнівського самоврядування передбачає:
- участь у демократичних процесах, що відбуваються в колективах та
державі, залучення до них своїх однолітків;
- формування правової культури та культури спілкування;
- вироблення практичних навичок співпраці з однолітками, молодшими
та старшими за віком людьми, дотримання правил поваги та субординації
у роботі зі спеціалістами, посадовими особами, керівниками різних рівнів;
- становлення та виховання соціально активної особистості, небайдужої
до процесів, що відбуваються навколо громадянина – патріота своєї сім’ї,
свого колективу, рідного міста (села), держави [2, с.38].
Учнівське самоврядування в позашкільному навчальному закладі
повинно бути спрямоване на реалізацію основних виховних завдань, а саме:
- формування у дітей громадянської культури та культурного
плюралізму, гуманістичної моралі, толерантного ставлення до дій та вчинків
інших;
- вироблення негативного ставлення до будь-яких форм насильства,
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впровадження безконфліктних форм поведінки;
- розвиток у вихованців суб’єктивних характеристик;
- формування здатності до критичності та самокритичності;
- формування активної життєвої позиції;
- підготовка дітей до участі у демократичному управлінні суспільством;
- формування самостійності, готовності за конкретних умов долати
труднощі, знаходити правильні рішення;
- виховання та активна підтримка почуття господаря класу, школи,
країни, формування відповідальності за результати своєї діяльності;
- забезпечення захисту прав та інтересів учнів [2, с.62].
Із метою допомоги педагогам і дітям в організації та координації роботи
органів дитячого самоврядування доцільно створити «Школу лідерів»
самоврядування дітей та учнівської молоді. Її вихованці набуватимуть нових
знань та досвіду і координуватимуть роботу комісій, комітетів, міністерств,
центрів дитячих рад, дитячих парламентів, шкільних республік, учнівських
держав тощо. Кожен, кого цікавить активна громадянська діяльність, зможе
отримати консультативну та практичну допомогу, методичні рекомендації,
ознайомитися з багатьма організаторськими технологіями. Для повноцінної
роботи дитячого активу необхідно проводити навчання, тренінги, семінари,
давати можливість підлітка обмінюватися своїм досвідом з товаришами з
інших навчальних закладів чи організацій, висвітлювати свою діяльність
у засобах масової інформації.
Основним завданням роботи «Школи лідерів» є підготовка дітей з
лідерськими здібностями, які організовуватимуть навколо себе своїх
ровесників і координуватимуть їх діяльність під час реалізації будь-яких
проектів та планів [3, с.5].
«Школа лідерів» самоврядування дітей та учнівської молоді може бути
представлена як:
- гурток (у позашкільному навчальному закладі);
- творче об’єднання вихованців позашкільного навчального закладу,
яке включає кілька гуртків, діяльність яких направлена на навчання дітейлідерів та організацію роботи органів самоврядування дітей та учнівської
молоді цього навчального закладу, міста, району, області [3, с.6];
- об’єднання вихованців позашкільного навчального закладу (працює
як школа допрофесійної підготовки, що має свої навчальні предмети,
програми тощо).
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України рекомендовано
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до використання програми «Лідерство – запорука успіху» (автор –
Д.В.Спижева) та «Основи учнівського самоврядування» (автор –
С.В.Кравченко) [7].
Для ефективної організації роботи учнівського самоврядування
доцільно використовувати орієнтовний алгоритм організації учнівського
самоврядування у навчальному закладі:
- Аналіз та оцінка реального стану організації учнівського
самоврядування в позашкільному закладі, формування комплексу проблем:
яким є учнівське самоврядування сьогодні?
- Аналіз реальних можливостей членів педагогічного колективу для
організації роботи з органами учнівського самоврядування як радників.
- Вивчення досвіду участі учнів в організації учнівського
самоврядування.
- Вивчення науково-методичної літератури з проблем організації
учнівського самоврядування, проведення педагогічної ради, засідань
методичних об’єднань, керівників творчих об’єднань, конференцій, ділових
ігор, тренінгів з проблеми.
- Розробка переліку ідей, вибір найбільш прогресивної і реалістичної
ідеї; розробка концепції ідеї; створення проекту удосконалення ситуації;
створення програми.
- Колективний пошук оптимальної структури учнівського
самоврядування, його органів з урахуванням специфіки позашкільного
закладу.
- Визначення мети, завдань, пріоритетних напрямків діяльності
учнівського самоврядування, виходячи з його структури.
- Розробка документації (положення, статут, інструкції, пам’ятки).
- Визначення кола прав та обов’язків органів учнівського
самоврядування, окремих членів учнівського колективу.
- Виявлення та формування активу – ядра учнівського самоврядування.
- Підготовка тренінгів для навчання активу учнівського
самоврядування, створення шкіл навчання активу учнівського
самоврядування.
- Розширення ролі учнівського самоврядування в житті позашкільного
закладу в міру накопичення дітьми організаційного досвіду.
- Розробка системи заходів щодо забезпечення гласності в роботі
органів учнівського самоврядування.
- Діагностика різних аспектів функціонування і розвитку моделі
274

учнівського самоврядування, системний моніторинг учнівської думки,
створення на їх основі нових підструктур (тимчасових формувань,
об’єднань, клубів за інтересами тощо).
- Організація ефективного контролю за виконанням рішень органів
учнівського самоврядування.
- Створення системи стимулювання творчого самовдосконалення
активу учнівського самоврядування [4, с.54].
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Первушевська Ірина Олександрівна,
директор Рівненського міського палацу
дітей та молоді
ВІД ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДО ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
СТРАТЕГІЯ ЛОКАЛЬНИХ ЗМІН ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(МАЙСТЕР-КЛАС)
Рівненський міський Палац дітей та молоді – багатопрофільний
позашкільний навчальний заклад нового типу.
Педагогічний колектив закладу – це 165 педагогічних працівників,
серед яких:Кавалери Ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня та Ордена «За
заслуги» ІІІ ступеня, заслужені працівники освіти, культури, фізкультури
та спорту, артисти України, нагороджені нагрудним знаком Міністерства
освіти, науки, молоді та спорту України «Софія Русова», нагрудним знаком
«Премія ім. В.М.Гнатюка», відмінники освіти України, нагороджені
грамотами Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України,
стипендіати міського голови та голови облдержадміністрації тощо.
Інноваційна діяльність ПДМу охоплює такі рівні: управлінська
діяльність, організаційні інновації, навчально-виховний процес, науковометодичну діяльність, соціальне партнерство.
У закладі створена ефективна система управління інноваційними
процесами різних рівнів, в основі якої лежить співробітництво, партнерство
та мотивація діяльності всього педагогічного колективу.
Оперативно реагуючи на освітні запити соціуму у ПДМі створені
структурні підрозділи: центр профільної допрофесійної підготовки та
початкової професійної освіти; центр дозвілля; психолого-педагогічна і
тренінгова служби; PR-група; медіа-центр;інформаційно-аналітичний
сектор; методична бібліотека; сектор міжнародної співпраці та сектор
зв’язків з громадськістю; сектор інноваційних технологій профільного
навчання; відділ молодіжної політики та органів учнівського
самоврядування; 9 ресурсних центрів з основних напрямків позашкільної
освіти: з профільного навчання, з інформаційно-методичного забезпечення,
з організації дозвілля, з екологічної освіти та виховання, з інтелектуальних
ігор, з медіа освіти, з вивчення етнокультурної спадщини Полісся і Волині;
ресурсний тренінговий центр.
В організації навчально-виховного процесурозроблена авторська
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концепція профільного навчання. Навчанням в структурних підрозділах
ПДМу охоплено: на початковому рівні 16,3%(5–8 р.р.) дітей, на основному
рівні – 71% (9–16 р.р.), на вищому рівні– 12,7% (17–21 р.р.). До послуг
вихованців закладу 9 профільних шкіл допрофесійної підготовки та
початкової професійної освіти, 5 спеціалізованих центрів, 3 спортивні
школи, 21 аматорських і клубних об’єднання, 25 художніх колективів (23 з
яких мають звання «зразковий», «народний»).
Палац дітей та молоді з 1992 року працює за авторською моделлю як
Центр профільної допрофесійної підготовки та початкової професійної
освіти, де створена, апробована і стала діючою інноваційна
чотирьохступенева система профільної освіти: перша ступінь – знайомство
з профілем (6-9 років); друга ступінь – допрофільна підготовка (10-12 років);
третя ступінь – допрофесійна підготовка (13-16 років); четверта ступінь –
початкова професійна освіта (17-20 років). На базі профільного навчання
стало можливим створення цілісної освітньо-виховної системи
безперервного розвитку творчої особистості дитини (3-20 років)через
реалізацію проекту «18 кроків удосконалення – креативна генерація».
Досвід роботи педагогів закладу в організації профільного навчання
презентований, як кращий в Україні, в інформаційно-методичному листі
МОНУ від 09.09.2010 № 1.4/18-3506 «Про організацію профільного
навчання на базі позашкільних навчальних закладів».
Уже традиційною стала в закладі ситуативно-рольова гра для
старшокласників та представників органів учнівського самоврядування
«Дні дублера». Проведення цих «днів» дозволяє не тільки створювати
сприятливі умови продуктивного соціально-рольового середовища, але й
враховувати при цьому індивідуальні особливості дітей.
Одним з ефективних напрямів соціалізації молоді у ПДМі є – діяльність
учнівського самоврядування (Парламент дітей м.Рівне та Молодіжна палата
ПДМу), які надають можливість дітям та молоді набути позитивного
соціального досвідучерез участь у реалізації соціально значущих проектах
і програмах (як власних, так і на правах партнерства), зокрема,«Сміття –
ресурс», «Зелена латка в сірому місті», «Потурбуйсь і будуть жити»
(будівництво притулку для бездомних тварин), «Графіті – Автограф» тощо.
Центр дозвілля Рівненського міського Палацу дітей та молоді ініціює
та реалізує найрізноманітніші форми дозвіллєвої діяльності за відповідними
цільовими програмами Палацу і включає концертну діяльність, організацію
ігрових програм для дітей різних вікових категорій,шоу-дискотеки, КВК,
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клубні вечірки, міські конкурси «Сучасник і сучасниця», «Моя хвилина
слави» тощо.
Соціально-педагогічні програми Палацу передбачають соціальний
захист обдарованої молоді. Традиційним стало проведення благодійних
марафонів „З вірою в майбутнє”. Благодійні марафони проводяться з метою
соціального захисту та підтримки обдарованої молоді Палацу (випускників
освітніх структур – дітей-інвалідів, сиріт, дітей із малозабезпечених
багатодітних родин). Кошти, зібрані під час благодійного марафону,
вручаються його переможцям на подальше навчання у вищих навчальних
закладах.
Заслуговує на увагу соціальний проект, розроблений Молодіжною
палатою ПДМу для Мізоцького будинку-інтернату.
Організація навчально-виховного процесу в закладі здійснюється
відповідно до навчального плану закладу. У його основу покладені
орієнтири щодо класифікації профільних шкіл, клубів, творчих об’єднань
за трьома рівнями: початкового, основного та вищого. При формуванні
змісту профільного навчання розроблені навчальні плани, які включають
три компоненти: профільний основний, профільний варіативний,
профільний спеціалізований.Заклад працює за наступними програмами:
типові – 5%; типові модифіковані – 35%; авторські – 60%.Розроблений
навчально-методичний комплекс до навчальних програм, який включає
опорні поняття, тематичний тезаурус, практичні навчальні посібники,
навчальні відеоматеріали, методичні розробки.
Завершено роботу над науково-методичною проблемною темою
закладу: «Оптимізація системи організаційно-педагогічних умов та
створення структурно-логічних моделей, спрямованих на формування
соціальних компетенцій вихованців ПДМу». Робота над науковометодичною проблемною темою тривала 4 роки: І етап (2007-2008)
передбачав здійснення організаційної роботи та теоретичну підготовку
педагогічного колективу до реалізації проблемної теми; ІІ етап (2008-2009) –
оволодіння методиками реалізації проблемної теми; ІІІ етап (2009-2010) –
реалізація змісту завдань. Створення власного досвіду; ІV (2010-2011) –
підведення підсумків роботи. Із 2011–2012 н.р. педагогічний колектив
розпочав роботу з реалізації нової науково-методичної теми: «Інтеграція
позашкільних та загальноосвітніх закладів у профільному навчанні
старшокласників».
Ефективно функціонує в закладі науково-методична рада, основними
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завданнями якої є: координація і узгодження науково-методичної та
дослідницької діяльності як структурних підрозділів, так і Палацу в цілому,
сприяння реалізації державної політики у галузі позашкільної освіти.
Поряд з традиційними формами та методами методичної роботи:
методоб’єднання, конференції, теоретичні семінари, семінари-практикуми,
«круглі столи», практикується проведення методичних тижнів, майстеркласів, клас-концертів, ефективно діє ресурсний тренінговий центр, заняття
в якому проводяться як для учнів, педагогів закладу, так і для батьків
вихованців.
Важливим напрямом науково-методичної роботи закладу є робота з
молодими педагогами в «Школі професійної адаптації». Навчання у школі
здійснюється за трьома модулями: пізнавальна, тематична та узагальнююча
діяльність – згідно плану роботи за кожним із трьох модулів.
Упродовж 10 років видано більше 70 посібників з досвіду роботи
закладу. Останнє видання – науково-методичний посібник «Від профільного
навчання – до профільної освіти. Стратегія локальних змін позашкільного
навчального закладу нового типу» за редакцією І.О.Первушевської
презентує авторську інноваційну модель освітньо-виховної системи ПДМ,
її науково-методичне та організаційно-педагогічне забезпечення. Окрім
друкованих видань, активно розробляються посібники, збірки на
електронних носіях.
Із 1992 року педагогічний колектив ПДМу знаходиться у постійному
науковому пошуку. Науково-дослідницька діяльність з актуальних проблем
позашкільної освіти здійснюється на всеукраїнському та регіональному
рівнях, зокрема, у період із 1997 по 2000 роки, заклад функціонує як перший
в Україні Всеукраїнський експериментальний педагогічний майданчик з
теми: «Розвиток творчої особистості в системі допрофесійної підготовки
позашкільного закладу».Із 2006 по 2010 р.р. ПДМ –експериментальний
навчальний заклад регіонального рівня з теми: «Організаційно-педагогічні
умови формування соціальних компетентностей особистості вихованця
ПНЗ» (у рамках Лабораторії позашкільної освіти РОІППО).
Упродовж 10 років ПДМ виступив організатором трьох Міжнародних
науково-практичних конференцій, на яких презентовано напрацювання
педагогів закладу з різних напрямів роботи.
Одним із важливих і результативних напрямів діяльності закладу є
організація науково-дослідної роботи учнів секції МАН, що відбувається
за авторськими навчальними програмами.
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Навчально-виховний процес та науково-методична діяльність будується
на діагностичній основі. Моніторинг освітньої діяльності закладу
здійснюється за двома модулями: «Професійна майстерність педагогічного
колективу», «Освітній рівень учнів та вихованців». Результати проведеного
моніторингу оголошуються на підсумковій педагогічній раді, а
найрезультативніші колективи, вихованці, педагоги та активні батьки,
соціальні партнери нагороджуються дипломами, подарунками, відзнаками
щорічного Відкритого рейтингу ПДМу „Золотий апельсин”, «Золоте
гроно», що є невід’ємною складовою організаційної культури закладу.
Укладені угоди про співпрацю з вищими навчальними закладами не
тільки у м.Рівне, а й зі Львівським державним університетом ім.І.Франка,
Київським національним університетом культури і мистецтв та іншими
вищими навчальними закладами України.
ПДМ (з 1996р.) активно працює в провідних Міжнародних асоціаціях:
Європейської Асоціації установ вільного часу дітей і молоді (EAICY),
Міжнародної організації фестивалів фольклору та традиційних мистецтв
(IOFF), Міжнародної організації народної творчості (IOV), Асоціації
розвитку інформаційно-комунікативних технологій в освіті (ADICE).
У 2010-2011 роках Палац дітей та молоді організував та втілив у життя
11 міжнародних проектів, учасниками яких стали представники більше 30
країн Європи і Світу, брав участь у 26 міжнародних спортивних змаганнях,
турнірах, конкурсах, чемпіонатах, фестивалях.
Учні та вихованці закладу є багаторазовими володарями гран-прі та
лауреатами всеукраїнських і міжнародних мистецьких, культурологічних,
фольклорних конкурсів; переможцями всеукраїнських, європейських та
світових змагань із дзюдо, гри го, сьоги тощо. Вихованці школи східних
єдиноборств брали участь в олімпіадах 2004 та 2008 років, а вихованці
Школи інтелектуальних ігор здобули призові місця на Чемпіонатах світу з
гри го та у І світовому інтелектуалі в Пекіні (2008 р.).
ПДМ – лауреат Міжнародного відкритого рейтингу популярності та
якості товарів і послуг «Золота фортуна», лауреат вісьмох номінацій
міського рейтингу «Гордість міста» впродовж останніх 4 років, володар
Диплому Міністерства освіти і науки України «Краща модель
позашкільного закладу», представлений в іміджевому виданні «Діловий
імідж України. Партнерство та інтеграція у світову економічну
співдружність» (Київ, 2006), у довідково-бібліографічному виданні
«Флагмани освіти і науки України» (2009), в альманасі «Флагман сучасної
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освіти України» (2008), в альманасі «Науково-освітній потенціал України»
(2010), у щорічному бібліографічному довіднику «Хто є хто на
Рівненщині?» (з 2006 по теперішній день), два роки поспіль Рівненський
міський Палац дітей та молоді стає найкращим позашкільним закладом
області.
Результативною є робота піар-компанії закладу, в якій передбачено
інформування громадськості міста про діяльність ПДМу через:
- телебачення (висвітлення всіх значущих заходів в новинах РТБ, Рівне1: щомісячна зйомка та трансляція циклу передач «Шляхами дитинства»
про діяльність усіх профільних шкіл Палацу). Робота закладу презентується
через власний продукт ПДМу – телепередачу «ПіДеМо разом», молодіжну
телепередачу «Невгамовні дослідники»).
- видання міської газети для учнівської молоді «Без секретів»;
- Інтернет(Web-сайт закладу, молодіжний портал «ПДМ-ОГО»,
електронна газета «Без секретів+»).
Із метою доступності позашкільної освіти заняття проводяться не
тільки на базі основного приміщення, але й на базі 18 навчальних закладів
міста.Збагачення змісту існуючої системи профільного навчання,
розширення вікових меж, інтеграція доробок ресурсних центрів
Рівненського ПДМу дозволить створити матричну адаптивну модель
цілісної системи безперервного розвитку творчої особистості впродовж
життя дитини, підлітка, молодої людини. Зробить його життя більш
повноцінним та самодостатнім, готовим до викликів сучасності та
значущим у сенсі власного соціального захисту.
Таким чином, власна система профільного навчання конструктивна,
сучасна і відповідає потребам молодого покоління та замовленню держави
на виховання високоінтелектуального, конкурентоздатного громадянина
європейської держави Україна.
Саме на даному етапі впровадження цілісного соціоосвітнього проекту
профільного навчання, знаходиться педагогічний колектив Рівненського
міського Палацу дітей та молоді, створюючи новий бренд для всієї освітньої
галузі країни.
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Дітлашок Зінаїда Антонівна,
директор Костопільського будинку школярів та юнацтва
РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
ЗАСОБАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(МАЙСТЕР-КЛАС)
Костопільський будинок школярів та юнацтва – це багатопрофільний,
комплексний навчальний заклад нового типу, де спроектована власна
авторська модель безперервної освіти. Основна мета діяльності –
забезпечення умов для розкриття здібностей вихованців та якнайповніша
реалізація можливостей обдарованих дітей. Структурно-логічна модель
діяльності закладу включає в себе 15 підрозділів, у яких функціонує 88
гуртків та творчих об’єднань, що покликані задовольнити найвибагливіші
запити та інтереси творчо обдарованих дітей.
В основі соціально-педагогічної системи закладу – комплексна
програма пошуку, навчання та виховання обдарованих дітей та молоді
«Творча обдарованість».Саме вонастала визначним показником у
перспективному розвитку мережі творчих об’єднань закладу, оновлення
змісту, форм та методів роботи.
Реалізація комплексної програми передбачає роботу колективу над
науково-методичною темою закладу «Виявлення, розвиток і підтримка
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юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення
дітей та юнацтва». Підбір оптимальних педагогічних технологій,
спрямованих на розвитокпотенціалу особистості, інноваційні форми та
методи роботи педагогів – надійний шлях реалізації проблеми, яку поставив
перед собою колектив Будинку школярів та юнацтва.
Результатом діяльності педагогічного колективу стали розроблені для
педагогів, батьків вихованців закладуметодичні рекомендації з проблем
навчання та виховання обдарованих дітей, оформлено портфоліо
«Обдарованість», організовуються виставки методичної та педагогічної
літератури, підготовлено методичну розробку «Психолого-педагогічний
супровід роботи з обдарованими дітьми» тощо.
Комплексна програма передбачає організацію роботи за блочномодульною системою, яка включає:систему пошуку, педагогічного
моніторингу обдарованих дітей;психологічне й науково-методичне
забезпечення роботи з обдарованими вихованцями;створення умов для
творчої реалізації дітей;забезпечення соціально-правових гарантів.
З метою виявлення напрямку розвитку творчих здібностей та рівня
креативності обдарованих вихованців психологічною службою закладу
проводиться діагностична робота. За результатами якої заповнюються
картки особистісного розвитку талановитих вихованців. У закладі
створений Банк даних про обдарованих дітей, де зберігаються їхні творчі
паспорти, які щорічно поповнюються інформаційними даними, копіями
дипломів і нагород. На сьогоднішній день у Банк даних занесена інформація
про 78 вихованців.
З метою стимулювання творчої активності та ініціативи молодих
талантів у закладідіє Асоціація обдарованих дітей «Разом – ми
сила».Головне її завдання– підтримка та розвиток здібних вихованців
закладу,створення комфортних умов для їх самореалізації. За ініціативи
Ради обдарованих дітей у закладі розпочав свою діяльність Клуб
шанувальників творчості«Салон мистецтв». Планом роботи салону
передбачено зустрічі з цікавими людьми, поїздки по визначних місцях
рідного краю, екскурсії у музеї, художні галереї, відвідування театрів,
персональних виставокхудожників тощо. Ефективноюформою роботи
Асоціації стала реалізація різнопланових проектів. Серед них – «Творчі
сім’ї Костопільщини», «Мій рідний край» тощо.
Особливо важливим у роботі з обдарованими дітьми є розвиток
здібностей з ранньоговіку. Для цього в закладі створена Школа розвитку
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та виховання дитини «Радість», що є першою сходинкою у структурнологічній моделі нашого закладу. У ній займаються діти від 4 до 6 років.
Діяльність школи спрямована на розвиток творчих здібностей дітей,
соціальну адаптацію,підготовку старших до навчання в школі.
Організаційно-функціональна модель діяльності включає в себе
вивчення дітьми ряду навчальних дисциплін (рідного слова, англійської
мови, логічних ігор, національної абетки і т.д.), проведення масових заходів,
психодіагностичних методик,роботи з батьками. За 16 років існування
школи її вихованцями стали близько двох тисяч дітей. Навчально-виховний
процес у ній здійснюється за комплексними освітніми програмами, які
розраховані на два роки навчання. Для батьків працює сімейний клуб
«Затишок». На батьківських зборах, групових та індивідуальних
консультаціях педагоги навчають адекватно оцінювати розвиток дитини,
не ігнорувати вікові норми, бачити потенціал дитини, освоювати методи
допомоги дитині в розвитку. По закінченню школи розвитку та виховання
дитини «Радість» на традиційному святі діти отримують свідоцтво про
закінчення школита запрошення у Школу обдарованого малюка, відповідно
до своїх нахилів та здібностей.
Школа обдарованого малюка – це інноваційний структурний підрозділ
закладу, що створений з метою реалізації комплексної програми «Творча
обдарованість». Саме комплексне виховання засобами мистецтва і є
основною метою діяльності цієї школи. Структурна модель діяльності
школи включає в себе функціонування творчих об’єднань: «Артстудія»,
«Акорди». Основним аспектом роботи є інтеграція навчальних програм,
що дає змогу маленьким вихованцям знайти шляхи для своєї самореалізації.
Великим структурним підрозділом закладу є МАМ до складу якого
входить центр поліської культури «Родинна майстерня» та художньоестетична майстерня.
Центр поліської культури „Родинна майстерня” став осередком
національного виховання, в якому відроджуютьсяі примножуються традиції
українського народу. Особливістю його діяльності є створення родиннопедагогічного простору, безпосереднє залучення батьків та народних
умільців до навчально-виховної діяльності. Спільні творчі заняття
даютьзмогу батькам опанувати той вид мистецтва, який обрала їхня дитина.
Одним із напрямків роботи центру є організація і проведення для вихованців
масових заходів. Традиційними серед них є: «Посвята в юного підмайстра,
майстра», виставки «Першого малюнка», «Першого виробу».
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Найяскравішим та найкреативнішим у центрі є театр моди «Полісяночка».
Головна мета якого –формування у гуртківців здатності бачити, сприймати
і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності
творчої особистості.
Спільними зусиллями учасників навчально-виховногопроцесу був
створений музей-студія українського побуту та мистецтва,
якийдопомагаєінтегрувати навчальну-виховну роботу з народознавчою. За
результативну роботу музею-студії було присвоєно звання «Зразковий
музей».
Художньо-естетична майстерня поєднала в собі навчання дітей
хореографічному, вокальному, театральному та цирковому мистецтву.
Результатомплідноїдіяльностіпедагогів та гуртківців є неодноразові
перемоги у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, змаганнях,
фестивалях.Дітей з поетичними здібностями згуртувала літературномистецькастудія«Первоцвіт».Зароки діяльності якої видано тризбірки
(«Ранкові промені»),організовуються зустрічі з поетами краю, налагоджено
роботу літературнихчитань. Поезії вихованців публікуютьсяу
Всеукраїнському виданні «Долоньки».
Еколого-натуралістичний центр «Журавочка» спрямував свою роботу
на виховання екологічної культури особистості, її інтересу до природи,
дослідницької роботи, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних
проблем. Вихованці центру беруть активну участь в екологонатуралістичних конкурсах різного рівня, масових заходах.
З метою задоволенняінтересу вихованців до подорожей, вивчення
історії рідного краю у закладі діє туристсько-краєзнавчий центр «Горизонт».
Діяльність його спланована згідно з розробленим проектом „Стежками
рідного краю”. Педагогами Центру складені туристичні маршрути,походи
вихідного дня, велопробіги мальовничими куточками рідного краю.
Обдаровані діти у цьому напрямку роботи є ініціаторами проведення
пошуковий акцій, краєзнавчих експедицій і т.д.
Чимало вихованців закладу мають лідерські якості та організаторські
здібності. З метою задоволення творчої ініціативи дітей у БШЮ був
створений центр лідерських та молодіжних ініціатив. Спільними зусиллями
педагогів та вихованців центру була налагоджена співпраця з місцевими
органамисамоврядування. Їх неодноразова підтримка допомогла
організувати і провестибагатоцікавих заходів, серед яких: навчальний
КВЕСТ «Знання – це сила», флешмоб «Ми за здоровий спосіб життя»,
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учнівська конференція «З вірою в майбутнє», різдвяні зустрічі з
депутатським корпусом міської владиі т.д.
На сучасному етапі розвитку суспільства важливе місце займає питання
європейської інтеграції. У закладі створений центр європейської інтеграції
«Євростандарт»,де цілеспрямовано впроваджуються нові форми
позашкільної діяльності вихованців, реалізуються міжнародні проекти.
Заклад бувучасником польсько-українського проекту „Відкрий двері – світ
для тебе”, який проходив у рамках міжнародного проекту молодіжного
обміну Євросоюзу, обміну досвідом, ознайомлення з польською культурою
через популяризацію художньої самодіяльності. Влітку 2009 року,Будинок
школярів та юнацтва приймав дітей зм.Машево (республіки Польща).
Упродовж дев’яти днів тридцять польських школярів, спільно з
вихованцями БШЮ, провели низку захоплюючих заходів, популяризуючи
позашкільні заклади та налагоджуючи дружні стосунки. Перебування
закордонної делегації на Костопільщині завершилося підписанням пакту
про взаємну дружбу дітей із двох сусідніх держав. Зворотній візит
доРеспубліки Польщі відбувся у вересні 2010 р. Наступниметапом у цьому
проекті будеробота тріади країн: Україна – Польща – Німеччина, який
планується улітку цього року. Україну будуть представляти вихованці
нашого закладу.
Результативним показником у роботі з творчо обдарованими
вихованцямистало відкриття структурного підрозділу наукового товариства
«Паростки надії». Головним завданням якого є педагогічний супровід науководослідницької діяльності дітей, участь у роботі МАН, організація і проведення
учнівських тематичних конференцій, форумів, практикумів і т.д.
Створений центр соціалізації дітей пільгових категорій забезпечує
доступність якісної освіти для них. Щорічно збільшується їх кількісний
показнику творчих об’єднаннях БШЮ. Для дітей пільгових категорій у
закладі організовуються персональні виставки, проводяться
арттерапевтичні заняття, з ними ведеться психодіагностична робота. Для
тих, які не можуть відвідувати наш заклад, розробляються відео заняття,
розвивається дистанційна освіта, що дозволяє дітям з високим рівнем
здібностей реалізувати свій творчий потенціал на відстані і сприяє
соціалізації дітей пільгових категорій в умовах нашого закладу.
Особистість обдарованої дитини формується не тільки через включення
їх у різноманітну діяльність творчих об’єднань, клубів, секцій, але й через
залучення їх до культурно-масової діяльності, виховних заходів, святкових
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програм. З цією метою у закладі функціонує Центр «Дозвілля», як виховний
проект на основі модульної системи. Щороку в закладі проводяться
різноманітні заходи, традиційними серед них є: «Візьми в дорогу
захоплення», фестиваль дитячої та юнацької творчості «Під кольорами
райдуги», що проходить під патронатом міського голови нашого
міста.Популярними святами закладу є: творчий звіт «Під вітрилами надій»,
на якому відбувається нагородження кращих вихованців, колективів та
педагогів закладу, «Ситцевий бал» для випускників БШЮ, фестиваль
писанки «Древо життя» та інші.
У закладі функціонує освітньо-профорієнтаційний центр «Світ у
веселці». Навчання у якому дає можливість дітям зробитиперші кроки в
професійній діяльності.
Вже традиційним стало проведення конкурсу фахової майстерності
«Кращий серед нас», творчий вечір «Світ у веселці професій» тощо.
Щорічно на святі «Від захоплення до професії» більше 50 дітей, склавши
попередньо кваліфікаційні іспити, отримують свідоцтва про позашкільну
освіту із зазначенняспеціальності, яку вони здобули.Серед педагогів нашого
закладу 70% – наші випускники.
Для посилення мотивації дітей до позашкільних занять у закладі
розроблена система заохочення вихованців, яка включає в себе
нагородження всіх учасників конкурсів, змагань, виставок, концертних
програм тощо. Найвищою нагородою за успіхи в навчанні є занесення
фотографії та імені дитини на «Алею зірок».
Здійснюється моніторинг результативності роботи з обдарованими
дітьми. У систему роботи закладу впроваджено технологію портфоліо
творчихдосягнень вихованців закладу, проводиться підсумкова атестація
вихованців. Вона дозволяє оцінитирезультат освоєння освітніх програм за
обраним напрямком діяльності та оцінитиреальну результативність спільної
творчої діяльності.
Науково-методична діяльність у закладі включає: засідання
методичного об’єднання «Педагогічна вітальня»,клуб педагогів
«Творчість», творчу лабораторію «Сходинки до майстерності», розробку
методичних рекомендацій, пам’яток для педагогів, організацію виставок
методичної та педагогічної літератури.Традиційними є семінарипрактикуми: «Педагогічний супровід роботи з обдарованими дітьми»,
«Педагогічна майстерність – головний чинник роботи з обдарованими
дітьми», педагогічні читання «Обдарована дитина: яка вона?», «Форми та
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методи роботи з обдарованими дітьми» тощо.
Доказом успішної роботи з молодими талантами служать високі
результати, які демонструють гуртківці закладу, беручи участь у конкурсах,
виставках, змаганнях.
Так, у 2009-2011 роках, вихованці дитячих об’єднань Будинку школярів
та юнацтва в конкурсах, змаганнях, олімпіадах, виставках різного рівня
зайняли більше 85 призових місць.
Робота закладу постійно висвітлюється у ЗМІ. На сторінках районної
газети „Віче Костопільщини” систематично виходить тематична сторінка
„Барви позашкілля”, друкуються матеріали і в міській газеті „Костопільцентр”. По районному радіомовленню двічі на місяць виходить в ефір
дитяча розважально-пізнавальна програма „Світ у дитячих долонях”.
Педагогічний досвід керівників гуртків друкується на сторінках
всеукраїнських видань „Позашкілля”, „Позакласний час”, випускаються
інформаційні буклети про діяльність гуртків та творчих об’єднань,
створюється портфоліо досягнень.
Структурно-логічна модель, яку ми пропонуємо, успішно
впроваджується у практику діяльності позашкільного закладу і
сприяєстворенню навчально-виховного середовища, що дає можливість
ефективно впроваджувати інноваційні технології з метою формування
творчої, духовно-багатої, гармонійної особистості. Досвід роботи з
обдарованими дітьмипоказує, що цілеспрямована робота, співтворчість
педагогів та вихованців сприятимуть виявленню і розвитку обдарованості,
допомагатимуть досягти певних висот у обраному виді діяльності.
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Гончарук Ігор Петрович,
директор Костопільського центру технічної творчості
та комп’ютерних технологій
УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ РОБОТИ
ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(МАЙСТЕР-КЛАС)
Центр технічної творчості та комп’ютерних технологій – це новий тип
закладу в системі позашкільної освіти.
Основним напрямком діяльності Центру є науково-технічний, що
передбачає залучення вихованців до активної діяльності з набуття технікотехнологічних умінь та навичок, розширення науково-дослідної роботи а
також –оволодіння практичними уміннями та навичками з технічних видів
спорту, організацію змістовного дозвілля.
На даний час у Центрі технічної творчості та комп’ютерних технологій
працює 20 педагогів та 5 сумісників (3 педагоги – Відмінники освіти
України, 4 працівники нагороджені грамотою МОНМС України), працює
65 творчих об’єднань за 24 профілями, в яких навчається 980 дітей.
На базі сільських шкіл працює 6 творчих об’єднань, у яких займається
90 дітей.
Головними завданнями нашого Центру є:
- реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;
- формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної
громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;
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- надання навчальним закладам системи загальної середньої освіти
методичної допомоги з питань упровадження форм і методів навчання і
виховання у навчально-виховний процес;
- створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення
потреб дітей і підлітків у позашкільній освіті, організації їх оздоровлення,
дозвілля та відпочинку;
- задоволення потреб учнівської молоді у професійному
самовизначенні, відповідно до їх інтересів і здібностей;
- просвітницька діяльність.
Розпорядженням голови Костопільської районної державної
адміністрації №146-р від 01.04.2003 р. Станцію юних техніків
реорганізовано у Центр технічної творчості та комп’ютерних технологій.
Із реконструкцією закладу в 2003 році ми маємо можливість надавати
якіснішу позашкільну освіту дітям та учнівській молоді міста і району.
Гарні просторі класи та лабораторії, які оснащені сучасною комп’ютерною
технікою(а це – 2 ноутбуки, 30 комп’ютерів та оргтехніка до них),
передовими цифровими технологіями – це відео- та фотокамери, DVDпрогравачі, принтери із фотовластивостями.
Кожна дитина, яка відвідує наш Центр, має можливість користуватися
цими всіма пристроями, використовувати їх можливості для виконання
завдань основної навчальної програми школи, а також– для особистого
самовдосконалення і самоосвіти. На сьогоднішній день всі вихованці
центру уміють користуватися комп’ютером, а це – діти і молодь віком від 6
до 20 років. Всі вони мають доступ до всесвітньої мережі Інтернет.
У нас працюють гуртки нових напрямків – це юні оператори ЕОМ,
комп’ютер + англійська мова, початкове технічне моделювання +
комп’ютер, WEB -дизайн, які за короткий час зарекомендували себе з
позитивної сторони. У відділі виробничого навчання вихованці мають змогу
здобути диплом кваліфікованого робітника – «Оператор комп’ютерного
набору», у шкільному віці – це мрія кожного учня. Саме цей напрямок дає
змогу спрямувати свої соціальні потреби школярів на здобуття майбутньої
професії (протягом п’яти років 164 вихованців отримали диплом
кваліфікованого робітника).
Уміння працювати з комп’ютером допомагає нашим вихованцям краще
освоїти знання, закріпити уміння і навички на гуртках авіамоделізму,
автотрасового моделізму, картингу та мотокросу.
Центр технічної творчості та комп’ютерних технологій – це осередок
дозвілля, де створено сприятливі умови для творчого, інтелектуального
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розвитку дітей та молоді.
Із метою професійного самовизначення та творчої самореалізації
гуртківців створені такі відділи: спортивно-технічний відділ та відділ
інформатики й обчислювальної техніки.
Згідно навчального плану на 2011-2012 н.р., до відділу інформатики
та обчислювальної техніки входять 34 гуртки, в яких займається 510
вихованців за напрямками: «Користувачі ПК», «Юні оператори ЕОМ»,
«Комп’ютер + англійська мова», «ВЕБ-дизайн», «Відео студія», «Технічне
моделювання та конструювання + комп’ютер», «Початкове технічне
моделювання з розвитком творчої уяви», «Початкове технічне
моделювання», «Оператор комп’ютерного набору».
Одним зі стимулів навчання дітей може бути комп’ютер. Адже він
активізує мислення, розвиває інтелектуальний та духовний потенціал учнів,
стимулює їх до вивчення лексичних одиниць. З допомогою комп’ютера
можна стимулювати самодисципліну(адже тільки через самодисципліну
можна досягнути свободи); самокритику; самоповагу: потрібно допомагати
дітям відчувати їх значущість, упевненість у тому, що вони дійсно здатні
зробити щось корисне в цьому світі; саморозвиток.
У гуртковій роботі використовуються такі методи і форми роботи:
демонстрація, обговорення, міні-лекції, рольові ігри, навчальні ігри,
тренажерні вправи, спонукання до пошуку інформації, інтерв’ю та ін.
Робота в гуртку може бути в індивідуальній, парній та груповій формі.
Метою та основним змістом роботи гуртка є: формування теоретичних та
практичних навичок роботи з персональним комп’ютером, розвиток вміння
використовувати ці навички у подальшому житті; розвивати пам’ять, увагу,
наполегливість; виховувати національну свідомість, інтерес до вивчення
іноземних мов.
Випускник повинен вміти:
- працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його
редагуванням;
- працювати в графічному редакторі;
- працювати з електронними таблицями, виконувати обчислення;
- виконувати операції з базами даних;
- оперувати з файлами та здійснювати запис на носії інформації;
- здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах
відповідно до вимог програмного забезпечення;
- працювати з мережею Internet, електронною поштою;
- готувати до роботи устаткування та додаткове обладнання;
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- керувати режимами та використовувати периферійне обладнання,
системи передавання (приймання) даних;
- своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у
роботі устаткування;
- переносити текст на папір за допомогою друкувальних пристроїв;
- у разі необхідності –виконувати обов’язки секретаря керівника
(організації, підприємства, установи), вести діловодство;
- виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим
методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки
тощо.
Велику роль в охопленні дітей позашкільною освітою та надання
якісних освітніх послуг Центром технічної творчості та комп’ютерних
технологій займає маркетингова діяльність закладу.
Наш досвід дозволяє стверджувати, що використання інформаційнокомунікаційних технологій у навчально-виховному процесі позашкільного
закладу дає можливість:
- організувати самостійну творчу роботу вихованців, спрямовану на
розвинення професійних схильностей;
- розвивати уміння ефективно знаходити, подавати та структурувати
інформацію;
- оволодівати сучасними програмними засобами;
- формувати інформаційну культуру для повноцінного використання
інформаційного простору.
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Сосновчик Тетяна Олександрівна,
директор Рівненського міського
центру творчості учнівської молоді
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
ОСВІТИ, СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ ВИХОВАНЦІВ В УМОВАХ
ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(МАЙСТЕР-КЛАС)
Рівненський міський центр творчості учнівської молоді є складовою
освіти міста Рівного, а саме – профільним позашкільним навчальним
закладом науково-технічного спрямування.
Заклад функціонує 35 років. У 1976 р. була заснована Міська станція
юних техніків,яка започаткувала рух під гаслом „Через технічну творчість
– до майбутньої професії!”. У 1998 р. МСЮТ реорганізована у Міський
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центр творчості учнівської молоді.
З вересня 2007 року заклад очолює Сосновчик Тетяна Олександрівна.
Головною метою діяльності Центру творчості є створення освітньовиховного простору для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного
розвитку дитини, підлітка, молодої людини, здатноїдо самовдосконалення
та самореалізації у сучасних соціальних умовах.
Основними завданнями МЦТУМ як позашкільного закладу науковотехнічного спрямування є забезпечення політехнічної та технологічної
освіти, створення умов для професійного самовизначення вихованців,
розвитку творчої особистості дитини в умовах науково-технічної діяльності,
формування у дитини комплексу морально-етичних якостей та життєвих
ціннісних ставлень, збереження та зміцнення морального, фізичного та
психічного здоров’я вихованців, сприяння соціальній адаптації вихованця.
У навчально-виховному процесі керівники гуртків МЦТУМ керуються
Програмами з позашкільної освіти (науково-технічний напрям),
рекомендовані МОНМС України. Враховуючи принцип багатоукладності
та варіативності позашкільної освіти, педагоги розробляють та апробовують
власні робочі навчальні програми за різними напрямами.
На заняттях керівники гуртків прагнуть до активної взаємодії з
вихованцями і впроваджують у практику роботи сучасні інтерактивні
технології, де вчитель виступає в ролі помічника вихованця, «диригента»
навчального процесу.
Активно впроваджується метод проектів: вихованці індивідуально або
колективно вирішують поставлене педагогом творче завдання і шукають
шляхи його вирішення (опрацьовують інформацію, вибирають оптимальні
варіанти вирішення та необхідні технології).
Використання ділових ігор дає можливість в ігровій ситуації
змоделювати відносини, що виникають у реальному житті, активізують
творчу ініціативу, сприяють соціальній адаптації дитини. На заняттях
практикується створення виховних ситуацій, в яких організовується таке
стимулююче середовище, що учень вчиться розрізняти добро і зло, красиве
і потворне, корисне і шкідливе; прагне наслідувати хороші вчинки.
Найпоширенішими прийомами та методами навчання та виховання на
заняттях гуртків також є робота в парах, робота в малих групах: «навчаючи,
учусь», «павучки», «мікрофон», «коло ідей», «мозковий штурм» та інші,
завдяки яким дитина розкриває потенційні можливості, співпрацює,
спілкується, взаємодіє з іншими гуртківцями.
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З метою збереження фізичного здоров’я дитини на заняттях
проводяться фізкультхвилинки, релаксаційні вправи, рухливі ігри. Це знімає
втому, психічне навантаження, дає можливість емоційно налаштуватися
на творчий процес.
На заняттях гуртків вагоме місце займає практична робота вихованців,
що зумовлено специфікою роботи закладу, під час якої формуються та
вдосконалюються практичні компетенції, вміння оптимально
організовувати свою діяльність, виховується відповідальність, охайність,
терплячість.
Велике значення у вихованні мають екскурсії. Це прогулянки з дітьми
на природу для збору робочого матеріалу, екскурсії на різноманітні виставки
та експозиції у музеї, театри та інші установи міста. Окрім того, Центром
організовується дуже багато виставок, виставок-презентацій дитячих робіт
наших гуртківців, які відвідують колективи шкіл міста. Такі заходи дуже
допомагають педагогам реалізувати розумовий, національний, моральний,
фізичний, екологічний, естетичний напрями виховання.
З метою виховання у підростаючого покоління інтересу до
протипожежної охорони народної власності, поваги до професії
пожежників, оволодіння дітьми правил пожежної безпеки функціонує
дитячий пожежний клас-музей „Промінець”. Учні та дошкільнята всіх
навчальних закладів міста відвідують музей, в якому проводить екскурсії
керівник протипожежного гуртка. У січні 2010 року класу-музею
„Промінець” присвоєно почесне звання – „Народний”.
Майже на кожному занятті проводяться виховні бесіди, метою яких є
формування ціннісних ставлень особистості дитини. Наприклад: «Калина
так хизується красою...», «Голодомору в Україні присвячується...», «Наш
біль – Чорнобіль», «Волі народної дзвін», рубрика «Великі українці»,
рубрика «Українські народні традиції», «Здоров’я всьому голова», «Така
багатогранна творчість...» та інші.
Якість та результативність педагогічного процесу в позашкільному
закладі залежить від професійної майстерності керівника гуртка, умілого
використання різноманітних форм і методів навчально-виховної діяльності,
творчого підходу до організації занять та його особистісного зросту. На
вдосконалення професійної майстерності педагогів, розвиток та
підвищення їх творчого потенціалу направлена вся методична робота
Центру.
Основні форми методичної роботи закладу:
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масові: педагогічні ради, методичні ради, інструктивно-методичні
наради;
групові: методичні об’єднання за напрямами; школа молодого педагога;
навчальні, проблемні, виїзні семінари; семінари-практикуми; майстеркласи; тренінги; естафети педагогічних знахідок (обмін досвідом); зустрічі
з майстрами народної творчості; конференції;
індивідуальні: підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (атестація,
курсоваперепідготовка), самоосвіта, наставництво і консультації, творчі
звіти керівників гуртків, вивчення, узагальнення та поширення кращого
педагогічного досвіду, розробка методичних рекомендацій та навчальних
програм за напрямками.
Педагоги МЦТУМ активно працюють над поповненням та
систематизацією матеріалів із власного досвіду роботи. Протягом чотирьох
років було підготовлено для участі у різноманітних конкурсах 33 методичні
розробки. Щороку керівники гуртків стають переможцями в обласних
конкурсах на кращу методичну розробку серед педагогів позашкільних
навчальних закладів.
Педагогічний колектив Центру бере активну участь у методичній роботі
міста, а саме: проводить міські та обласні семінари-практикуми, майстеркласи за напрямами діяльності; педагоги Центру працюють у міських
методичних об’єднаннях та творчих групах.
Окрім того, в закладі реалізуються Програма національного виховання
учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020рр., схвалена розпорядженням
голови Рівненської ОДА 09.02.2008 №42 і затверджена рішенням
Рівненської обласної ради 29.02.2008 №695та Програма розвитку
позашкільної освіти і виховання Рівненщини на 2009-2015рр., затверджена
на засіданні колегії управління освіти і науки облдержадміністрації
17.06.2009 року.
Високим результатом методичної роботи є перемога методиста Хилько
Любові Степанівни в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
„Джерело творчості” в номінації „Методист -2008”.
За високі досягнення стипендіатами міського голови стали вихованці
МЦТУМ: Фролова Світлана (керівник: Л.М.Гулюк), Войтович Вікторія
(керівник: Г.П.Мельничук), Приймачек Марія (керівник: Т.О.Приймачек).
Гуртківці Центру – призери Всеукраїнських масових заходів та їх педагоги
включені у Всеукраїнську збірку «Обдарована молодь України – 2008», в
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альманах «До вершин досконалості» (2009р., 2010р.) управлінням освіти і
науки Рівненської ОДА.
Важливою приємною подією у житті колективу стала перемога
директора Сосновчик Тетяни Олександрівниу міському конкурсі«Жінка
року – 2009» у номінації «Працівник освіти».
Практичний психолог Центру творчості разом із педагогічними
працівниками бере участь у здійсненні навчально-виховної роботи,
спрямованої на забезпечення всебічного розвитку учнів, збереження їхнього
повноцінного психічного здоров’я, і реалізує такі завдання: забезпечення
можливості вільного і гармонійного розвитку дитини в умовах закладу;
формування психологічної культури всіх учасників навчально-виховного
процесу, сприяння в оволодінні ними психологічних знань, умінь, навичок;
допомога адміністрації та педагогічному колективу у створенні
оптимальних умов для розвитку особистості вихованців, враховуючи їхні
інтереси, здібності, нахили, обдарування; сприяння адаптації дітей та
учнівської молоді до нових умов навчання; виявлення рівня творчої
обдарованості вихованців закладу, надання допомоги керівникам гуртків
у роботі з обдарованими дітьми; здійснення професійної орієнтації
підлітків.
До основних напрямів діяльності МЦТУМ відноситься участь наших
гуртківців у різноманітних масових заходах міського, обласного та
Всеукраїнського рівнів. Змагання, конкурси, виставки, учнівські
конференції, презентації дають можливість пропагувати та популяризувати
досягнення дитячих колективів, дітям – реалізувати здібності і таланти,
показати свої творчі здобутки.Дух боротьби сприяє розвитку у дітей
впевненості у собі, вмінню протистояти суперникам, вчить гідно сприймати
перемоги та поразки, стимулює до творчого зростання та самовдосконалення.
Щорічно з метою залучення дітей до технічної творчості та її
популяризації для гуртківців Центру та їх батьків проводятьсятакі масові
заходи закладу: «День відкритих дверей», підсумкові учнівські конференції
«Світ твоїх захоплень», виставки-презентації дитячих робіт у навчальних
закладах міста, бібліотеках, музеях, театрі.
Для згуртованості дитячого колективу та реалізації всіх напрямів
виховання педагоги закладу проводять тематичні вечори, традиційні
родинні свята, дні іменинників, години вільного спілкування, вечори
відпочинку тощо. На такі заходи запрошуються батьки, родичі, друзі,
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педагоги, ЗМІ.
З метою виховання людяності, доброти, милосердя діти залучалися до
участі у благодійних акціях: «Різдво без самотності», «Великодні дзвони»,
«Люби ближнього як самого себе», під час яких вихованці відвідують з
вітаннями та подарунками, виготовленими своїми руками, одиноких та
хворих бабусь та дідусів, ветеранів війни, дітей-сиріт Рівненського будинку
дитини.
Діяльність МЦТУМ охоплює різні напрями технічної творчості
учнівської молоді: початково-технічний, науково-технічний, спортивнотехнічний, художньо-технічний, по яких, відповідно, щорічно проводяться
профільні масові заходи.
МЦТУМ активно співпрацює з різними соціальними інституціями:
– загальноосвітні навчальні заклади міста Рівного;
– Рівненський інститут післядипломної педагогічної освіти;
– Національний університет водного господарства та природокористування;
– Рівненський державний гуманітарний університет;
– Рівненський державний обласний центр науково-технічної творчості
учнівської молоді;
– Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту;
– Рівненський обласний центр естетичного виховання;
– Рівненська обласна станція юних натуралістів;
– Рівненський обласний ляльковий театр;
– міські бібліотеки;
– громадська організація «Червоний хрест»;
– Рівненський обласний краєзнавчий музей.
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Аврука Валентина Вікторівна,
директор Володимирецького будинку
школярів та юнацтва
МОДЕРНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ
СУСПІЛЬСТВА (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Володимирецький
районний Будинок школярів та юнацтва» (БШЮ) – комплексний
позашкільний навчальний заклад, який надає освітні послуги дітям
шкільного віку та молоді району віком від 5 до 18 років.
У процесі модернізації освітнього процесу Володимирецькийрайонний
БШЮ позиціонує як: центр розвитку обдарованості дітей та молоді,
освітній комплекс із профільної підготовки за напрямами позашкільної
освіти, осередок громадської активності, база культурно-дозвіллєвої
діяльності дітей та молоді, розвиваюче середовище для дітей та молоді з
особливими потребами, школа соціального партнерства.
БШЮ як центррозвитку обдарованості дітей та молодіреалізує свій
потенціал за допомогою системи організаційно-педагогічних умов
інтелектуального, творчого та соціального розвитку вихованців, які
розроблені колективом закладу під час експериментально-дослідної
діяльності в рамках лабораторії позашкільної освіти РОІППО.
Педагогічний колектив Володимирецького районного Будинку школярів
та юнацтва з 2007 по 2011 роки був активним учасником експериментальнодослідної роботи регіонального рівня. У рамках експериментальнодослідної роботи з теми «Організаційно-педагогічні умови формування
соціальної компетентності особистості вихованця позашкільного
навчального закладу» педагоги Будинку школярів та юнацтва досліджували
проблему формування готовності вихованців до саморозвитку та адаптації
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в оточуючому світі засобами опори на інтелектуальні здібності в науковому
дослідництві. У результаті проведеної роботи розроблена модель
формування соціальних компетенцій особистості вихованців, методичні
рекомендації, пам’яткидля керівників секцій та вихованців МАН, алгоритм
керівництва науково-дослідницькою роботою учнів, підготовлений
методичний посібник.
В основі розробленої моделі –програма розвитку інтелектуальних
здібностей вихованців, реалізації якої сприяли створені організаційнопедагогічні умови (організаційно-управлінські, навчально-системні,
навчально-виховні, змістово-цільові, науково-методичні). Програма
реалізувалась під час занять гуртків секції МАН («Юний мовознавець»,
«Юний програміст», «Юний дослідник», «Юний фольклорист», «Крилате
слово», «Юний хімік», «Інтеграл», «Біологія людини», «Основи екологічних
знань»).
При розробці програми значну увагу було надано вибору оптимального
змісту, форм та методів організації навчально-виховного процесу у
гуртках,секціях МАН, розробці методичного супроводу.
Результативність розробленої моделі підтверджується досягненнями
вихованців. Так, щороку в І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт бере участь до 50 юних дослідників. Щороку
вдосконалюється зміст робіт та глибина досліджень. Відповідно, зростає і
результативність участі юних науковців у конкурсах-захистах. За останні
чотири навчальні роки учасниками ІІІ етапу конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН були 7 дітей району, всі вони вихованці гуртків
КПНЗ «Володимирецький районний Будинок школярів та юнацтва».
Відповідно, 5 з них відзначилися як призери ІІІ етапу конкурсу-захисту.
За структурою КПНЗ «Володимирецький районний Будинок школярів
та юнацтва» є освітнім комплексом, у якому навчально-виховний процес
передбачає охоплення таких галузей знань і практичної діяльності, які
виходять за межі уроку, підручника, навчального плану загальноосвітньої
школи та передбачають їх поглиблене вивчення і застосування в межах
напрямів позашкільної освіти. Діяльність гуртків організована відповідно
до нормативно визначених рівнів: початкового, основного, вищого.
Ляльковий театр «Колосок», який діє на базі закладу, завдяки
наполегливій роботі керівника гуртка та вихованців відомий не лише у
межах району, але і в області. Вихованці гуртка– учасники обласних
фестивалів лялькових колективів «Ти і я у казці нині, у чудовій ми країні»,
«Березневі сходинки» тощо. Значна частка здобутих перемог вихованців
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закладу належить вихованцям зразкової студії образотворчого мистецтва
– вони постійні учасники та призери виставок-конкурсів («Знай і люби
свій край», «Воскресни, писанко!», «Оксамитовий рай», «Український
сувенір», «Космічні фантазії» та ін.). Надзвичайно цікавою є також
діяльність гуртка духовної пісні «Ангелятко», який працює на базі закладу.
У гуртку вихованці опановують ази духовного співу, який всебічно розвиває
та збагачує кругозір, і, що найголовніше, виховує і формує в дітях
християнський світогляд, що є носієм найвищих людських цінностей.
У БШЮ, як осередку громадської активності, дієрайонна рада
старшокласників, дитяче самоврядування «Світлофор» та організовано
роботу районної Школи лідерів дитячого самоврядування.
Під керівництвом ради старшокласників реалізовані такі соціальні
проекти: «Квіти мого краю», «Волонтерський рух у школі», «Ти гідно мусиш
жити», «Молодь хоче бути почутою», «Партнерство заради
майбутнього», «Добро починається з тебе», «Чисте подвір’я, чиста
вулиця, чистий район», «Молодь дбає про навколишнє середовище», «Коли
ялинки плачуть», «Наш зоряний час», «Молодь зберігає пам’ять», «Мій
регіон – моє коріння», «Учіться, читайте, чужому навчайтесь і свого не
цурайтесь», «Шкільна газета як засіб самореалізації кожного» та інші.
Зміст діяльності учнівського самоврядування передбачає:участь у
конкурсах (кущовий та районний конкурс «Лідер року»; кущовий,
районнийтаобласний етапи конкурсу «Молодь обирає здоров’я»; конкурс
на краще озеленення навчального кабінету; конкурс «Природа в загадках,
прислів’ях, віршах»), зльотах лідерів учнівського самоврядування,
проведенні акцій(«Посади деревце», «Обіймемо землю красою і любов’ю»),
організації та проведенніблагодійних заходів («Ми – майбутнє України»),
дебатів («Цей дорослий дитячий світ»), спортивних естафет «У дружбі
з гімнастикою і легкою атлетикою», реалізації проектів («Новий рік і його
значення для християн», «СНІД: не залишаймося байдужими» тощо).
У Школі лідерів навчаються діти із 43 загальноосвітніх шкіл району.
Діяльність школи організовується за відповідною програмою. Для дітей
проводяться: семінари-практикуми «Правові основи діяльності учнівського
самоврядування», «Технологія підготовки та реалізації соціально значущого
проекту», «Подолання комунікативних бар’єрів», «Формування лідерських
якостей особистості», «Хочеш бути сучасним? Будь здоровим!», «Учнівське
самоврядування і захист прав дітей» та ін.
Культурно-дозвіллєва діяльність закладу передбачає реалізацію
дозвіллєвих комплексних програм, проектів, заходів різних рівнів та видів.
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Проведення яких передбачає участь вихованців у фестивалях
(етнографічно-туристичний фестиваль «Бурштиновий шлях»), фестиваляхконкурсах («Молодь обирає здоров’я»), святах (День селища, День захисту
дітей тощо).
Реалізація дозвіллєвих комплексних програм, проектів на
рівніпозашкільного навчального закладу передбачає організацію:
тематичних виставок дитячих робіт («Світ моїх захоплень»,
фотовиставка «Я і природа»), ігор (інтелектуальних – «Брейн-ринг»,
«Щасливий випадок», «Що? Де? Коли?», спортивних – «Веселі старти»,
«Козацькі забави», розважальних – «Серця двох», «Ми – веселі і творчі»,
КВК, «Загадкове поле див»), бесід(«Убережи себе від ВІЛ», «Дерево міцне
корінням, а людина – друзями»,«Хліб – скарб найбільший на землі»,
«Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі»),годин
спілкування («Пташка красна своїм пір’ям, а людина своїм знанням»,
«Природа – наша мати, треба її оберігати»), вечорів («Мужчина – лицар,
сонячне дитя», «Запалимо свічку пам’яті», «Життя – театр? Театр – моє
життя? Чому я люблю театр»), свят (свято матері «Низький уклін і шана
матерям», «Андріївські вечорниці», «Свята Покровителько, покрий мою
головоньку»), диспутів («Культура як вона є», «Що означає бути патріотом
своєї країни», «Власне здоров’я – у власних руках», «Наша планета –
колиска життя»), звітних концертів.
Забезпечуючи реалізацію принципу відкритості освітніх перспектив
для дітей з особливостями розвитку, у закладі створені умови для здобуття
позашкільної освіти дітьми з особливими потребами, які відвідують заняття
хореографічного гуртка, гуртка «Художня вишивка» та студії
образотворчого мистецтва. Важливим напрямом роботи з такою категорією
дітей є налагодження партнерства з сім’єю. У закладі напрацьовані різні
види співпраці з батьківською громадськістю, які об’єднанні спільним
проектом «Під крилом птаха»: діяльність батьківської ради, спільне
партнерство при проведенні занять гуртків, масових заходів, де батьки є
не тільки пасивними спостерігачами, а й помічниками-партнерами.
Співпраця з різними соціальними інституціями, установами та
організаціями сприяє створенню єдиного соціалізуючого простору,
утверджує позашкільний заклад як школу соціального партнерства в районі.
Зокрема, налагоджена мережева взаємодія з вищими навчальними
закладами: Національним технічним університетом «Київський
політехнічний інститут», Національним університетом «Острозька
академія», Київським фінансово-економічним коледжом Національного
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університету державної податкової служби України, Рівненським
державним гуманітарним університетом, Національним університетом
водного господарства та природокористування, Міжнародним економікогуманітарним університетом ім.академіка Степана Дем’янчука,
комунальним позашкільним навчальним закладом «Рівненська Мала
академія наук учнівської молоді». Партнерство передбачає створення умов
для оволодіння вихованцями таким рівнем компетенцій, який необхідний
для вступу у вищий навчальний заклад, складання тестів незалежного
оцінювання знань.
Отже, модернізація діяльності БШЮ здійснюється у напрямах, які
позиціонують його як центр розвитку обдарованості дітей та молоді,
освітній комплекс із профільної підготовки за напрямами позашкільної
освіти, осередок громадської активності, базу культурно-дозвіллєвої
діяльності дітей та молоді, розвиваюче середовище для дітей та молоді з
особливими потребами, школу соціального партнерства.
Реалізація зазначених вище соціально-освітніх позицій забезпечується
впровадженням особистісно орієнтованих навчальних технологій,
інтерактивних форм і методів навчання і виховання, партнерськими
взаємовідносинами між суб’єктами освітнього процесу.
Завдання кожного педагога –побачити та допомогти розвинути дитині
її здібності, реалізувати себе як особистість та визначитись із майбутньою
професією, набути необхідних соціальних компетентностей.
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Відділення 6. Дошкільна освіта.
Координаторвідділення: Шишолік Лілія Андронівна, завідувач
кабінету дошкільної освіти, старший викладач кафедри корекційної освіти
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Тема. Методична діяльність педагогів-дошкільників в умовах
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Кіндрат Інна Ростиславівна,
старший викладач кафедри корекційної освіти
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
«КРУГЛИЙ СТІЛ» ІЗ ТЕМИ «НЕПЕРЕРВНІСТЬ ТА
НАСТУПНІСТЬ ЗМІСТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТАПОЧАТКОВОЇ
ОСВІТИ У БКДО І НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ ДЛЯ 1 КЛАСУ»
Реформування системи освіти в сучасних умовах, насамперед,
торкнулосьїї дошкільної та початкової ланок. Упродовж останнього
рокуприйнято основні документи, які визначають орієнтири, засадита зміст
дошкільноїі початкової загальної освіти – нові редакції Базового
компонента дошкільної освіти та Державного стандарту початкової
загальної освіти.Знову актуалізовано питання наступності між дошкільною
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та початковою освітою, причому це питання має розглядатись, очевидно,
у контексті саме тих документів, які визначають стандарти освіти.
Насамперед, варто відзначити, щоБКДО та Державний стандарт
початкової освіти ґрунтуються на засадах особистісно зорієнтованого та
компетентнісного підходів. Так, зміст Базового компонента дошкільної
освітиорієнтує освітян на цілісний і загальний розвиток дитини, підкреслює
важливість закладання в дошкільному віці фундаменту для набуття у
подальшому спеціальних знань та вмінь. Увага педагога має спрямовуватися
на головні лінії розвитку фізичного, психічного та морально-духовного
здоров’я, особистісних цінностей як своєрідного внутрішнього стрижня,
ціннісної етичної орієнтації з формування навичок практичного життя,
емоційної сприйнятливості та сприяння розвитку індивідуальності
дитини.Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку
відбувається в різних видах діяльності (ігровій Ї провідній для дітей
дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій,
музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній;
мовленнєвій; соціокультурній та ін.) і вимагає практичного засвоєння
дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля,
моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію.
Подальший індивідуальний шлях розвитку особистості дитини
продовжується у початковій школі. Підготовка дітей до школи має
відповідати вимогам та критеріям оцінки дошкільної зрілості дитини.
Така підготовка передбачає фізичний, емоційний, пізнавальний і
особистісний розвиток дитини, готовність до взаємодії з довколишнім
світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які є
фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і
забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу Ї школяра.
Сформованість самосвідомості, адекватної ідентифікації себе зі своїм «Я»,
уміння співвідносити свої бажання, можливості та прагнення до здійснення
мети діяльності, здатність уявляти себе в минулому, теперішньому,
майбутньому часі, орієнтуватись у своїх основних правах і обов’язках
характеризує дошкільну зрілість дитини та її психологічну готовність до
систематичного навчання у школі.
Тому, стосовно досить дискусійного сьогодні питання – підготовки
дітей до школи, яке цікавить і батьків, і вихователів – науковий керівник
авторського колективуАлла Богуш зазначила: «У змісті Базового
компоненту дошкільної освіти прописано, що дошкільні навчальні заклади
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обмежуються сформованістю психологічної готовності дітей до школи, яка
включає такі складові: мотиваційну, соціально-етичну, особистісну,
морально-вольову, мовленнєву, інтелектуальну готовність, що в сукупності
становить дошкільну зрілість випускника ДНЗ, яка і забезпечується
реалізацією нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти».
Наступність у змісті дошкільної та початкової освіти простежується,
насамперед, у тому,що нова редакція Базового компонента, як і Державний
стандарт початкової освіти, визначає зміст і структуру освіти за його
інваріантною та варіативною складовими.«Інваріантну складову змісту
дошкільної освіти, як і в початковій школі, систематизованоза освітніми
лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному
довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорнопізнавальному просторі», «Мовлення дитини», що, з одного боку, забезпечує
реалізацію принципу дитиноцентризму, а з іншого – наступності і
неперервності змісту освітніх ліній дошкільної та початкової ланок. Як
бачимо з назв освітніх ліній, стрижнем кожної освітньої лінії виступає
дитина, її особистісний розвиток», – зазначає А.Богуш.
Окрім того, вперше у змісті Базового компоненту дошкільної освіти
подано варіативну частину з освітніми лініями: «Комп’ютерна грамота»,
«Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи» та ін.
Аналізуючизміст основних освітніх ліній за БКДО та програмою 1
класу з метою з’ясування його наступності, можемо зробити такі висновки:
1. Зміст освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» визначає дуже
широкий обсяг знань, яким мають оволодіти дошкільники. Водночас,
навчальна програма з природознавства для 1 класу окреслює більш
конкретний зміст тем, які пропонуються для вивчення учнями. І, подекуди,
зміст, закладений у БКДО, значно ширший за програму 1 класу (зокрема,
у розділах «Всесвіт», «Тварини»). У БК широко представлено розділ
«Явища природи» – на відміну від програми 1 класу, де цей розділ відсутній
(він з’являється у 2 класі). Водночас, у шкільній програміґрунтовно
розглядаються розділи «Моя країна – Україна» та «Рідний край», що є
безперечним ускладненням порівняно з програмовим змістом для
дошкільників.
2. Освітню лінію БК «Дитина у світі культури» можна порівняти з
інтегрованим курсом початкової школи «Мистецтво». Зміст і структура
програми інтегрованого курсу «Мистецтво» продовжує і поглиблює дану
освітню лінію, зокрема, у розділі «Світ мистецтва». Проте, у початковій
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ланці менше можливостей длярізних видів мистецької діяльності дітей
(музичної, образотворчої, театралізованої) – з огляду на кількість годин у
навчальному плані.
3. Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» окреслює
логіко-математичну складову освіти дошкільника і характеристики його
пізнавальної активності та діяльності. Окремої розмови, з огляду на
висновки педагогів-практиків, потребує питання можливостей дітей
дошкільного вікущодо засвоєння і усвідомлення усіх запропонованих
математичних категорій. Водночас, у новій навчальній програмі для 1 класу
враховано той аспект, за яким дошкільна освіта визнана нульовим рівнем
освіти, а початкова – першим (відповідно до затвердженої Кабінетом
Міністрів України Національної рамки кваліфікацій), і, отже, навчання
математики в 1-му класі має спиратися на досягнення логіко-математичного
розвитку дітей дошкільного віку. Так, формування початкових
математичних знань і способів діяльності, їх практичне застосування
ґрунтується назасвоєних учнями у передшкільний періодматематичних
уявленнях, які на елементарному рівні відображають ознаки, властивості
та відношення предметів навколишнього світу. Результатом опанування
дошкільником цих уявлень є уміння визначати ознаки та властивості
предметів за формою, розміром, кольором, матеріалом, призначенням тощо;
порівнювати предмети за однією чи кількома ознаками; здійснювати
серіацію предметів; орієнтуватися у просторі та визначати розташування
предметів у ньому; встановлювати найпростіші причинно-наслідкові та
просторово-часові зв’язки; лічити предмети; вживати у мові логічні
сполучники та розуміти їх значення; робити елементарні умовиводи;
висловлювати прості оцінювальні судження. Ці уміння служать основою
для сприймання, розуміння та засвоєння математики учнями в початковій
ланці освіти.
На основі аналізу змісту програмових документів можна зробити такі
висновки:
1) оскільки до школи приходять діти з різними рівнями підготовки до
системного навчання, то в програмі передбачено тривалий адаптаційний
період – упродовж перших двох місяців здійснюватиметься узагальнення і
систематизація математичних уявлень, що були предметом формування у
передшкільний період згідно з БКДО. Розподіл навчальних годин
передбачає достатню, на думку авторів програми та підручника до неї,
кількість часу і на другий та третій розділи програми («Арифметичні дії
додавання і віднімання» та «Таблиці додавання і віднімання чисел. Задача»);
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2) у 1 і 2 класах формують поняття про задачу (просту або складену), її
структурні елементи, сутність процесу розв’язування.Автори програми для
1 класу зазначають, що поняття задачі та навчання розв’язування задач є
доволі складним матеріалом для учнів (хоча вимогами БКДО передбачено
розв’язування нескладних арифметичних задач та обізнаність із структурою
арифметичної задачі), тому лише у другому семестрі 1 класу розпочинається
вивчення даної теми;
3) відповідно, до нової програми 1 класу введено просторові тіла –
куб та циліндр, з якими діти вже знайомі з дошкільного віку, зокрема й
через набуття досвіду гри з конструкторами тощо. Окрім того, у 1 класі
побіжно розглядається взаємне розміщення предметів у просторі та на
площині, оскільки ці питання широко представлені у програмі для
дошкільних навчальних закладів.
Таким чином, у змісті програм простежується орієнтація шкільної
програми на певну міру розвиненості логіко-математичної компетентності
дитини старшого дошкільного віку.
4. Освітня лінія «Мовлення дитини»заслуговує на грунтовний
порівняльний аналіз зпрограмою предмета «Українська мова».
Зокрема, показники монологічної компетенції дитини-дошкільника
орієнтовані на досить високий рівень розвитку зв’язного мовлення(складає
різні види розповідей: описові, сюжетні, творчі (розповіді-повідомлення,
роздуми, пояснення, етюди); переказує художні тексти; складає розповіді
як за планом вихователя, так і самостійно; розповідає про події із власного
життя, за змістом картини, художніх творів, на запропоновану тему, за
ігровою та уявлюваною ситуаціями, за результатами спостережень та
власної діяльності; самостійно розповідає знайомі казки; вміє пояснити
хід наступної гри, майбутній сюжет малюнка, аплікації, виробу; планує,
пояснює і регулює свої дії). У той же час, програма 1 класу зазначає, що
«важливе місце в системі роботи над розвитком мовленнєвої діяльності
учнів відводиться урокам розвитку зв’язного мовлення(у 1 класі – фрагмент
уроку 15-20 хв. 1 раз на 2 тижні). Основна мета цих уроків у 1 класі –
ознайомлення учнів із тематичними групами слів («Навчальне приладдя»,
«Явища природи», «Ввічливі слова» та ін.); збагачення їхнього лексичного
запасу словами-назвами предметів, ознак, дій; формувати уміння будувати
із вивченими словами словосполучення іречення, пов’язувати 2-3 речення
в усну зв’язну розповідь… Учень самостійно будує зв’язне висловлювання
за поданим початком і малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі
прочитаного текстуабо випадку із життя».На основі даного порівняння
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можна зробити висновок про завищені очікуваннящодо розвитку
монологічного мовленнядошкільників.
Аналіз програмних документів вказує на те, що простежується
наступність у навчанні дітей грамоти. Так, у програмі для 1 класу
зазначається: «у процесі навчання грамоти важливо враховувати вміння,
набуті дітьми в дошкільному віці. Учитель має забезпечити посильне
навчальне навантаження тим учням, які певною мірою вміють читати й
писати, та надати індивідуальну допомогу менш підготовленим». Водночас,
зміст розділу «Звукова культура мовлення» у Базовому компоненті
дошкільної освіти відповідає програмі 1 класу (наприклад, «знає алфавітні
назви букв» та ін.), що не є доцільним для дітей дошкільного віку.
Варто звернути увагу і на те, що в розділі «літературна компетенція»
(освітня лінія «Дитина у світі культури») вказано значно вищийрівень знань
та умінь дитини, аніж у відповідних змістових лініях програми 1 класу.
Таким чином, виходячи з аналізу змісту Базового компонента
дошкільної освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти,
можна зробити висновокпро дотримання принципу наступності в ключових
орієнтирах розвитку дитини,в основних змістових лініях, ворієнтації вимог
програми 1 класу на певний рівень компетентності дитини-дошкільника.
Проте, існують певні суперечності та невідповідності – значною
міроючереззалучення «шкільного компоненту» у зміст дошкільної освіти,
а такожчереззміну пріоритетів у навчальному змісті припереході з
дошкільноїв початкову ланку освіти. Пам’ятаючи про те, що кожна дитина
– унікальна і має свій темп розвиткута – відповідно – опанування
навчального змісту, маємо визначитись у питанні наступності між
дошкільною та початковою освітою, і не стільки на рівні змісту програм,
скільки на рівні створення можливостей для розвиткукожної дитини.
Тому,зусилля батьків, педагогів, психологів мають спрямовуватись на
розвиток творчого потенціалу дитини, що має свої особливості у
дошкільному та молодшому шкільному дитинстві, на своєчасне
підтримання досягнень індивідуальної своєрідності неповторного
життєвого шляху дитини, забезпечення психолого-педагогічного супроводу
розвитку дитини у дошкільні та шкільні роки.
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Шишолік Лілія Андронівна,
завідувач кабінету дошкільної освіти,
старший викладачкафедри корекційноїосвіти
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ
В УМОВАХ ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇОСВІТИ
Однією з найважливіших особливостей творчості педагога
є те, що об’єкт його праці – дитина –повсякчасзмінюється,
завжди новий, сьогодні не той, що вчора.
Наша праця – формування людини, і це покладає на нас
особливу відповідальність, яку ні з чим не зіставиш.
В. Сухомлинський
Сучасний вихователь має чітко усвідомити цінності освітита
виховання, бути здатним до розуміння і сприйняття різних думок, напрямів,
течій, творчо втілювати нові ідеї. Компетентному фахівцю мають бути
притаманні принаймні три відмінні якості:
l ефективність на робочому місці (продуктивність, якість, здатність
до змін, внесок у досягнення загальних цілей дошкільного навчального
закладу);
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мобільність у процесі самовдосконалення;
l розвиток персональних рис і загальних ключових навичок, необхідних
для успішноїроботи з дітьми. Для цього йому слід забезпечити свободу
дій і незалежність у використанні конкретних методик, стимулювати
прагнення до змін, сприяти розвитку творчогоінноваційного потенціалу,
високого культурно-естетичного рівня, освіченості.
Методична робота має бути пошуково-дослідницькою, а не
просвітницько-пропагандистською чи інформативною. Чим зумовлена
переорієнтація методичної роботи в дошкіллі?
По-перше, згадаймо слова С.Русової: « Дошкільне виховання постійно
йде вперед, оскільки розвивається психологія, оскільки росте, змінюється
і практика дошкільного виховання…Садівниця мусить іти завше вперед,
прислухаюxись… до нових гасел, які пролунають у справівиховання
відповідно до певних настроїв, течій суспільного життя».
По-друге, така переорієнтація зумовлена нормативними документами,
які визначають концептуально нові напрями в навчально-виховній роботі
з дітьми. Основний документ розвитку освіти в Україні, яким є Національна
доктрина розвитку освіти, передбачає запровадження особистісно
орієнтованих навчально-виховних технологій. На це спрямовують і зміст
Базового компонента дошкільної освіти в Україні, й основні положення
Закону України «Про дошкільну освіту». Завданняпідвищення фахової
майстерності означено також у Державній програмі «Вчитель».
По-третє, на це впливають інновації в освіті.
Одним з основних завдань керівників усіх ланок дошкільної освіти є
плекання творчої особистості дошкільного працівника. Відповідно, до
особистісно орієнтованого підходу до методичної роботи необхідно
реалізувати не лише бажання, а й здібності кожного педагога. У зв’язку з
цим, доцільно провести діагностування педагогічних працівників за рівнем
пізнавальних здібностей, скориставшись психолого-педагогічними тестами
та допомогою психолога.
Обираючи особистісно орієнтовану модель у роботі з педагогічними
працівниками, у методичній роботі різних рівнів (районний, міський,
внутрішньосадовий) вартокеруватися такими принципами: систематичності, концептуальності, перспективності, компетентності, особистісної
спрямованості. Це дасть змогу створити атмосферу, в якій кожен педагог
прагнутиме до професійного удосконалення.
Провідну роль слід відвести науково-теоретичній та практичній
l
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підготовці.
Як свідчить досвід,без глибоких теоретичних знань і системи
практичних навичок лише любов до дітей не зможе розвинути в педагогів
інтелектуальні здібності та високий професіоналізм. Тому, під час
підготовки педагогічних працівників з орієнтацією на компетентність
важливо врахувати:
*рівень знань і умінь фахівця;
*критерії ефективності виконання професійної роботи;
*ситуації, які моделюють шляхи забезпечення ефективності навчальновиховного процесу.
Надзвичайно важливим для керівника дошкільного закладу є
формування навичок самостійної роботи, яка починається з уміння
аналізувати та самостійно оцінювати результати праці, а також –з активізації
внутрішнього стимулу до постійного поповнення знань.Це основа до
виникнення професійного інтересу. Він є першою життєвою потребою для
особистості, спонукає до оволодіння професійними знаннями, навичками,
вміннями, викликає до реалізації своїх нахилів, здібностей. Із цією метою
доцільно рекомендувати вихователям:
l систематично ознайомлюватися з психолого-педагогічною
літературою, збирати відповідну інформацію;
l вивчати досвід колег, відвідуючи заняття;
l поглиблено працювати над певною темою, проблемою, проектом;
l брати участь у різних формах методичної роботи;
l активізувати пошукову діяльнсть;
l розробляти власні методики, дидактичні матеріали;
l готувати статті, реферати, доповіді;
Суттєвим для педагога-дошкільника є вміння працювати з інформацією,
шукати й застосовувати її на практиці.Орієнтований алгоритм роботи з
нею може бути таким:
l добір;
l аналіз;
l класифікація;
l систематизація;
l створення інформаційного банку даних з освітянських дошкільних
проблем;
l визначення форми реалізації інформації.
Отже, сучасний вихователь має знати основи трудового законодавства;
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нормативні документи, які стосуються дошкільної освіти; мету, напрями,
завдання дошкільної освіти; особливості розвитку особистості дитини
дошкільного віку; сучасні тенденції, підходи, технології виховання та
розвитку дошкільників; традиції народу;правила безпечної поведінки для
дорослих та дітей; принципи, методи та засоби педагогічного впливу на
вихованців; оволодіти психологією та етикою спілкування як з дорослими,
так і з дітьми. Крім того, вміти опрацьовувати документи про освіту,
вибирати суттєве, головне; аналізувати процес розвитку та виховання
дошкільників; проводити індивідуальну роботу з дітьми; оцінювати власну
діяльсть, бути самокритичним; створювати позитивний емоційний
мікроклімат у групі;спонукати дітей до творчості.
Зважаючи на це, методичні служби в роботі з педагогічними
працівниками мають спрямувати зусилля на :
l вивчення рівня готовності до роботи в нових умовах;
l забезпечення умов для професійного зростання;
l створення професійного інформаційного та освітньо-методичного
середовища;
l популяризацію сучасних освітніх технологій у дошкіллі;
l інформаційно-методичну підтримку нових форм, методів і засобів
навчання та виховання;
l опрацювання елементів освітніх технологій та розроблення іх
авторських модифікацій, адаптованих до конкретних умов;
l корекцію напрямів самоосвітньої роботи;
l опанування методикою вивчення, узагальнення та популяризації
педагогічного досвіду;
l пошук і підтримку молодих творчих та обдарованих педагогів;
l розвиток контактів та співробітництва педагогів різних регіонів;
l надання консультативної допомоги.
З метою реалізації означених вище завдань під час складання річного
плану варто розробити комплексну цільову програму. Комплексна
цільова програма містить вступ, теоретичне обгрунтування, план дій і
перелік необхідних умов для реалізації. Вона може бути окремим
документом, частиною річного плану або плану розвитку ДНЗ. Як правило,
програма затверджується педагогічною радою й конкретизується у планах
методичних об’єднань та інших документах.
Професійна підготовка може здійснюватись за модульним
принципом. Модуль відображає завершений обсяг інформації про
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державні нормативні освітянські документи, наукову психолого-педагогічну
літературу, що стосується проблем розвитку та виховання особистості
дитини дошкільного віку.
Отже, для підвищення рівня професійної компетентності фахівців
роботу методичних служб усіх рівнів із педагогічними працівниками
можна згрупувати в кілька змістових модулів:
а) інформаційний – спрямований на доведення до педагогів
нормативно- правових і державних документів, даних про особливості
розвитку сучасних дітей, на ознайомлення з психолого-педагогічною та
методичною дітературою, теоріями вітчизняних та зарбіжних педагогів
минулого й сучасного, новими технологіями, інноваціями в освітній галузі;
б)змістовий, мета якого – підготувати педагога до активного
самостійного навчання. Важливими завданнями є формування навичок
критичного мислення та оцінювання власного досвіду, продумування й
укладання програми самовдосконалення;
в) практичний – дасть змогу педагогампобачити реалізацію
теоретичних положень у практичній площині та бути її активним учасником.
Творчо організована методичнаробота сприяє професійному зростанню
педагогів, стимулює їх до збагачення та ефективного використання
професійних знань, допомагає аналізувати власну діяльність,
самовдосконалюватися. У результаті, матимемо духовно розвинену
особистість; творчого педагога; творче методичне об’єднання; творчого
керівника дошкільного закладу; творчого вихователя, який спрямовуватиме
зусилля на всебічний творчий розвиток особистості дитини.
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Рачинець Олена Анастасіївна,
вихователь-методист
Млинівського дошкільного навчального закладу № 1
МАЙСТЕР-КЛАС «КОМПЕТЕНТНІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД
ДО ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
ПЕДАГОГІВ ДНЗ»
Вихователями не стають, ними народжуються.
Хоча, звичайно, вихователь – це не тільки Божий дар,
а й дуже відповідальна та наполеглива праця і серце, віддане дітям.
Нові тенденції у системі дошкільної освіти, пов’язані з упровадженням
у практику роботи нової програми «Я у Світі», 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 було б 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 з вихователями, які
допомагають розкрити їх творчий потенціал, спонукають до роботи поновому.
Відповідно до наказу №145 від 29 серпня 2011р. «Про організацію
методичної роботи», у 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;
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• 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 з педагогічними працівниками проводиться диференційно, на
діагностичній основі.
При організації методичної роботи намагаюсьпоєднувати 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, у закладі
використовується широкий спектр структурних форм методичної роботи
(див. рис. 1).

Рис. 1.Структура методичної роботи з педагогічними кадрами
дошкільного навчального закладу "Казка"
Детальніше хочу зупинитися на роботі динамічної групи (див. рис. 2).
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Рис. 2.
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 у нас визначені такі теми:
• абетка психологічного здоров’я дітей;
• психокорекційне малювання з емоційними дітьми;
• психологічний клімат педагогічного колективу.
Теми визначалина 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 їх 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 у процесі роботи
даної структури використовуються інтерактивні форми роботи:
– ділові ігри;
– рольові ігри;
– робота в мікрогрупах;
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– мозковий штурм;
– коло ідей;
– дебати;
– атака думок;
– журналістське інтерв’ю (Хто? Що? Де? Як? Коли? Чому?)(слайд з
фотографіями).
Поширенню ефективного педагогічного досвіду, підвищенню
професійної компетентності сприяє проведення фестивалю педагогічної
майстерності, який відзначається у дошкільному закладі щорічно.
Проведення фестивалю вимагає серйозної, творчої підготовки вихователів.
Під час проведення ми можемо подивитись:
– тип заняття у розрізі вікових груп (тема одна, але завдання інші);
– як реалізовуються ключові компетентності дитини в навчальновиховному процесі;
– у 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.
Так, у цьому навчальному році був проведений фестиваль з 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 саморобних посібників з творчою презентацією.
Вихователь моделює фрагмент заняття з використанням даного посібника.
Посібники вносяться у каталог, вихователі мають готовий матеріал при
підготовці 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 з
проблеми. На семінарі ми використовуємо різноманітні форми роботи:
– бенефіс педагога,
– мозковий штурм,
– фронтальні ігри,
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– тренінги з участю психолога,
– експериментально-пошукові досліди,
– дискусії,
– методична естафета,
– колективні презентації.
Підвищенню професійної компетентності наших працівників, розвитку
їхньої творчості, вдосконаленню педагогічної майстерності,
інтелектуального та культурного рівня сприяють педради, на яких ми не
просто радимося, а обмінюємося думками. Засідання педагогічної ради –
захід серйозний, його рішення визначають стратегію і тактику роботи
дошкільного навчального закладу. Проте, і серйозні питання цілком
можливо розв’язати цікаво, творчо. Таку змогу дає застосування
інтерактивних методів та ігрових технологій в 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 педрада такої тематики: «Формування емоційно-значимої
поведінки дітей у природному оточенні».Під час проведення були
використані методи: «мозковий штурм», «мікрофон», «захист імідж
проекту», «регламентована дискусія» (слайд з фото).
Однією з масових форм методичної роботи в закладі була організація
виставок як тимчасових, так і постійно діючих. Умовно їх можемо поділити
на 3 групи:
– 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 з
покидькового матеріалу; спеціальні виставки по тематиці педагогічних рад:
виставка методичних посібників, методичної літератури, дидактичних ігор,
конспектів на розвиток логіко-математичної компетенції, виставка атрибутів
до організації театральних ігор, що використовуютьсяу дошкільному закладі.
Центром методичної роботи у дитячому садку є методичний кабінет, в
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якому зосереджено традиційний матеріал з Базової програми розвитку
дитини дошкільного віку «Я у Світі», який систематизований за сферами
«Природа», «Культура», «Я сам», «Люди». У методичному кабінеті
організовуютьсявиставки 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 з досвіду роботи вихователів (зразки
перспективних планів роботи, конспекти занять, сценарії ранків тощо),
методичні розробки та рекомендації щодо впровадження програми «Я у
Світі». Всіматеріали методичного кабінету впорядковані відповідно до ліній
розвитку цієї нової державної Базової 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 в нього
розвиненого професійного мислення. Професійне зростання педагогічних
кадрів на засадах особистісно-орієнтованого підходу ефективне при
створенні комплексу соціально-економічних та організаційно-педагогічних
умов і факторів, що визначають особливості процесу підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів на сучасному етапі, застосування
традиційних і нетрадиційних форм роботита 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 ефективнішим, тому що дає змогу і педагогу, й дошкільнику стати творцем
навчально-виховного процесу, дослідником-експериментатором, спонукає
до творчості, забезпечує максимальне розкриття потенціалу кожного
вихователя.
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Відділення 7. Початкова освіта.
Координатор відділення: Салтишева Вікторія Михайлівна,
завідувач кабінету початкової освіти, старший викладач кафедри педагогікиі
психології Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти.
Тема. Інноваційні методи та форми навчання учнів у початкових
класах як умова забезпечення виконання Державного стандарту
початкової школи.
Салтишева Вікторія Михайлівна,
завідувач кабінету початкової освіти,
старший викладач кафедри педагогікиі психології
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ:
АНАЛІЗ ЗМІН ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ
У 2012-2013навчальному роціпочаткова школапочинає перехідна новий
зміст та структуру навчання. Навчання буде здійснюватися на
основіоновленого Державного стандарту початкової загальної освіти
(Постанова КМУ №462 від 20.04.11 року).
Державний стандарт нового покоління ґрунтується на засадах
особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів, що зумовлює
чітке визначення результативної складової вимог загальноосвітньої
підготовки учнів у кожній освітній галузі по кожній із змістових ліній.
Впровадження ідей особистісно зорієнтованого навчання зобов’язує
вчителів активно і послідовно застосовувати на уроках різні моделі
співпраці дітей (парна, групова робота, ігрові прийоми, інсценізація, зміна
ролей), завдання різної складності, залучення учнів до творчості,
самооцінки тощо.
Компетентнісний підхід полягає у формуваннів учнівзнань, умінь,
навичок, досвіду, ціннісних ставлень, які можуть цілісно реалізуватися на
практиці, тому компетентність не може бути зведена лише до фактичних
знань.
Радою Європи запропоновано формувати в учнів середньої школи сім
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груп ключових компетентностей:
• грамотність (читання, письмо, арифметика);
• загальні навички (комунікація, уміння навчатися, лідерство);
• особистісні компетентності (вмотивованість, цікавість, креативність,
чесність, наполегливість тощо);
• інформаційно-комунікаційні компетентності;
• володіння іноземними мовами;
• соціальні компетентності як інструмент підтримання стосунків для
економічної і соціальної інтеграції у багатонаціональному та
багатокультурному суспільстві;
• компетентності з науки і технологій, які передбачають володіння
науковою грамотністю.
Ключові компетентності в українській школі:
• уміння вчитися (навчальна);
• громадянська;
• загальнокультурна;
• компетентність з інформаційнихта комунікаційних технологій;
• соціальна;
• підприємницька;
• здоров’язбережувальна.
Особливого значення надається формуванню загальнонавчальних
умінь та навичок, так званих надпредметних компетенцій:
• навчально-організаційних(опанування школярами раціональних
способів організації свого навчання);
• загально мовленнєвих (формування умінь висловлюватися,
спілкуватися, працювати);
• загальнопізнавальних(уміння спостерігати, розмірковувати,
запам’ятовувати, відтворювати, застосовувати й перетворювати навчальний
матеріал, прогнозувати);
• контрольно-оцінннних (засвоєння учнями способів перевірки та
самоперевірки, оцінювання здобутих результатів);
• рефлексивних (висловлювати емоційні, інтелектуальні, оцінювальні,
рефлексивні судження).
Основними результатами освіти в початковій школі, відповідно до
вимог Державного стандарту мають стати:
- формування предметних та універсальних способів дій, які
забезпечуватимуть можливість продовження освіти в основній школі;
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- виховання уміння вчитися –здатність до саморганізації з метою
вирішення навчальних завдань;
- індивідуальний прогрес в основних сферах особистого розвитку –
емоційної, пізнавальної саморегуляції.
Головним результатом навчання в початковій школі має стати
досягнення учнями нових рівнів розвитку на базі засвоєння ними як
універсальних способів дій, так і способів, що є специфічними для вивчення
навчальних предметів (за О.Я. Савченко).
В основу систематизації матеріалів нової редакції Державного
стандарту початкової загальної середньої освіти покладено освітні галузі:
- «Мова і література», що реалізується у типових навчальних планах
через навчальні предмети «Українська мова(мова і читання)», «Іноземна
мова»;
- «Математика» та «Природознавство»– реалізується через однойменні
навчальні предмети;
- «Суспільствознавство» – через предмет «Я у Світі»;
- «Здоров’я і фізична культура» – «Основи здоров»я» та «Фізична
культура»;
- «Технології» – «Трудове навчання»та «Сходинки до інформатики»;
- «Мистецтво» – «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво»
або інтегрований курс «Мистецтво».
За наявності відповідного методичного забезпечення та належної
підготовки педагогічних працівників за рахунок годин варіативної
складовоїможуть вивчатися курси за Програмами курсів за вибором
(частина І та ІІ), упорядники – Л.Ф.Щербакова, Г.Ф.Древаль; Тернопіль:
Мандрівець. – 2009. Рекомендуємо впроваджувати у практику роботи з
учнями курс варіативної складової «Уроки для стійкого розвитку. Моя
щаслива планета», 3-4 класи, авт. О.І.Пометун, О.В.Онопрієнко,
А.Д.Цимбалару.
Провідна ідея курсу полягає у реалізації в навчально-виховному процесі
основних принципів стійкого розвитку - досягнення у звичках, поведінці
та стилі повсякденного життя учнів змін, спрямованих на раціональне
ставлення до використання ресурсів планети, їх свідоме заощадження.
Мета курсу полягає у формуванні в учнів сталих, екологічно
врівноважених звичок і способу повсякденного життя.
Вивчення курсу здійснюється за навчально-методичним комплектом,
який складається із: навчальної програми (журнал «Початкова школа», 2011,
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№ 6); навчального посібника для учнів 3-4 класів «Уроки для стійкого
розвитку. Моя щаслива планета» (авт. Пометун О.І., Онопрієнко О.В.,
Цимбалару А.Д.); методичного посібника для вчителя (авт. Пометун О.І.,
Онопрієнко О.В., Цимбалару А.Д., Сущенко І.М.).
Разом з тим, години варіативної частини можуть бути використані
напроведення індивідуальних та групових занять.
У початковій школі з першого року навчання може здійснюватися поділ
класів на групи при вивченні української або іншої мови (мови і читання),
іноземної мови відповідно до чинних нормативів(наказ Міністерства освіти
і науки України від 20.02.2002р. №128).
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
10.06.2011 року №572 затверджено Типові навчальні плани початкової
школи (адреса сайту: document.ua/pro-tipovi-navchalni-plani-po).
Передбачено поетапне введення їх у дію, зокрема:
– у 1-х класах ЗНЗ – із 2012/2013 н.р.;
– у 2-х класах – із 2013/2014н.р.;
– у 3-х класах –із 2014/2015 н.р.;
– у 4-х класах –із 2015/2016 н.р.
Особливістю нових Типових навчальних планів початкової школи
є перерозподіл часу між окремими предметами інваріантної складової.
Так, у новому навчальному плані передбачено 7 годин української мови
у 1 класі замість 8 годин у попередньому плані. Тому,під час складання
розкладу адміністрація повинна врахувати цей фактор для раціонального
навчання дітей читанню і письму.
У галузі «Мова та література» у першокласників з’являється іноземна
мова, якої не було в попередньому плані. Такожу першому класіучні будуть
вивчати 2 години природознавства замістьоднієїгодини ознайомлення з
навколишнім світом. А години трудового навчаннязменшаться до однієї
на тиждень замість двох у попередньому плані.
Допустиме навчальне навантаження у 1 класі не змінилося і
становитиме 20 годин. Сумарна кількість годи, що фінансується з бюджету,
становить 23 години як і в попередньому плані.
Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5денним навчальним тижнем.
Із метою уникнення перевантаження та забезпечення адаптації учнів 1
класу до шкільного навчання рекомендується протягом першого місяця
проводитищоденно один з уроків на свіжому повітрі або в іншій неурочній
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формі.
Упродовж навчального року для першокласників бажано визначити
серед тижня один розвантажувальний день.
У мотивації учіння молодшого школяравелика роль належить
контрольно-оцінній діяльності вчителя.
Недопустимим у шкільній практиці є надання переваг контролюючим
функціям перевірки над навчальнимиі розвивальними, коли вчителі
контролюють знання дітей раніше, ніж навчили їх.
Для постійної взаємодії між учителем та учнем у системі уроків
доцільно своєчасно використовувати різні види перевірок відповідно до
Методичних рекомендаційщодо контролю та оцінювання навчальних
досягнень учнів початкової школи, рекомендованих листом Міністерства
освіти і науки України від 30.08.2002 р. № 1/11-2927. До змісту перевірних
робіт мають бути введені завдання, які за короткий час дають
інформацію про якість підготовки кожного учня класу, а не “ловлять”
зненацька дітей на незасвоєному матеріалі.
Добре, якщо вчитель не обмежується контролем результату, а вчить
дітей операційному контролю. З цією метою корисними є різноманітні
прийоми (співставлення зі зразком, опора на таблицю, схему,
взаємоперевірка тощо), що виступає стимулом позитивного ставлення
дитини до навчання.
Важливим є домінування у класі якісної змістової оцінки, коли в
доступній для дитини формі аналізуються її досягнення та помилки. Таким
чином, учніпоступово засвоюють, як слід здійснювати самоаналіз. Такий
досвідутверджує школярів у позитивному ставленні до навчання.
Коментувати оцінку роботиварто так, щоб учень був впевнений у її
справедливості, у зацікавленості вчителя його успіхом.
Для того, щоб на уроці дати вихід енергії дітей, бажано використовувати
хорові та групові відповіді, проговорювання, різноманітні форми
коментування, роботу в групах за окремими партами, столами тощо. Таким
чином, знижується напруженість очікування відповіді, використовується
сила мимовільної уваги учнів.
Відповідно до зазначенихвище змін, доопрацьовано навчальні
програми для 1-4 класів. У структурі програми розмежовано зміст
навчальної діяльності та рівні результатів навчання учнів. В описі рівнів
навчальних досягнень відтворено наступність і послідовність оволодіння
учнями матеріалом. Такий підхід сприяє якіснішій підготовці вчителя до
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уроків, баченню цілісності навчального матеріалу,вчасному виявленню
прогалин у знаннях учнів.
Із 2012-2013 навчального року набувають чинності 13 навчальних
програм для 1–4 класів, затверджених колегією Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України у 2012 р. (навчальні програми для
загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою.
1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. – С.331-385.):
l «Українська мова», авт. М.С.Вашуленко, І.П.Гудзик, К.І.Пономарьова,
О.Ю.Прищепа;
l «Літературне читання», авт. О.Я.Савченко, В.О.Мартиненко;
l «Російська мова» для шкіл з навчанням українською мовою, авт.
І.М.Лапшина;
l «Математика», авт. О.В.Онопрієнко, С.О.Скворцова;
l «Сходинки до інформатики», авт. Н.В.Морзе, Г.В.Ломаковська;
l «Природознавство», авт. Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак, Д.Д.Біда;
l «Я у світі», авт.Н.М.Бібік, Р.А.Арцишевський;
l «Музичне мистецтво», авт. Л.О.Хлєбникова, Л.О.Дорогань;
l «Образотворче мистецтво», авт. Р.Т.Шмагало, Ж.С.Марчук;
l «Мистецтво», інтегрований курс, авт. Л.М.Масол, О.В.Гайдамака,
l «Трудове навчання», авт. В.К.Сидоренко, О.В.Мельник;
l «Основи здоров’я», авт.Т.Є.Бойченко;
l «Фізична культура», авт. Т.Ю.Круцевич.
У 2012-2013 навчальному році учніперших класівпрацюватимуть за
підручниками та навчальними по сібниками, рекомендованими
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у 2012-2013 р.р. та
зазначеними у Переліку навчальної літератури для використання у
початковій школі загальноосвітніх навчальних закладіву 2012-2013 році.
Д.Табачникзазначив, що ці підручники будуть абсолютно відрізнятися від
тих, які використовуються зараз, розвитком в учнів не абстрактного знання,
а опредмеченого мислення. Рекомендуємо використовувати для навчання
першокласників підручники, зазначені у додатку до наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 07.02.2012 N 118 (адреса сайту:
document.ua/pro-nadannja-grifa-navchalnii).
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Андрійчук Валентина Вікторівна,
методист кабінету початкової освіти,
старший викладач кафедри педагогіки і психології
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Мета: ознайомитиучасників із загальними тенденціями, аналізом
проблем початкової освіти в Україні, головними умовами розробки
ефективної моделі освітнього середовища початкової школи, орієнтованого
на соціалізацію особистості молодшого школяра в умовах впровадження
нових Державних стандартів початкової школи.
Завдання:
– розкрити поняття діяльнісного підходу як основи організації
навчально-виховного процесу початкової школи в умовах прийняття нових
державних стандартів;
– ознайомити з основними поняттями, формами та методами його
впровадження;
– сприяти створенню освітніх траєкторій шляхом упровадження
діяльнісного методу у практику роботи початкової школи;
– показати специфіку застосування діяльнісного підходу на уроках у
початковій школі;
– сприяти створенню позитивного особистісно зорієнтованого
освітнього середовища;
– розробити критерії результативності уроку з використанням
діяльнісного методу навчання.
Очікувані результати: розкритиоснови застосування діяльнісного
підходу у навчально-виховному процесі початкової школи; набуття
учасниками тренінгу нових професійних навичок та умінь.
Група учасників: методисти районних (міських)кабінетів (центрів),
які відповідають за початкову ланку.
Тривалість заняття: 1година 20 хвилин.
Методи навчання у тренінгу:міні-лекція, інтерактивна презентація,
група обговорення, керована дискусія, метод малих груп, робота в парах.
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Хід заняття
І. Вступна частина.
1. Повідомлення теми тренінгу.
2. Знайомство. Вправа «П’ять добрих слів».
Процедура: учасники діляться на підгрупи по п’ять осіб.
Мета – надати можливість учасникам висловитися на адресу колег по
групі.
3.Правила роботи в групі:
- цінування часу;
- ввічливість;
- правило додавання;
- позитивність;
- говорити від свого імені;
- добровільної активності;
- конфіденційність;
- правило піднятої руки;
- правило «СТОП»;
- зворотний зв’язок.
4. Висловлювання учасників щодо очікувань від навчання.
Вправа «Незакінчені речення». Кожний учасник по черзі має розповісти
групі про свої очікування від тренінгу (від тренера я очікую…; від себе я
очікую…; мета, яку я маю намір досягнути – ...).
5. Введення у ключову проблему.
Глобальні зміни, що відбуваються в світовій спільноті, висувають нові,
вищі вимоги до всієї системи сучасної освіти. На сьогодні, всі країни
стикаються з проблемою виховання кваліфікованого фахівця, здатного в
майбутньому забезпечувати гідний розвиток співтовариства. У зв’язку з
цим спостерігається перегляд цілей і змісту освіти на всіх її рівнях.
Ми далеко не флагмани світової освіти. Результати Міжнародного
порівняльного моніторингового дослідження знань учнів 4 і 8 класів з
математики та природознавства ТІМSS (2007 року) проілюстрували: рівень
знань українських школярів із цих предметів нижчий за середній
міжнародний рівень. Нашим дітям виявилися складними завдання, які
вимагали застосування знань: лише 28% учнів змогли виконати завдання
на розуміння процесів, третина – застосувати здобуті знання до реальних
ситуацій із повсякденного життя. Тому, нова редакція Державного стандарту
початкової загальної освіти зорієнтована на соціалізацію особистості
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молодшого школяра. У вступі до навчальних програм, розроблених на
виконання Державного стандарту початкової загальної освіти (постанова
Кабінету Міністрів України №462 від 20 квітня 2011р.) О.Я.Савченко
зазначає, що у початкових класах навчальна діяльність уперше стає
об’єктом спеціального формування.
То що ж таке навчальна діяльність і як її правильно формувати у
молодших школярів?
ІІ. Основна частина «Впровадження діяльнісного підходу у
навчально-виховний процес початкової школи».
Ø Практичне завдання: аналіз державних вимог до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів упрограмах для першого класу.
Метод: групи обговорення
Запитання для обговорення:
l Чим викликані зміни стандартів початкової освіти?
l Яке наповнення діяльнісної змістової лінії?
l Запропонуйте способи активізації процесу засвоєння знань учнями,
враховуючи державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
у нових навчальних програмах для першого класу. Презентуйте роботу
групи.
Висновок: виникає потреба переглянути розв’язання питання про
співвідношення в навчанні матеріального (змістового) і формального
(дійового). Посилення уваги до дійової сторони навчання – умова
підвищення освітньої і виховної його ефективності, а отже, і його впливу
на розвиток учнів.
Ø Практичне завдання. «Навчання і розвиток особистості.
Визначення співвідношення навчання і розвитку».
Метод: робота у малих групах.
Завдання 1.
Л.С.Виготський виділив і узагальнив наступні найпоширеніші точки
зору на питання про співвідношення навчання і розвитку:
- навчання і розвиток – два незалежні один від одного процеси;
навчання «надбудовується» над дозріванням; навчання лише зовнішньо
використовує можливості, які виникають у процесі розвитку;
- навчання і розвиток – два тотожні процеси;
- навчання може іти як вслід за розвитком, так і попереду розвитку,
просовуючи його далі.
- Яку точку зору поділяєте Ви? Обгрунтуйте свою думку. Презентуйте
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її колегам з інших груп.
Завдання 2.
Для пояснення питання про вплив навчання на розвиток
Л.С.Виготський ввів поняття про два рівні розвитку дитини: перший – зона
актуального розвитку; другий – зона найближчого розвитку.
Із поданих нижче характеристик оберіть ту, яка,на вашу думку,
стосується зони найближчого розвитку:
- характеризує собою вже досягнутий дитиною рівень розвитку. Це
рівень інтелектуальних задач, які він здатен розв’язати самостійно, без
допомоги дорослого;
- характеризує розвиток дитини у співпраціз дорослим при розв’язанні
задач дитиною.
Висновок: 1)навчання створює зону найближчого розвитку, яка потім
переходить у сферу актуального розвитку;
2) навчання рухає уперед розвиток, спираючись не тільки на дозрівші
функції, але і на ті, які ще дозрівають. Навчання повинно іти попереду
розвитку;
3) педагогіка повинна орієнтуватись не на вчорашній, а на завтрашній
день розвитку (тобто на зону найближчого розвитку дитини).
Ø Міні-лекція, презентація «Що таке навчальна діяльність?»
Розвиток особистості дитини відбувається у різних видах діяльності.
Свідома діяльність людини – результат зовнішніх умов, опосередкованих
внутрішніми умовами, якими і є особистість. Таке розуміння діяльності
ввів С.Л.Рубінштейн, який підкреслював, що не досить визнавати розвиток
людини в діяльності, треба враховувати і її зворотний вплив на суб’єкта;
що становлення особистості можливе лише в процесі змістовної,
суб’єктивно і об’єктивно значущої діяльності. Відповідно, можна вважати,
що розвиток особистості дитини полягає в якісній зміні її діяльності. „Зміни
ці відбуваються за рахунок ускладнення цілей, задач, предметних дій,
операційної і мотиваційної сторін діяльності, а також, за рахунок зміни
самої позиції дитини, яка, нагромаджуючи досвід, стає активнішою і
самостійнішою», – зазначає С.Л.Рубінштейн.
Щоб ці зміни здійснювалися у потрібному напрямі, процесом розвитку
потрібно керувати. У педагогічному розумінні це передбачає
цілеспрямоване формування особистості дитини.Психології навчання,
дидактиці, методиці відомі різні шляхи посилення впливу навчання на
розвиток учнів. Зокрема, встановлено, що навчання розвиває школярів
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своїм змістом за умов, якщо він зорієнтований на оптимальну реалізацію
їхніх навчальних можливостей. Але зміст по-різному впливає на розвиток
залежно від методів навчання, способів дій з навчальним матеріалом,
побудовою учіння як розв’язання системи навчальних завдань, що
поступово ускладнюються. Навчання, безумовно, впливає на розвиток
своїми організаційними формами, які дають дітям змогу вступати у різні
види співпраці з педагогом і один з одним.
Розвиток дитини відбувається в різних видах діяльності, що
виявляється, відповідно, в різних видах розвитку: фізичному, духовному,
громадянському, морально-етичному, естетичному. Всі види розвитку – це
механічна сукупність різних видів діяльності. Вони тісно взаємопов’язані,
взаємодоповнюють і підсилюють один одного.
Таке розуміння розвитку передбачає повноцінне включення дітей на
кожному віковому етапі в усі доступні їм види діяльності, а не лише у
навчальну. Дуже важливо, щоб при цьому забезпечувалась активна позиція
дитини, стимулювалися її творчість, потреби в засвоєнні нових знань і
способів дій.
Найпослідовніше ідеї Л.Виготського щодо можливості та доцільності
навчання, орієнтованого на розвиток дитини були розвинуті у психологічній
теорії діяльності (О.Леонтьєв, П.Гальперін,О.Запорожець та ін.), що
зумовило кардинальний перегляд традиційних уявлень про розвиток і його
співвідношення з навчанням. Її прихильники вже не вважали метою
розвитку дитини розвиток її пізнавальних функцій (мислення, пам’яті,
сприймання тощо), найголовнішим, на їх погляд, є становлення її як
суб’єкта різноманітних видів і форм людської діяльності.
Філософсько-педагогічне поняття «діяльності» означає творче
перетворення людьмиоточуючої дійсності. Вихідною формою такого
перетворення є праця. Усі види матеріальної і духовної діяльності людини
є похідними від праці і несуть у собі головну ознаку – творче перетворення
дійсності, а у підсумку – і самої людини.
Психолог А.Н.Леонтьєв і його учні, досліджуючи конкретну будову
людської діяльності, визначили її компоненти – це потреби і мотиви, мета,
умови і засоби їх досягнення, дії і операції.
Важлива особливість діяльності визначається тим, що вона завжди
носить явний чи неявний предметний характер, тобто усі її компоненти
мають той чи інший предметний зміст, а сама вона обов’язково направлена
на творче перетворення певного матеріального чи духовного продукту (так,
завдяки діяльності робочого створюються реальні машини, будівлі, а
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завдяки діяльності письменника і художника створюються художні твори).
Якщо ми хочемо усвідомлено вжити слово «діяльність», застосовуючи
його до тієї чи іншої сфери життя людини, то обов’язково повинні чітко
уявити собі предметний зміст її компонентів, зміст кінцевого продукта.
Але якщо у певних життєвих подіях ми не зможемо виділити і визначити
зміст компонентів діяльності, не можемо прослідкувати реальні
перетворення людиною тієї чи іншої матеріальної чи духовної дійсності,
то термін «діяльність» до цих дій застосувати не можна.
За своїми історичними джерелами правильно поставлене шкільне
навчання є саме навчальною діяльністю дітей. Ми говоримо саме про
джерела, оскільки у подальшій історії шкільної освіти були довгі періоди,
коли перебування дитини у класі не було пов’язане зі справжньою
навчальною діяльністю. Щоб діти, сидячи у класі, навчалися і засвоювали
знання і вміння у формі повноцінної навчальної діяльності, її потрібно
правильно організувати. У чому полягає зміст такої правильної організації?
1. Дитина засвоює будь-який матеріал у формі діяльності тільки тоді,
коли у неї є внутрішня потреба і мотивація такого засвоєння. Це пов’язано
з перетворенням засвоюваного матеріалу і, тим самим, з отриманням нового
духовного продукту, тобто знання про цей матеріал. Без цього повноцінної
людської діяльності немає.
Навчальні потреби і мотиви націлюють дітей на отримання ними знань
як результатів перетворення заданого матеріалу. Таке перетворення
відкриває у матеріалі внутрішні чи суттєві відношення, усвідомлення яких
дозволяє школяру відстежити походження зовнішніх проявів засвоюваного
матеріалу. Навчальна потреба – це потреба школяра у реальному чи
мисленному експериментуванні з тим чи іншим матеріалом з метою
виокремлення у ньому суттєво-загального і часткового, з метою
прослідкувати їх взаємозв’язок. Знання про такий взаємозв’язок у логіці
називають теоретичними. Потреба дитини у навчанні якраз і полягає у її
бажанні отримати знання про загальне у предметі, тобто теоретичні знання
про будь-що за допомогою експериментуванняз предметом. У цьому
перетворенні предмета обов’язково існує (захований) творчий момент, який
засвідчує навчально-діяльнісний характер засвоєння тих знань, які
стосуються предмета експериментування. Там, де учитель систематично
створює у класі умови, які потребують від школяра отримання знань про
предмет за допомогою експериментування з ним, там діти мають справу з
задачами, які вимагають здійснення навчальної діяльності.
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У тих умовах, коли діти повинні засвоїти сформульовані для них знання,
які пропонуються у готовому вигляді, навчальна діяльність дітей
здійснюватися не може, хоча вони і виконують деяку «навчальну роботу».
Діти і дорослі постійно засвоюють знання у самих різноманітних видах
діяльності (наприклад, в ігровій,трудовій діяльності). Засвоюватися можуть
і готові знання, а навчання може здійснюватися так, що не буде вимагати
від учнів предметного чи мисленного експериментування. Діти і дорослі
постійно засвоюють знання у різних видах діяльності. Оскільки «засвоєння»
і «навчання» може відбуватися, по-перше, і в інших видах діяльності, а подруге, і без перетворення матеріалу, то ці поняття ототожнювати з
«навчальною діяльністю» не можна.
Навчальна діяльність і відповідна їй навчальна мета пов’язані, перш
за все, з перетворенням матеріалу, коли за зовнішнім різноманіттям його
особливостей можна визначити, зафіксувати і вивчити внутрішню чи
суттєву основу, і, таким чином, зрозуміти усі зовнішні прояви цього
матеріалу.
Знання, які відображають взаємозв’язок внутрішнього і зовнішнього,
суті і явища, називаються теоретичними. Але їх можна засвоїти лише
відтворюючи сам процес їх походження, отримання і оформлення. Цей
матеріал має навчальне призначення, оскільки він тепер існує для
повторного проходження тих шляхів, які колись реально привели людей
до відкриття і формулювання теоретичних знань.
Навчальне експериментування, за допомогою якого можна
прослідкувати взаємозв’язок внутрішнього і зовнішнього у змістіматеріалу,
завжди має творчий характер.
Особистість людини проявляється у її творчих справах. Тому,
формування у дітей потреби у діяльності і самого уміння здійснювати її
вносить великий вклад у розвиток особисто сті. Правильна
організаціянавчальної діяльності – це така організація навчально-виховного
процесу, яка реалізується на основі потреб самих дітей в оволодінні
духовними багатствами людства (до цих багатств відноситься, зокрема, і
уміння спілкуватися, використовуючи при цьому моральні цінності і правові
норми). Із поступового але неухильного уміння виховання у школярів такої
потреби починається правильна організація навчальної діяльності. Без цієї
потреби як свого головного компонента вона просто не може існувати.
2. Друга умова правильної організації навчальної діяльності це
постановка перед школярами навчальної задачі, розв’язання якої якраз і
вимагає від них експериментування із засвоюваним матеріалом. Навчальну
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задачу без такого перетворення розв’язати не можна.
Навчальна задача, з розв’язання якої тільки і починає розгортатися
повноцінна навчальна діяльність, вимагає, щоб школярі аналізували умови
отримання тих чи інших теоретичних знань і оволоділи відповідними
узагальненими способами дій.
3. Реалізація розгорнутої навчальної діяльності з різних предметів
передбачає особливу увагу вчителя до повноцінного і правильного виконання
школярами дій і операцій, за допомогою яких успішно розв’язуються
навчальні задачі (перетворення, моделювання, контроль, оцінка).
Таким чином, правильна організація навчальної діяльності полягає у
тому, що учитель, орієнтуючись на потреби і готовність школярів до
оволодіння теоретичними знаннями, уміє ставити перед ними на певному
матеріалі навчальну задачу, яка розв’язується певною схемою побудовидій.
– Практичне завдання: порівняти такі компоненти навчальної
діяльності пояснювально-ілюстративного і діяльнісного методу: ціль,
мотиви, засоби, дії, результат, оцінку.
Метод: робота в парах.
Висновок.
Таблиця1
Порівняльна характеристика пояснювально-ілюстративного
і діяльнісного методу навчання в організації навчального процесу
Пояснювальноілюстративний

Компоненти
навчальної діяльності

Діяльнісний

1
Задається педагогом

2
Ціль – проектований
результат

Використовуються
зовнішні мотиви

Мотиви – спонукання до
діяльності

Вибираються педагогом

Засоби – способи виконання
діяльності

Спільний з учнями вибір

Інваріантні, передбачені
учителем

Дії – головнийэлемент
діяльності

Варіативні, можливість
індивідуального вибору

Рівень засвоєння знань

Результат – кінцевий
продукт

Позитивні внутрішні
особистісні зміни

Порівняння
результативності з
еталонами

Оцінка – критерій досягнення
мети

Самооцінка на основі
застосування
індивідуальних эталонів
досягнення

334

3
У процесі проблематизації
забезпечує внутрішнє
прийняття цілі
Опора на внутрішні мотиви

Ø Практичне завдання: визначити критерії результативності
уроку із застосуванням діяльнісного підходу.
Метод: керована дискусія.
Незалежно від типології повинні бути певні критерії результативності
уроку з використанням діяльнісного методу.
Питання для обговорення:
l Ким ставляться цілі уроку?
l Чи використовувати репродуктивну форму роботи та роботу за
зразком?
l Технологія діалогу.
l Рефлексія діяльності.
l Які форми, методи, прийоми використовувати на уроці?
l Самоконтроль, самооцінка.
l Осмислення навчального матеріалу.
l Чи повинен вчитель планувати комунікативні завдання уроку?
l Висловлення власної думки.
l Атмосфера співробітництва, психологічного комфорту.
Навчальна діяльність особлива – у ній людина перетворює саму себе.
Робить себе з «я - не вмію» у «я - вмію», з «я - не знаю» у «я-знаю». Цим
навчальна діяльність суттєво відрізняється від звичної навчальної роботи.
Навчальна діяльність – це висока культура самонавчання за допомогою
дорослих і товаришів. Діти такої культурою не володіють, тому потрібно її
виховувати.
ІІІ. Заключна частина. Підведення підсумків. Зворотний зв’язок.
Рефлексія.
Процес учіння – це процес діяльності учня, спрямований на
становлення його свідомості і його особистості вцілому.Яким повинен бути
діяльнісний підхід у навчанні?
Діяльнісний підхід передбачає:
- робити учіння мотивованим;
- навчати дитину самостійно ставити перед собою ціль і знаходити
шляхи та засоби її досягнення (тобто оптимально організувати свою
діяльність);
- допомагати дитині сформувати у себе вміння контролю і самоконтролю, оцінки і самооцінки;
- відкрити перед дитиною спектр різних можливостей і створити у неї
установки на вільний але відповідальний і обґрунтований вибір тієї чи іншої
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можливості (установка на творчість);
- можливість спільної навчально-пізнавальної діяльності під
керівництвом вчителя (розвиток завтрішнього дня).
Відповіді учасників занотовуються на фліпчарті.

Олійник Ірина Миколаївна,
доцент кафедри корекційної освіти
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Мета:
– дати змогу педагогам поглиблено розглянути питання модернізації
початкової освіти на засадах компетентнісного підходу;
– уточнити понятійний апарат компетентнісної освіти;
– визначитикомпетентності,які є найважливішими для молодшого
школяра;
– визначити умови, які потрібно створювати для запровадження
компетентнісного підходу в освіті молодших школярів;
– розробити методичні рекомендації для здійснення компетентнісного
підходу в початковій школі.
Понятійний апарат:
Компетентність – інтегрована здатність особистості, яка набута у
процесі навчання. Вона охоплює знання, уміння, навички, досвід, цінності
та ставлення, які можуть цілісно реалізуватися на практиці.
Компетенція – об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень знань,
навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини. Вона відчужена від
людини, є наперед заданою соціальною нормою.
Компетенція розуміється як коло питань, щодо яких особистість має
бути обізнана або певну сферу діяльності, в якій людина повинна володіти
компетентністю.
Ключовікомпетентності (універсальні, «надпредметні», «транс»,
«міжпредметні») – компетентності широкого спектру використання,
відносяться до загального (метапредметного) змісту освіти.
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Загальнопредметнікомпетентності– відносяться до відповідного
кола навчальних предметів та освітніх галузей.
Предметні або спеціально-предметні компетентності – часткові
по відношенню до двох попередніх рівнів компетеностей, що
маютьможливість формуватися в рамках навчальних предметів протягом
конкретного навчального року або ступеня навчання.
Обистісно орієнтоване навчання – організація навчання на засадах
глибокої поваги до особистості вихованця, врахування особливостей
індивідуального розвитку, ставлення до нього як до свідомого
відповідального суб’єкта навчально-виховної взаємодії; передбачає
формування цілісної особистості, яка усвідомлює свою гідність і поважає
інших людей (О.Я.Савченко)
Навчальне розвиваюче середовище – сукупність умов, пов’язаних з
матеріально-технічним і програмно-методичним забезпеченням навчальновиховного процесу, створенням умов творчої комфортної взаємодії
школярів між собою, з учителями, батьками; використання різних методів
і засобів активізації діяльності, яка забезпечує творчий розвиток
особистості та ін.
Хід тренінгу
1. Лекція-презентація.
На думку сучасних педагогів, саме набуття життєво важливих
компетентностей може дати людині змогу орієнтуватися в нашому
динамічному суспільстві, сприяє формуванню в особистості здатності
швидко реагувати на запити часу. Тому, головне завдання сучасної системи
освіти – створення умов для впровадження компетентнісного підходу.
Під поняттям «компетентнісний підхід» треба розуміти спрямованість
освітнього процесу на формування та розвиток ключових, загальнопредметнихі предметних компетентностей особистості.
Дослідники компетентнісного підходу підкреслюють, що він не
заперечує значимість формування знань, умінь та навичок, які необхідні,
але далеко не достатні для ефективного розвиткудитини. Важливо не просто
володіти предметними знаннями, а вміти ефективно застосовувати їх на
практиці як засіб, інструмент розв’язання різноманітних життєвих завдань.
Маючи інтегровану природу, ключові компетентності забезпечують
універсальність освіти, дозволяючи учневі не просто відтворювати
отриманні ЗУНи у штучно створених умовах навчального процесу, а
використовувати їх творчо, унезнайомій ситуації, у реальній дійсності.
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Компетентнісний підхід передбачає засвоєння учнем не окремих знань та
умінь, а оволодіння комплексною процедурою, в якій для кожного напрямку
присутня відповідна сукупність освітніх компонентів, що мають
особистісно-діяльнісний характер.
З точки зору вимог до рівня підготовки випускників початкової школи,
освітня компетентність являє собою інтегративні характеристики якості
підготовки учня, пов’язані з його здібністю цільового осмисленого
застосування комплексу знань, умінь, способів діяльності по відношенню
до відповідного міждисциплінарного кола питань. Система ключових
компетентностей складає досвід особистості молодшого школяра і
формується шляхом засвоєння соціального досвіду, що закладений у зміст
початкової освіти. У початковій школі ідеї компетентнісного підходу
реалізуються, у першу чергу, через зміст освіти, коли компетентність з мети
навчання перетворюється у бажаний результат і стає набутою якістю учня.
2. Практичне завдання «Аналіз ключових компетентностей та їх
класифікація».
Метод навчання: робота в малих групах.
Завдання для виконання:
Опис завдання:
1. Розгляньте наведені групи компетентностей. Проаналізуйте різні
підходи до визначення ключових компетентностей. Співвіднесіть із
фундаментальними цілями освіти, сформульованими ЮНЕСКО:
l навчити здобувати знання (учити вчитися);
l працювати й заробляти (навчання для праці);
l жити (навчання для здорового, цікавого, достойного життя);
l жити разом (навчання для спільного життя).
2. Визначте перелік ключових компетентностей, які, навашу
думку,необхідні громадянину сучасного українського суспільства.
Обґрунтуйте свою думку.
3. Визначте ті компетентності, які ви вважаєте найважливішими для
формування в молодшому шкільному віці. Обґрунтуйте.
4. Оформіть узгоджену позицію вашої групи. Презентуйте узгоджену
позицію колегам із інших груп.
За документами Ради Європи: багатокультурна, інформаційна,
політична, соціальна, комунікативна, загальнокультурна, пізнавальноінтелектуальна, трудова, підприємницька, побутова.
І.Єрмаков, Україна: інформаційна, соціально-психологічна,
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громадянська, комунікативна, методологічна, життєва, професійна,
психологічна, рефлексивна.
Проект стандарту, Росія: у сфері культурної діяльності, у сфері
громадського самовиховання, у сфері пізнавальної діяльності, у трудовій
діяльності, у побутовій сфері.
А. Хуторський: загальнокультурна, інформаційна, комунікативна,
навчально-пізнавальна,
соціально-трудова,
особистісного
самовдосконалення.
У рамках проекту ПРООН, Україна: інформаційна з ІКТ, соціальна,
громадянська, загальнокультурна, уміння вчитись (навчальна),
підприємницька, здоров’язберігаюча.
3. Практичне завдання «Компетентнісний підхід у початковій
освіті. Визначення ключових компетентностей учня початкової
школи».
Метод навчання: тематична групова дискусія.
Питання для обговорення:
1. Які, на Вашу думку, позитиви запровадження компетентнісного
підходу в освіті молодших школярів?
2. Які труднощі та негативи цього процесу?
3. На основі обговорення визначте список від групи, що включає
найважливіші компетентності молодшого школяра.
4. Презентуйте ваш список колегам по групі та обґрунтуйте свою
позицію.
5. Запропонуйте шляхирозвитку визначених компетентностей.
6. Презентуйте позицію вашої групи іншим колегам.
4. Практичне завдання «Результат освіти – набута учнем
компетентність».
Метод навчання: робота в малих групах.
Завдання для виконання:
Опис завдання:
1. Проаналізуйте вислови: «Освіта - це те, що залишається, коли все
вивчене забуто»(Макс фон Лауе).
«Навчальна діяльність є, перш за все, така діяльність, у результаті
якої відбуваються зміни в самому учневі. Це діяльність із самозміни, її
продуктом є ті зміни, які відбулися в ході її виконання в самому суб`єкті»
(Д.Б.Эльконин).
Що ж є результатом навчання при компетентнісному підході?
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2. Прокоментуйте визначення:
Компетентність –інтегрована здатність особистості, яка набута у
процесі навчання. Вона охоплює знання, уміння, навички, досвід, цінності
та ставлення, які можуть цілісно реалізуватися на практиці.
Компетенція– об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень знань,
навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини. Вона відчужена від
людини, є наперед заданою соціальною нормою.
Компетенція розуміється як коло питань, щодо яких особистість має
бути обізнана або певну сферу діяльності, в якій людина повинна володіти
компетентністю.
Чи погодитеся ви з даним твердженням: «КОМПЕТЕНЦІЯ =
ЗНАННЯ + ДОСВІД»? Що б ви змінили? Обгрунтуйте.
3. Прокоментуйте навчальні досягнення учнів за компетентнісним
підходом.
Навчальними досягненнями учнів за компетентнісним підходом є:
Знання– я знаю (уявлення, факти, відомості, ознаки, поняття);Діяльність–
я знаю, як це зробити…, я вмію…, я можу…, я роблю…;Творчість– я
створюю…, я придумую…, я змінюю…, я знаходжу…, я
доповнюю…;Ставлення– я прагну до…, я хочу досягти…, я ціную…, я
схвалюю…, я заперечую…, я думаю інакше…
4. Практичне завдання «Шляхи формування ключових
компетентностей учнів початкової школи».
Метод навчання: тематична групова дискусія.
Питання для обговорення:
1. Проаналізуйте та обговоріть у групі визначення поняття
«компетентність» різних авторів. Як би ви визначили дане поняття?
Компетентність – інтегральна якість особистості, що проявляється у загальній здатності та готовності до діяльності, яка
ґрунтується на знаннях та досвіді, що набуті в проц есі
навчання,соціалізації та орієнтовані на успішну самостійну участь у
діяльності ( Г.Селевко).
Компетентність – володіння людиною відповідною компетенцією,
що включає її особистісне відношення до неї та до предмета
діяльності(А.Хуторський, В.Крєавський ).
Компетентність – сукупність особистісних якостей учня (ціннісносмислових орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), що обумовлені
досвідом його діяльності у відповідній соціально- та особистісно-значимій
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сфері (О.Лебедєв).
2.Проаналізуйте запропоновані вислови та за їх допомогою
визначте умови формування компетентностей школярів:
1група:
1. Навчальна діяльність – це діяльність спрямована, та, що має своїм
змістом оволодіння узагальненими способами дій у сфері наукових понять.
Із цього визначення випливає, що така діяльність повинна спонукуватись
адекватними мотивами. Ними можуть бути лише мотиви, безпосередньо
пов’язані з її змістом, тобто мотиви набуття узагальнених способів дій,
або, простіше говорячи, мотиви власного росту, власного удосконалення.
Якщо вдається сформувати такі мотиви в учнів, то цим самим
підтримуються, наповнюючись новим змістом, ті загальні мотиви
діяльності, що пов’язані з позицією школяра… Тепер позиція школяра – це
не просто позиція учня, що відвідує школу і акуратно виконує
розпорядження вчителя тадомашні уроки, а позиція людини, яка
удосконалює саму себе і тим самим здійснює суспільно значиму діяльність
( Д.Б.Ельконін).
2. У дитини виникає інтерес до навчальної діяльності лише в тому
випадку, якщо в цій діяльності є успіх» (Ш.О.Амонашвілі).
2 група:
1. Середовище грає роль не оточення, а джерела розвитку
(Л.С.Виготський).
2.Потрібно, наскільки це можливо, завчасно оточити дитину таким
середовищем і такою системою стосунків, які стимулювали
бнайрізноманітнішу творчу діяльність дитини і поступово розвивали б у
ній саме те, що у відповідний момент здатне найефективніше розвиватися
(Б.П.Нікітін).
3 група:
1. Розвиткові та освіті людини може бути нанесена непоправна
шкода, якщо ми її надто рано введемо в галузьабстрактного мислення,
відсторонимо від чуттєвого сприйняття дійсності. У цьому випадку,
людині замість їжі природовідповідної, поживної і такої, що підтримує
дух, дамо їжу штучну, важку(А.Дистервег).
2. Якби мені тільки вдалося, як би мені цього хотілося, у дійсності
переконати вихователів юнацтва в тому, яку шкоду приносить у ранньому
віці пусте, беззмістовне словесне навчання, пустослів’я, заучування
абстрактних правил і формул, я, як мені здається, міг би цим надати
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вчителям, так само, як і всьому юному поколінню їх учнів, дійсно неоціненну
послугу (А.Дистервег).
4 група:
1. Розвиток і освіта ні одній людині не можуть бути дані або
повідомлені. Кожний, хто бажає до них долучитися, повинен досягти
цього власною діяльністю, власними силами, власною напругою
(А.Дистервег).
2. Дитина – центр, початок і кінець всього. Аспект її особистості і
характерунабагатоважливіші змісту навчального предмета. Не
програма, а дитина повинна визначати кількість і якість навчання(Джон
Д’юі).
3. Молодший шкільний вік – це період, коли дитиною керують природні
потяги: до дослідництва та висновків, конструювання, комунікації,
моделювання об’єктів реального світу (Джон Д’юі).
5 група:
1.Дитина рухається від залежності до самостійності
(Л.С.Виготський).
2. Людство, за багато років свого існування, все ще не навчилося
вчитися (І.Єфремов).
3. Мистецтво викладання має видозмінитися у мистецтво навчання
дітей того, як потрібно вчитися(Хелен Валленберг).
Умови формування компетентностей молодших школярів
Формування навчально-пізнавальної мотивації. Компетентність
орієнтована на успішну самостійну участь у діяльності (Г.Селевко).
Створення розвивального навчального середовища, де дітям буде
надана можливість діяти. Компетентність – інтегральна якість
особистості, що проявляється в загальній здатності та готовності до
діяльності (Г.Селевко).
Включення молодших школярів у самостійну навчально-пізнавальну
діяльність. Компетентністьорієнтована на успішну самостійну участь
у діяльності (Г.Селевко).
Особистісно-діяльнісний підхід у навчально-виховному процесі.
Компетентність –володіння людиною відповідною компетенцією, що
включає її особистісне відношення до неї та до предмета діяльності
(А.Хуторський, В.Крєавський).
5. Практичне завдання «Розробка (або аналіз запропонованих)
методичних рекомендацій для здійснення компетентнісного підходу в
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початковій школі (у залежності від підготовленості аудиторії)».
Метод навчання:лекція-презентація, тематична групова дискусія.
Матеріал для обговорення:компетентність являє собою складний
синтез когнітивного, предметно-практичного та особистісного досвіду.
Психологічний механізм формування компетентності суттєво відрізняється
від механізму формування понятійного «академічного» знання.Логіку
традиційного освітнього процесу можна виразити формулою: спочатку
знання «про всяк випадок», а потім– «дії із застосування раніше засвоєних
знань». При цьому, розв’язання навчальних проблем розглядається як
спосіб, що дозволяє закріпити деякі раніше засвоєні знання.
Компетентність є особистісним надбанням школяра, тому для її
формування потрібна організація особистісно орієнтованого навчального
процесу.
Вимоги до організації особостісно орієнтованого навчання(за
І.Якіманською):
1) навчання як соціально організований та заданий норматив пізнання
повинно бути доповнено та переакцентовано на учіння як побудову самим
учнем особистісно значимих індивідуальних моделей пізнання;
2) в учінні представлена єдність когнітивних здібно стей та
мотиваційних установок;
3) потрібно диференціювати навчальні програми, перш за все, з
урахуванням суб’єктивного досвіду та способів навчальної роботи, яким
надає перевагу учень, оволодіння такими способами «є основним шляхом
розвитку пізнавальних здібностей»;
4) спосіб навчальної роботи – це не просто одиниця знання, особистісне
новоутворення, де, як у сплаві, об’єднані мотиваційні, емоційні та
операціональні компоненти;
5) основним результатом учіння повинно бути формування
пізнавальних здібностей на основі оволодіння відповідними знаннями та
уміннями;
6) принципи розробки самого освітнього процесу визначаються як
«цілісна система дидактичних впливів».
При компетентнісно орієнтованому навчання змінюються методи і
форми організації занять – навчання набуває діяльнісного характеру,
акцент робиться на навчанні через практику, продуктивну роботу учнів у
малих групах, вибудовування індивідуальних навчальних траєкторій,
використання міжпредметних зв’язків, розвиток самостійності учнів та
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особистої відповідальності за прийняття рішень.
Основними напрямками удосконалення системи початкової освіти в
напрямку компетентнісної спрямованості є впровадження у практику нових
технологій навчання(технологій, що включають дослідницьку та проектну
діяльність учнів, особистісно-діяльнісного навчання).
Особистісно-діяльнісний підхід в освіті дітей передбачає
продуктивний розвиток дитини, підвищення можливостей формування
особистості, її адаптації в сучасному динамічному суспільстві.
Особостісно-діяльнісний підхід передбачає розвиток суб’єкта
діяльності як особистості, яка сама, формуючись у діяльності та спілкуванні
з іншими людьми, визначає характер цієї діяльності і спілкування.
Дослідницький метод навчання будується на природному прагненні
дитини до самостійного вивчення та пізнання оточуючого. За допомогою
самостійного дослідження, школярі, пізнаючи оточуючий світ, відкривають
для себе нові знання, а не отримують їх у «готовому вигляді».
Метод проектів займає особливе місце в формуванні в учнів молодших
класів НПК. Метод проектів за своєю дидактичною сутністю спрямований
на формування здібностей, що дозволяють ефективно діяти учням у
реальномужитті. Проектна діяльність учнівспрямована на отримання
суб’єктивно нового продукту знань.
Технології розвивального навчання орієнтовані на розвиток
продуктивного, творчого мислення, уяви, пам’яті, мовлення. Особливості
цих технологій: гнучка структура уроку; проблемна дискусія; дидактичні
ігри; інтенсивна самостійна діяльність; створення на уроці ситуацій, що
допомагають кожному учневі проявляти ініціативу.
Комунікативне навчання– технологія, за допомогою якої на уроці
створюються умови для навчання діалогічного та монологічного мовлення.
Метод комунікації – основний інструмент організації навчальнопізнавальної діяльності учнів. У ході реалізації методу комунікації
формуються навички спілкування, моральні якості особистості, уміння
підкорювати свої бажання загальній меті.
Кооперативне навчання– педагогічна технологія, що застосовується
у навчальній роботі учнів у групах і робить їх відповідальними за навчання
один одного; при цьому, кожен учень особисто підзвітний за своє власне
навчання. Кооперативне навчання є синонімомтерміна «спільне навчання».
Технології ігрового навчаннязастосовуються в управлінні навчальнопізнавальною діяльністю школярів та застосуванні своїх знань у
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нестандартних ситуаціях.
Всі перелічені технології, за умілого їх використання, дають високий
дидактичний ефект у формуванні навчально-пізнавальної компетентності
молодших школярів.
Методичні рекомендації для вчителів, що здійснюють компетентнісний
підхід:
• всебічне вивчення особистісних і навчальних особливостей дитини;
• поєднання ситуативної і перспективної мотивації учіння;
• залучення життєвого досвіду дітей;
• оновлення навчального середовища класу;
• оптимізація у межах системи і окремого уроку кількостіі тривалості
вправ для індивідуальної роботи учнів;
• забезпечення суб’єктності учіння: залучення учнів до визначення мети
роботи, діалогу, ігрових ситуацій, драматизації й імпровізації, парної та
групової роботи,рефлексивних суджень тощо;
• зменшення ролі вчителя у контролювальній діяльності, перевага
позитивного змістового оцінювання;систематичнезалучення дітей до
самоконтролю та самооцінювання.

Левчик Інна Миколаївна,
вчитель Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19
ПОЧАТКОВА ОСВІТА В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ
СТАЛОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Особливості проведення уроків сталого розвитку.Людство увійшло
у ХХІ століття з проблемами, пов’язаними як з його взаємодією із
біосферою планети, так і у межах самої світової спільноти. Нині екологічна
ситуація в Україні визнана катастрофічною: накопичено 30 мільярдів тонн
відходів, 5 мільярдів з яких високотоксичні; більшість земель пошкоджені
ерозією; техногенне навантаження скорочує життя українців на одинадцять
років [7, С.12]. Ці проблеми не оминають у цілому планету, біосфера якої
вже не здатна компенсувати антропогенні забруднення.
У 1992 році у Ріо-де-Жанейро відбулась конференція ООН з
навколишнього середовища та розвитку, у документах якої була окреслена
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мета і шляхи майбутнього розвитку всіх країн світу. Було зроблено
висновок, що традиційно людство споживає природних ресурсів більше,
ніж може відновити природа, і значна частина ресурсів може закінчитись
у недалекому майбутньому. У такому випадку, потреби наступних поколінь
не будуть задоволені, навіть якщо покращаться технології переробки й
використання ресурсів. Тому, на конференції в Ріо було прийнято програму,
де наголошувалось, що людство в своєму економічному й соціальному
розвитку повинно враховувати екологічні наслідки промислової діяльності
та здатність природи до відновлення. Такий розвиток названо
збалансованим (сталим). У цьому випадку, «задоволення потреб теперішніх
поколінь, не повинно ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь
задовольняти свої потреби».
Сталим вважається соціально-економічний розвиток, який забезпечує
добробут людей і не руйнує довкілля, даючи надію майбутнім поколінням
жити на Землі і задовольняти свої потреби. Іншими словами, це «такий
розвиток країн і регіонів, коли економічне зростання, матеріальне
виробництво суспільства відбувається у межах, які визначаються здатністю
екосистем відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати
життєдіяльність теперішніх і майбутніх поколінь», – таке визначення
наводиться у документі «Пріоритети національної стратегії збалансованого
(сталого) розвитку України: погляд ООН», що обговорювався на
Національній конференції зі сталого розвитку (20-22 листопада 2002р.).
Концепція сталого розвитку загальновизнана у світі і є теоретичною
основою формування нового світогляду людства. Розробка цієї концепції –
це вимушений крок, однак він не має альтернативи. Такий розвиток є
непростим. Насамперед тому, що оцінити власні потреби і зменшити рівень
домагань – непросто. Дуже важко відмовитись від використання тих речей,
споживання (придбання) яких є лише примхою, а не необхідністю. Але
задоволення саме таких потреб і вимог є стимулом до інтенсивнішого
використання довкілля, розширення площі планети, яка служить для
задоволення потреб однієї людини.
Для умов України – це процес розбудови держави на основі узгодження
і гармонізації соціальної, економічної та екологічної складових. Він зачіпає
фактично весь комплекс внутрішніх проблем розвитку країни. Звідси
виникає потреба у розробленні таких освітніх проектів, які дають змогу не
тільки здобувати знання про існуючий стан планети, а й формувати спосіб
життя як основу довготривалого ощадливого розвитку людства. Загалом,
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ідеться про формування системи цінностей – складової культурного
світобачення, у якій би захист і збереження природи вважались такою ж
святістю, як і саме життя [6].
У 2010-2012 роках благодійна організація «Вчителі за демократію та
партнерство» (Україна) спільно з інститутом педагогіки НАПН України й
акредитована при ООН організація «Глобальний план дій» (Швеція) за
підтримки Посольства Швеції в Україні започаткували освітній проект
«Освіта для стійкого розвитку в дії» [1; 2; 3; 6]. Він ґрунтується на засадах
стійкого розвитку, які спрямовують на покращення якості людського життя
при збереженні сталості підтримуючих екосистем.
Мета проекту – ознайомити педагогічну громадськість України з
досвідом, методологією та технологіями формування в учнів навичок та
умінь будувати власне життя, життя сім’ї та місцевої громади з урахуванням
потреб стійкого розвитку.
Одним із шляхів реалізації цих завдань є включення у систему
початкової освіти курсу за вибором «Уроки для стійкого розвитку. Моя
щаслива планета». Мета курсу – сприяти забезпеченню стійкого розвитку
особистості учня, його родини, громади, країни та всього людства через
зміну власної поведінки та способу життя.
Засвоєння учнями знань про стійкий
розвиток та шляхи його досягнення
для свідомого вибору способу
власного життя

Усвідомлення учнями необхідності
збереження глобальної рівноваги та
причетності кожного до проблем
навколишнього середовища

Завдання курсу

Організація дій учнів і вироблення
моделей поведінки

Формування у них ставлення до
проблем стійкого розвитку як
особистісно важливих пов’язаних із
власною системою цінностей

Рис. 1.
Методологічні основи курсу поєднують діяльнісний, особистісно
орієнтований і компетентісний підходи до організації навчально-виховного
процесу, а саме:
ü зміст навчання розроблено відповідно доактуальних і доступних для
розуміння школярів проблем ресурсозбереження і стабільної
життєдіяльності;
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ü навчано-пізнавальну діяльність учнів зосереджено на особистому
ставленні і рішеннях щодо власного стилю життя і поведінки;
ü на уроках і в позаурочний час організовується системна пошуководослідницька діяльність школярів;
ü характерною особливістю змісту є міждисциплінарність, пов'язана
із глобальністю і всебічністю стійкого розвитку як явища.
Зміст курсу сприяє формуванню і розвитку у молодших школярів
ключових компетентностей, а саме:

громадянської

здатності критично мислити, брати участь в
обговоренні, приймати рішення, аргументувати
думку, виявляти громадянську позицію у
ситуаціях, пов’язаних із питаннями стійкого
розвитку

соціальної

здатності активно слухати інших; ефективно
спілкуватись, співпрацювати в парі, малих
групах, відповідати за результати спільної
діяльності

уміння вчитися

загальнокультурної

здатності
міркувати,
порівнювати,
узагальнювати,
спостерігати,
самостійно
шукати інформацію з різних джерел, проводити
дослідження

здатності застосовувати методи самовиховання,
зорієнтовані на систему індивідуальних і
загальнолюдських цінностей

Рис.2.
Серед предметних компетентностей, які формуються у процесі
вивчення курсу, основоположними є природознавча та суспіствознавча, що
виявляються у здатності учнів розв'язувати доступні особистісно і соціально
значущі практичні проблеми, пов'язані з екологічними об'єктами довкілля
та суспільного життя.
Курс "Моя щаслива планета" призначений для реалізації варіативної
складової навчального плану. Його зміст представлений такими
тематичними блоками.
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Таблиця 1
№

Тема

Кількість годин
3 клас

1

Що робить нашу Землю щасливою

1

2

До доброї справи долучаємось разом

1

3

Важливість води для людини та скорочення її витрат

4

4

Сміття як проблема людства

4

5

Раціональне споживання енергії

4

6

Новий стиль мого життя. Мої плани та обіцянки

1

4 клас
1

Ми дбаємо про наше майбутнє

1

2

До доброї справи долучаємось разом

1

3

Мої стосунки з оточуючими

4

4

Піклування про рослини

4

5

Зменшення непотрібних покупок

4

6

Мої плани та обіцянки. День Землі

1

Елементи змісту курсу можна використовувати під час вивчення
предметів інваріантної частини навчального плану – «Я і Україна»,
«Довкілля», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Математика».
Курс уроків для стійкого розвитку має таку структуру: вступна частина
(2 уроки); тематичні блоки (по 4 уроки-зустрічі у кожному); заключна
частина (урок і свято).
Отже, курс починається двома вступними темами, за якими учні
ознайомлюються із його метою і завданнями, основними поняттями та
способами роботи; отримують перші навички роботи в групах та
проведення досліджень власних вчинків і способу життя. Кожна з наступних
основних тем складається з чотирьох уроків-зустрічей, що мають свої
особливості.
Перша зустріч – мотивіційно-організаційна. Її завдання – уведення
учнів в тему, формування у них стійкої мотивації до вивчення. Для цього
використовують різні способи і прийоми мотивування, насамперед,
кількісний і якісний аудит – спеціальну форму навчального дослідження
учнів.
Друга зустріч – практична. На цьому уроці, працюючи у групах, учні
ознайомлюються зі шляхами розв’язання поставленої проблеми, обирають
дії щодо власного способу життя, які реалізуються у позаурочний час.
Третя зустріч – також практична і проходить у формі екскурсії. У
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процесі ознайомлення зі станом проблеми в довкіллі, учні роблять висновки
щодо правильності обраних дій, збагачують чуттєве й логічне пізнання
дійсності та власний соціальний досвід.
Четверта зустріч – підсумкова за темою. Відбувається у формі
навчального проекту. Учні об’єднуються у групи для виготовлення творчого
продукту з метою ознайомлення громади з результатами своєї діяльності,
популяризації екологічно свідомих звичок і стилю життя.
Закінчується курс темою «Новий стиль мого життя», у межах якої
проводиться підсумковий урок «Мої плани та обіцянки» і свято «День
Землі», під час яких учні узагальнюють у грі набутий досвід діяльності,
складають обіцянки, демонструють батькам, учням інших класів та
представникам громади свої досягнення.
Уроками для стійкого розвитку передбачено системне використання
таких інтерактивних методів навчання, як робота учнів у малих групах і
парах, уявний мікрофон, обговорення у загальному колі, мозковий штурм
та ін. Основними формами організації навчання є урок, екскурсія,
дослідницька позакласна робота, навчальний проект.
Програмою курсу не передбачено бальне оцінювання навчальних
досягнень учнів. Оцінювання здійснюється за допомогою оцінних суджень
самих учнів відповідно до змін у результатах аудитів з використання ними
та їхніми родинами природних ресурсів.
Для того, щоб мати детальніше уявлення про уроки стійкого розвитку,
покажемо зміст декількох тем, а саме: «Ми дбаємо про наше майбутнє»
(вступний урок) та «Піклування про рослин» (тематичний блок).
Під час опрацювання теми «Ми дбаємо про наше майбутнє» учні
одержать можливість:
l дізнатися про природні багатства Землі, її красу; використання їх
людиною;
l пояснювати цінність природи для життя людини;
l встановлювати взаємозв’язки між способом життєдіяльності людини
і станом навколишнього середовища;
l виділяти екологічні проблеми і причини їх виникнення;
l висловлювати власну позицію щодо збереження навколишнього
середовища.
На даному уроці учні знайомляться із головним героєм– Космічним
рятівником Екосом та з Галинкою і Тарасиком.
I. Вступна частина.
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У вступній частині уроку вчитель знайомить учнів із завданнями і
метою курсу.
II. Основна частина.
1. Вправа «Мікрофон».
! Де ви відпочивали?
! Чим були вражені?(відеоролик «Мальовнича Україна»)
Так, наша Земля – красива. Вона багата на природні ресурси, корисні
копалини, рослинний та тваринний світ.А чи задумувались ви, як людина
використовує природні багатства? Космічний рятівник Екос дослідив це і
хоче нам повідомити:
! Для потреб одного мешканця планети щороку видобувається 30
тисяч кг. корисних копалин. Протягом останніх 80 років з надр Землі було
видобуто корисних копалин більше, ніж за всю історію людства.
! Для потреб однієї людини необхідно 50 літрів води на день.
! Із 2000 по 2010 рік світ втрачав близько 13 млн. га лісів щорічно.
! До чого може це призвести? (роздуми дітей)
2. Робота в групах.
Опрацюйте інформацію, яку підготував Екос, прочитайте її та зробіть
необхідні обчислення.
! Для потреб одного мешканця планети щороку видобувається 30
тисяч кг. корисних копалин. Скільки тисяч кг копалин вже використано
для забезпечення твого життя?
! Для потреб однієї людини необхідно 50 літрів води на день. Скільки
літрів води ти витрачаєш протягом тижня, місяця?
! За даними екологів, один мешканець України в середньому за день
викидає 0,5 кг. сміття. Скільки кг. сміття викидає він за два дні, за 10 днів,
за 30 днів?
! До повного розпаду металевої банки на сміттєзвалищі має пройти
10 років, а пластикової – у 10 раз більше. За скільки років розпадеться
пластикова пляшка?
! В Україні за 1 кг зданої макулатури сплачують 50 коп. Скільки
грошей можна заробити, якщо здати 10 кг. непотрібного паперу?
(результати обчислень записуються в таблицях)
Таблиця 2
Корисні
копалини

1 мешканець за 1
рік
30 000 кг.

1 мешканець за
10 років
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30 мешканців за
1 рік

30 мешканців за
10 рік

Таблиця 3
Вода

1 мешканець за 1
день
50 л.

1 мешканець за
тиждень

1 мешканець за
місяць

30 мешканців за
місяць

! Закінчіть речення: зменшити витрати ресурсів планети я зможу, якщо…
! А чи впливає людина на стан планети?
Таблиця 4
1 день
Сміття

2 дні

10 днів

30 днів

30 учнів за 30
днів

0,5 кг.

Таблиця 5
До повного розпаду

Металеві банки
10 років

Пластикові банки

(відеоролик «Планета – наш спільний дім»)
! Які ж екологічні проблеми постають перед людством?
(презентація «Екологічні проблеми»)
! Що ж потрібно нам, людям, щоб вберегти нашу планету? (вправа
Мікрофон»).
! Зачитування листа від Екоса.
Дорогий ровеснику!
Планета Земля – це твій Дім. Вона обігріває і годує тебе, втамовує
спрагу і дарує повітря. Вона наповнена світом сонця, радістю буття і
спілкування. Людина використовує для життя ресурси Землі, а, отже, змінює
навколишнє середовище. Як наслідок – забруднюється повітря і вода,
зменшується кількість рослин і тварин, корисних копалин, а це негативно
впливає на життя кожного. Тому твоя планета стривожена і схвильована за
майбутнє.
У твоєму домі все взаємопов’язане. Цей взаємозв’язок вивчає наука –
екологія, яка сьогодні є головним порадником людства. Вона вчить, як кожен
має змінити своє ставлення до ресурсів планети. Її три головні заповіді:
люби, співчувай, захищай.
Спілкуйся з природою, милуйся її красою, дивуйся її багатствам – і ти
навчишся любити Землю.
Помічай усі випадки негативного впливу свого та інших людей на
природу – і ти навчишся співчувати бідам планети.
Намагайся зробити все, що у твоїх силах, щоб допомогти зберегти
Землю – і ти навчишся грамотно захищати її.
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Планета сподівається на твою допомогу!
З повагою, Космічний рятівник Екос.
2. Розгляд ситуації.
Що відбудеться, якщо …
Одна дитина викине
пакет з-під соку

5 дітей викинуть
пакети з-під соку

10-12 дітей викинуть
пакети з-під соку

?

Одна дитина
посадить дерево

5 дітей посадять
по дереву

10-12 дітей посадять
по дереву

?

I. Підсумкова частина
! Зробіть висновок,закінчивши речення.
Мої дії завжди впливають (не впливають) на стан довкілля, тому що
…і ми закликаємо …(відеоролик «Збережемо природу».
II. Домашнє завдання
Намалювати малюнок «Що я хочу зробити для майбутнього планети?»,
створити фотоколаж «Ми дбаємо про наше майбутнє».
Список використаної літератури
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О.І.Пометун// Надихаємо на дії. – 2010. – №5. – С.12-26.
7. Прогнимак А. Технологии жизни от партии «Зеленые» / А.Прогнимак
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Ситай Наталія Миколаївна,
вчитель Володимирецького районного колегіуму
УПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У сучасних умовах особливо актуальною є проблема
доступності освітніх послуг. Крім цього, існує й проблема
постійного поповнення знань безпосередньо в процесі
навчання і протягом всього життя. Наука розвивається
настільки динамічно, що за час навчання сучасного учня кількість знань у
світі практично подвоюється, а навчальні програми, хоча й оновлюються
кожні два-три роки, однаково приречені на відставання. Тому, перед
сучасним вчителем стоять нові завдання, основними з яких є:
! Гнучко орієнтуватися в мінливих життєвих ситуаціях, самостійно
здобуваючи необхідні знання та використовуючи їх на практиці;
! Самостійно критично мислити, уміти бачити в реальній діяльності
проблеми й шукати шляхи їх раціонального рішення, використовуючи
сучасні інформаційні технології;
! Грамотно працювати з інформацією;
! Бути комунікабельним, контактним у різноманітних соціальних
групах, уміти працювати в колективі;
! Самостійно працювати над розвитком своєї моральності, інтелекту,
культурного рівня.
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Наразі забезпечити вико-нання цих вимог тільки за допомогою
стаціонарної форми навчання не в змозі освітні системи найрозвиненіших
країн. Ось чому таке велике значення приділяється розвитку техно-логій і
методів, при допомозі яких навчальні заклади зможуть запропонувати
доступ до якісної освіти якомога більшій кількості учнів. Виходом із
ситуації, що склалася, є інформаційні й телекомунікаційні технології,
результатом яких є дистанційна освіта.
Саме тому, у 2010 році у Володимирецькому районному колегіумі було
ухвалене рішення про розгортання власної програми дистанційного
навчання. Проаналізувавши існуючі системи і особливості підготовки для
них дистанційних курсів, було вирішено орієнтуватися на власні розробки,
які б давали можливість розділити цю роботу на дві складових, що
виконувались би двома виконавцями.Розробник дистанційного курсу –
найкваліфікованіший викладач (вчитель інформатики) готує матеріали в
чітко обумовленому структурованому вигляді так, як це зручно для
подальшої обробки, і переводить цей матеріал у форму, яка вбудовується у
програмну платформу системи дистанційного навчання.

Існують певні вимоги до програмного засобу дистанційного навчання:
! Простота освоєння і експлуатації.
! Можливість створення розподіленої системи дистанційного
навчання, яка об’єднує кілька подібних систем дистанційного навчання в
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єдине освітнє середовище.
! Простота інтеграції з іншими інформаційними системами.
! Можливість користувачам системи дописувати нові модулі.
! Невисокі вимоги, пропоновані до ресурсів сервера системи
дистанційного навчання, клієнтським комп’ютерам і до пропускної
здатності мережі.
! Розвинені засоби контролю процесу навчання.
! Можливість підключати до системи електронні курси, розроблені
різними програмними засобами й у будь-яких форматах.
! Масштабування.
! Відсутність ліцензій на клієнтські місця, що дозволяє навчати
необмежену кількість слухачів за необмежений період часу.
Технічне забезпечення дистанційного навчання. Для організації
системи дистанційного навчання навчальному закладу необхідно
матикомп’ютерну техніку, об’єднану мережу, яка через сервер
підключається до мережі Інтернет. Для впровадження дистанційного
навчання в початковій школі було проведено семінари-практикуми, на яких
вчителі удосконалювали свої навики роботи на комп’ютері, вчились
розміщувати інформацію на своїх сторінках, створювати теки, файли.
У початковій школі дистанційне навчання проходить у контексті
вчитель – учень – батьки – вчитель.У 1-му класі таке навчання доцільно
використовувати, насамперед, для спілкування з батьками (всім відомо,
що першокласники не ведуть щоденники). На сторінці вчителя батьки
мають змогу познайомитися з порадами для успішної адаптації
першокласників, рекомендаціями щодо виховання дітей, поради психолога,
просто довідатися нову інформацію.

Також, доцільним є використання такої технології навчання при
карантині,відсутності дитини на уроці, поясненні важких для засвоєння
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учнями тем. Та, особливо, для тих, хто за станом здоров’я навчається
індивідуально, а дистанційне навчання для них дає змогу якісно
задовольнити власні потреби у здобутті освіти.На сторінках матеріал
розміщений за тижнями та попредметно. Навчальний матеріал, який
підлягає впровадженню в інформаційне середовище, повинен бути
підготовленим заздалегідь. Він може бути представлений у файлах,
розроблених у сторонніх програмних додатках.
Головним складником дистанційного курсу є дистанційний або
електронний урок. Це колективна форма навчання, якій властиві постійний
склад учнів, певні рамки занять, жорстка регламентація учбової роботи над
одним і тим же для всіх учбовим матеріалом. За структурою та змістом він
повністю відповідає традиційному урокові і залежить від вибору вчителя.
Такий урок проводиться в певних часових рамках, при яких вчитель керує
індивідуальною і груповою діяльністю учнів з метою засвоєння учнем основ
вивченого матеріалу, виховання і розвитку творчих здібностей.

На відміну від звичайного уроку, в дистанційному, крім вчителя і учня,
є локальний координатор.
Дистанційний вчитель – автор уроку. Він проводить більшу підготовку
по створенню учбового ресурсу, який є основою всього заняття.
Освітній ресурс містить:
! методично грамотно структурований учбовий матеріал з
ілюстраціями;
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! завдання для перевірки засвоєння матеріалу з можливістю
самоконтролю;
! можливість вибору індивідуальної траєкторії навчального завдання
творчого характеру;
! засоби зв’язку з вчителем (електронна пошта, форум, чат), які
забезпечують можливість задати запитання для вчителя.
Файли уроку, крім аудіо- чи відеоматеріалів, містять текстову
інформацію для батьків (учні першого класу ще не на достатньому рівні
оволоділи навичками читання і письма) – свого роду, методичні вказівки
для опрацювання матеріалу.
Дистанційний урок містить слайди з матеріалом для актуалізації знань
учнів, для вивчення нового матеріалу, для закріплення вивченого. До уроку
додано сторінку з тестовим матеріалом, яку учень опрацьовує і здійснює
самоперевірку за поданими відповідями. У свою чергу, вчитель має змогу
побачити результат у прихованому файлі уроку, а батьки – переконатися,
наскільки якісно їх дитина оволоділа матеріалом. Поряд з цим, учитель
має змогу, зустрівшись з тим чи іншим учнем, вносити корективи – надавати
індивідуальні консультації, дати завдання для перевірки і т. д.
Дистанційне навчання має надзвичайно великі переваги над
аудиторним навчанням, сприяє поширенню ринку освітніх послуг, формує
глобальний, принципово новий освітній простір, знижує поріг доступності
до якісних знань, зменшує розрив у якості елітної та масової освіти,
посилює творчу складову слухачів курсів, що супроводжується зміною
світогляду особистості.
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3. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби,
технології,досвід, перспективи / Н.В.Вовковінська,Ю.О.Дорошенко,
Л.М.Забродська, Л.М.Калініна, В.С.Коваль [та ін.] / за ред. В.М.Мадзігона,
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4. Пометун О.І.[та інші]. Сучасний урок. Інтерактивні технології
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Відкритий урок. – 2006. – № 3-4.– С.19-25.
6. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки:
посібник / О.М.Степанов, М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2003. – 504с.
Відділення 8. Українськамова, українська та світова література.
Координатор відділення: Піддубний Микола Адамович, завідувач
кабінету рідної мови, української і світової літератури, доцент кафедри
методики та змісту соціогуманітарної освіти Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема. Компетентнісно зорієнтована мовно-літературна освіта в
умовах модернізації сучасної школи.
Піддубний Микола Адамович,
завідувач кабінету рідної мови, української
і зарубіжної літератури Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти,
магістр філології
ФАХОВА ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
ДО РОБОТИ В УМОВАХ
КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
Сьогодні світ задумується над тим, як озброїти людину необхідними
вміннями та знаннями для забезпечення її гармонійної взаємодії з
технологічним суспільством, що швидко розвивається. Життя засвідчило,
що знань і вмінь для цього мало, потрібна їх трансформація в
компетентності, які сприяють формуванню в особистості здатності швидко
реагувати на запити часу.
Чи відповідає цим вимогам сучасна освіта? Чи навчений сьогоднішній
випускник приймати відповідальні рішення, використовувати інформаційні
та комунікаційні технології, критично мислити, вирішувати конфлікти,
орієнтуватись на ринку праці? Риторичними ці запитання назвати важко.
Безперечно, за роки незалежності українська освіта зазнала суттєвих
змін. Школа переходить на 11-річний термін навчання, нормативна база
сучасного змісту освіти (Державний стандарт, базовий навчальний план,
програми) зорієнтована на набуття ключових компетентностей, створено
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нові посібники та підручники, введено нові дисципліни.
Проте, разом із досягненнями, маємо і проблеми:
1. Залишився енциклопедичний підхід до структурування змісту освіти,
що характеризується переобтяженням навчальних програм і підручників
фактичним матеріалом. За такої ситуації, коли діти не встигають належно
засвоїти знання та оволодіти певними вміннями, говорити про формування
компетентностей важко.
2. Компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з особистісно
зорієнтованим та діяльнісним підходами до навчання й може бути
реалізований тільки в процесі навчальної діяльності, виконання конкретним
учнем певного комплексу дій. Чи можливо це зреалізувати під час вивчення
літератури, коли Державним стандартом (освітня галузь «Мови і
літератури») не передбачено навіть діяльнісної змістової лінії? Тому вчитель
сьогодні, враховуючи наповнюваність класу і зміст програми, працює за
моделлю, яка передбачає навчання всіх, де суб’єктні надбання кожного,
які потрібно вимірювати і коригувати, залишаються недосяжними для
педагога.
3. Ключові компетентності мають стати основою процесу оцінювання
навчальних досягнень у школі. Чи маємо ми сьогодні технологію реалізації
даного процесу? Частково. З чотирьох змістових ліній української мови,
наприклад, оцінюються лише мовна і мовленнєва. Навіть для діяльнісної
як стратегічної не розроблена технологія оцінювання.
4. Не зорієнтований на набуття школярами предметних та особливо
життєвих компетентностей і шкільний підручник або тільки частково
виконує цю функцію. Показовим прикладом, що підручник не влаштовує
вчителя, є відкриті уроки, коли вчитель, аби зреалізувати сучасні вимоги
до навчання, змушений готувати чимало дидактичного матеріалу і
забезпечувати ним учнів.
З огляду на таку ситуацію першочерговим завданням методичної
службиє необхідність самим розібратися в тому, якою мірою вимоги до
впровадження ключових компетентностей відбито у державних стандартах
і навчальних програмах, спонукати педагогів до аналізу й осмислення
цих нормативних документів. Учитель має усвідомити, що справа не в зміні
назви: мовна/літературна освіта чи компетентнісно спрямована мовна/
літературна освіта. Йдеться про принципово нову модель навчання,
засновану не на отриманні готових знань, а на формуванні вмінь їх
здобувати. Отже, саме практичною спрямованістю відрізняється
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компетентнісно спрямована освіта. Учень набуває знання в процесі
самостійного пошуку та вирішення навчальних завдань. Учитель же
спонукає учнів до самостійної діяльності, створюючи необхідні умови для
прояву їх активності та ініціативи. Маємо вагомі переваги такого підходу:
відбувається своєрідний обмін знаннями та досвідом міжусіма учасниками
навчального процесу; знання набуваються у процесі спілкування й
обговорення; учень є активним учасником навчання, відчуває свою
інтелектуальну спроможність, що робить процес навчання продуктивним;
створюється позитивний психологічний мікроклімату колективі, що
максимально виключає стресові ситуації; школярі вчаться критично
мислити, приймати продумані і виважені рішення, брати участь у дискусіях.
Головне завдання –переорієнтувати вчителів із предметного підходу
в навчанні на компетентнісний, запропонувати способи упровадження
його й оцінювання, розробити чіткі і конкретні рекомендації щодо
організації діяльності вчителя й учня в умовах компетентнісно
зорієнтованого підходу. Це буде дієва допомога в осмисленні та реалізації
змістових ліній державних стандартів, змісту нових програм і підручників,
побудові нової моделі сучасного уроку, спрямованого на формування як
предметних, так і ключової компетентності - уміння учнів самостійно
вчитися. А вміє вчитися той учень, який, як зазначає у своїх працях
О.Я.Савченко:
§ сам визначає мету діяльності або приймає поставлену вчителем;
§ проявляє зацікавленість у навчанні, докладає вольових зусиль;
§ організовує свою працю для досягнення результату;
§ відбирає або знаходить відповідні знання та способи для розв’язання
завдання;
§ послідовно виконує розумові чи практичні дії;
§ усвідомлює свою діяльність і прагне до її вдосконалення;
§ має вміння й навички самоконтролю та самооцінки.
Особистісна орієнтація освіти потребує вироблення вмінь самостійно
здобувати необхідну інформацію, використовувати її для власного розвитку,
самореалізації, для розв’язання існуючих проблем. А це вимагає змін у
технологіях навчання. Має зростати питома вага тих технологій, які
сприяють формуванню практичних навичок, пошуку й аналізу інформації,
самонавчанню, самоорганізації, становленню ціннісних орієнтацій. Отже,
очевидним є те, що розробка системи роботи з формування самоосвітньої
компетентності школярів має стати змістом роботи окремих методичних
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структур.
Вагомим чинником, який сприяє формуванню предметних
компетентностей, є курси за вибором. Сьогодні МОНМС України пропонує
чималий перелік таких курсів з програмним і змістовим забезпеченням.
Проте, у вчителів є цікаві власні розробки, і завдання методичної служби,
щоб авторські програми примножувати і робити їх надбанням усіх.
Як уже зазначалося, предметні компетентно сті піддаються
вимірюванню, чого не скажеш про ключові як базові, надпредметні. Тому
ще одним важливим напрямом роботи має бути розробка та впровадження
технологій урахування рівня сформованості ключових компетентностей при оцінюванні навчальних досягнень.
Отже, компетентнісний підхід в освіті потребує значної роботи як на
рівні методичної служби, яка повинна подбати про методичний супровід
нововведень, так і на рівні педагогів, зокрема вивчення й осмислення ними
проблематики та практики компетентнісно зорієнтованого підходу,
ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом з даного питання і
вироблення власних шляхів реалізації.
Лавренчук Володимир Павлович,
кандидат філологічних наук, завідувач кафедри методики
і змісту соціогуманітарної освіти Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ВПРАВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В СИСТЕМІ
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ
Комунікація у суспільстві здійснюється за певними законами, у межах
віками відпрацьованих моделей, усталених форм. Зв’язки мислення і
мовлення втілюються, передусім, у процесах породження і сприйняття
мовлення, які, у свою чергу, відбуваються за певними мисленнєвомовленнєвими законами і правилами.
Спілкування людей – складний процес взаємодії особистостей у
конкретному часовому й просторовому вимірі. Будь-які стосунки людей з
використанням мови мають багато спільних ознак, що дозволяє
стверджувати про спілкування як універсальну категорію.
Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Життя і діяльність
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суспільства неможливі без спілкування людей, оскільки воно є необхідною
умовою будь-якої діяльності.
Часто у побутовому мовленні, а іноді й у науковій літературі спілкування
ототожнюють з комунікацією. Однак, поняття «спілкування» і «комунікація»
різняться між собою. Поняття «спілкування» є більш загальним, а
«комунікація» – конкретним, що позначає лише один із типів спілкування.
Спілкування – сукупність зв’язків і взаємодій людей, суспільств,
суб’єктів (класів, груп, особистостей), у яких відбувається обмін
інформацією, досвідом, уміннями, навичками та результатами діяльності.
Це комплексне поняття, що охоплює всі можливі типи процесів
взаємозв’язку і взаємодії людей: інформаційний, інтерактивний і
перцептивний.
Комунікація (лат. соmmunісо – зв’язую, роблю спільним) – смисловий
та ідеально змістовий аспект соціальної взаємодії; обмін інформацією в
різноманітних процесах спілкування.
У сучасній лінгвістиці комунікацію розглядають як спілкування, обмін
думками, даними, ідеями тощо, тобто як специфічну форму взаємодії людей
у процесі їхньої пізнавально-трудової діяльності.
Термін «комунікація» можна вживати як синонім терміна «спілкування»
з метою наголошення на процесах соціальної взаємодії, що розглядаються
в їхньому знаковому втіленні.
Спілкування в сучасному інформаційно насиченому суспільстві
виконує такі функції:
1. Контактну (встановлення атмосфери обопільної готовності
передавати і сприймати повідомлення та підтримувати взаємний зв’язок
до завершення акту спілкування).
2. Інформаційну (обмін інформацією, описами, запитаннями та
відповідями).
3. Спонукальну (заохочення партнера, аудиторії або ж самого себе до
виконання певних фізичних, фізіологічних, інтелектуальних, духовних та
інших дій).
4. Координаційну (взаємне орієнтування й узгодження дій учасників
спілкування щодо їх спільної діяльності).
5. Пізнавальну (адекватне сприйняття і розуміння змісту повідомлень
а також– взаємне розуміння намірів, установок, переживань, станів один
одного).
6. Емотивну («обмін» емоціями, збудження у партнера, аудиторії
певних переживань, психічних станів тощо).
7. Налагодження стосунків (усвідомлення і фіксування свого місця в
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системі рольових, статусних, ділових, міжособистісних стосунків).
8. Впливову (спрямування на зміну стану, поведінки, ціннісномотиваційної сфери партнера: намірів, поглядів, думок, рішень, уявлень,
потреб, рівня активності, смаків, норм поведінки, оцінних критеріїв тощо).
У процесі спілкування ці функції тісно взаємодіють; може також
переважати якась одна або декілька.
Функції комунікації визначають її роль у суспільстві:
1. Комунікація як міжособистісний (соціальний) процес і вид соціальної
діяльності є одним із найважливіших чинників формування суспільства. У
ньому вона виконує «цементуючу» роль.
2. Комунікація – найважливіший «механізм» формування індивіда як
соціалізованої особистості, пов’язаної з конкретним етносом, його
культурою, історією, психологією тощо, тобто специфікою світосприйняття,
світобачення.
3. Комунікація, загалом, сформувала людину як вид Ноmо sаріеns
(мисляча людина), виділила його зі світу тварин, «прив’язавши» засобами
референції (лат. повідомляю), тобто виділення, позначення всього того,
що її оточує, саме до «цього світу», зорієнтувала в ньому, сприяла розвитку
розуму як одного з найважливіших центрів сприйняття та осмислення світу.
4. Комунікація є засобом корекції соціального вияву індивіда або групи.
5. Комунікація забезпечує існування соціальної пам’яті, зберігання й
передавання інформації між генераціями і в межах однієї генерації.
6. Комунікація сприяє синхронізації життя суспільства у часі та
просторі.
Отже, охоплюючи перцептивну, інтерактивну і комунікативну складові,
комунікація постає найважливішим чинником соціальної організації
суспільства, неуникною складовою щоденного життя кожної людини.
Спілкування як діяльність. Типи спілкування. Із психологічного
погляду будь-яка діяльність певним чином структурована. Л.Виготський і
його послідовники вважають, що найважливішими складовими діяльності
є:
1. Мотив – причина, поштовх до початку діяльності. Мотиви можуть
бути найрізноманітнішими і стосуватись практично всіх сфер людського
життя: фізичної, фізіологічної, інтелектуальної, духовної.
2. Мета – усвідомлене уявлення про результат, якого необхідно досягти
в процесі діяльності. Мета тісно пов’язана з мотивом діяльності й впливає
на її подальший перебіг.
3. Дія – здійснення чого-небудь з конкретною метою, яка випливає із
загальної мети.
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4. Операція – спосіб здійснення дії. Операції співвідносні з умовами
досягнення мети (місцем, часом, оточенням, ситуацією, контекстом,
різноманітними внутрішніми та зовнішніми впливами тощо).
Діяльність – динамічна система, у межах якої постійно відбуваються
трансформації: акт діяльності може втрачати мотив і перетворюватися на
дію, яка реалізує іншу діяльність; і навпаки, дія може набувати самостійної
спонукальної сили й стати актом діяльності; дія може трансформуватись в
операцію, почати реалізовувати різноманітні типи мети.
Класифікують діяльність за різними ознаками:
1) за якісною специфікою (трудову, ігрову, пізнавальну);
2) за сферами вияву (зовнішню або матеріальну, і внутрішню, або
теоретичну);
3) за результатами (конструктивну і деструктивну);
4) за мірою участі творчого начала (творчу або пошукову, і рутинну,
або автоматизовану);
5) за участю складових найважливіших сфер вияву людини (когнітивну,
психічну, психологічну, духовну, фізичну, фізіологічну та ін.).
Ці та інші типи діяльності можуть трансформуватись один в інший,
супроводжувати інші типи тощо.
МД, як і будь-яка інша діяльність, має мотиви, мету (цілі), специфічні
дії та операції. Водночас, МД – це певна абстракція, не зіставна з іншими
видами діяльності, наприклад, працею або ж грою, оскільки обслуговує
всі види діяльності і є складовою кожного.
МД як спілкування із застосуванням засобів мовного коду є одним із
виявів знакової діяльності людей і її основним видом, який логічно й
генетично передує решті її видів.
Важливою теоретичною проблемою є співвідношення мовленнєвої
діяльності та діяльності спілкування. Оскільки МД – це спеціалізоване
використання мовлення, то в такому сенсі – це елемент діяльності
спілкування.
Мовленнєве спілкування – це передусім соціальна взаємодія, оскільки,
як зазначають сучасні російські психолінгвісти Ю.Сорокін, Є.Тарасов і
О.Шахнарович, у нього люди вступають не для того, щоб обмінятися
інформацією – це завжди лише засіб для досягнення іншої, немовленнєвої
мети, яка може і не усвідомлюватися комунікантами... У повсякденній
свідомості, що актуалізується в спілкуванні, відображаються соціальні
відносини (національні, класові, групові, трудові, міжособистісні та ін).
Типологія спілкування. Існує кілька типологій спілкування за різними
критеріями:
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1. За участю чи неучастю мови (мовного коду): вербальне (словесне,
від лат. vегbum - слово) або невербальне спілкування. До засобів
невербального спілкування належать міміка, жести, постава, тип одягу,
зачіска а також інтонація, тембр голосу тощо.
2. За формою реалізації засобів мовного коду: усне спілкування (сприяє
швидкому реагуванню сторін, що спілкуються, передає всі нюанси
розмови); письмове (більш формалізоване, може бути розірване в часі й
просторі (наприклад, листування)); співрозмовниками можуть бути
незнайомі люди (наприклад, художня комунікація, ділове спілкування
тощо); друковане (характеризується уніфікаційними особливостями).
Окремо виділяти його запропонував представник Празького лінгвістичного
гуртка (20-30-ті роки XX ст.) чеський мовознавець Йожеф Вахек (19091996).
3. За темою спілкування: політичне, наукове, побутове, релігійне
(теїстичне), філософське, навчально-педагогічне, виховне та ін. Теми, які
порушуються у спілкуванні, мають вплив на його перебіг.
4. За метою спілкування: ділове спілкування (переслідує конкретну
предметну або інформаційну мету); розважальне (проведення часу у
спілкуванні).
5. За мірою офіційності: офіційне спілкування (відбувається у
формальних комунікативних ситуаціях: начальник – підлеглий, колега –
колега, покупець – продавець тощо); неофіційне (відбувається у
неформальних комунікативних ситуаціях, без необхідності обов’язкового
підтримання статусних норм комунікації – це спілкування друзів, приятелів,
закоханих тощо).
6. За мірою контрольованості: формальне спілкування (відбувається в
офіційних ситуаціях, які контролюються і регламентуються (наприклад,
переговори)); неформальне (відбувається у ситуаціях з невимушеністю
розмови (бесіда друзів)).
7. За кількістю співрозмовників: внутрішнє (комунікант спілкується
сам із собою); міжособистісне (спілкуються двоє); комунікація в межах
малої мовної групи (3-5 комунікантів); публічне (20-30 і більше). Його
різновиди: активний промовець і пасивна аудиторія; учасники, пов’язані
спільним виконанням обов’язків – ієрархічна комунікація; масова
комунікація (1000 і більше учасників). Пов’язана зі спілкуванням за
допомогою газет, журналів, телебачення, радіо, Інтернету тощо; міжнародна
та міжкультурна комунікації (відбувається між представниками різних
етносів, народів, рас тощо. Однією з її форм є телевізійні мости, учасниками
яких можуть бути мільйони глядачів і слухачів).
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8. За соціальними чинниками: особистісно зорієнтоване (скероване на
встановлення особистісних стосунків, передусім духовних, товариських) і
соціально зорієнтоване (скероване на встановлення статусних, рольових,
ієрархічних тощо стосунків, наприклад, начальник – підлеглий).
9. За формою спілкування: закрите спілкування (спілкування, за якого
зміст розмови перебуває ніби на задньому плані, а на передньому – сам
процес спілкування, його форма і правила (світське спілкування, розмови
на загальні теми)); відкрите (у ньому порушуються будь-які теми,
висловлюється власна точка зору (ділова розмова, розмова друзів,
закоханих)); змішане спілкування (має в собі елементи обох типів
спілкування: викладач – студент, лікар – пацієнт тощо).
10. За свободою вибору партнера: ініціативне спілкування
(співбесідники мають змогу вибирати своїх партнерів по комунікації,
уникати спілкування з неприємними людьми); вимушене спілкування
(людина вступає у нього незалежно від своїх бажань (розмова з
начальником)).
11. За скерованістю стосовно адресанта, адресата і об’єкта комунікації:
активна гетерокомунікація (мовець і адресат є одночасно суб’єктом щодо
себе і суб’єктом щодо іншого та об’єктом щодо себе та об’єктом щодо
іншого; це звичайна діалогова система); аутокомунікація, або
інтрасуб’єктивна квазікомунікація (суб’єкт одночасно є адресантом і
адресатом (внутрішній діалог), тобто є об’єктом щодо себе безпосередньо);
пасивна псевдоадресація (суб’єкт має фіктивного адресата, репрезентуючи
природну знаковість); і псевдомовлення (суб’єкт є псевдомовцем в акті
простих фізичних дій). Разом з тим, факт відсутності конкретного адресата
незавжди перетворює описову ситуацію на квазімовленнєвий акт, оскільки
потребує активної роботи читача; псевдоспілкування («розмови» з
тваринами, рослинами, неживими об’єктами тощо).
12. За тривалістю: постійне (переважає у колективах і сім’ях);
періодичне (у випадку кількаразових зустрічей, наприклад, з лікарем);
короткотривале (спілкування з супутниками в транспорті, в черзі);
довготривале (з друзями тощо).
У межах соціальної психології виділяють типи спілкування з
урахуванням соціальних характеристик його учасників. Ними можуть бути:
індивіди (І), соціальні групи (Г) (множини людей зі спільними соціальними
ознаками: сім’я, родичі, друзі тощо) і масові сукупності людей (М)
(множини випадково зібраних людей: натовп, пасажири транспорту тощо).
Види комунікативної діяльності, активними суб’єктами котрих виступають
І або Г, або М, називають мікрокомунікацією, мідікомунікацією,
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макрокомунікацією. У межах цих типів комунікації спілкування може
виявлятись як наслідування (н), діалог (д), управління (у).
Знання комунікативних законів та вміння використовувати їх, а якщо
необхідно – протистояти їм – важлива складова комунікативної компетенції
кожної освіченої людини.
Важливим у процесі формування вправної комунікації є володіння
основами таких наук: риторики, красномовства, ораторського мистецтва,
психолінгвістики, акмеології, логіки і, зрештою, частково філософії.
Дотримання основних принципів спілкування і буде ключем до
вправного (ефективного) спілкування.
Принципи спілкування:
1. Принцип доступності (короткі, зрозумілі речення тощо).
2. Принцип емоційності.
3. Принцип толерантності.
4. Діалогічність (зближення оратора ізаудиторією).
5. Використання вербальних, невербальних засобів спілкування.
6. Принцип акцентування.
7. Організації дискусій.
8. Імпровізаційність.
9. Використання гумору.
10. Компетентність.
Як висновок, вправна комунікація є основою успіху мовної особистості
в соціумі.

Лавренчук Марія Василівна,
методист кабінету рідної мови, української
і світової літератури, старший викладач кафедри методики
та змісту соціогуманітарної освіти Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНО-СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАСКРІЗНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
(Постанова від 23 листопада 2011 р. № 1392) визначає вимоги до
освіченості учнів основної і старшої школи та окреслив такі ключові
(наскрізні) компетентності:
368

1) громадянська компетентність – здатність учня активно, відповідально
та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку
демократичного суспільства;
2) загальнокультурна компетентність – здатність учня аналізувати та
оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в
культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати
методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності;
3) здоров’язбережувальна компетентність – здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних
компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших
людей;
4) інформаційно-комунікаційна компетентність – здатність учня
використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні
засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань;
5) соціальна компетентність – здатність особистості продуктивно
співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та
функції у колективі.
При цьому, під поняттям «ключова компетентність» розуміють
спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості,
що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і
належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів. Ключова
компетенція –певний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які можна
застосувати у сфері діяльності людини. Компетентнісний підхід –
спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів,
якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна
(галузева) компетентності.
Компетентність – набута у процесі навчання інтегрована здатність учня,
що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть
цілісно реалізовуватися на практиці. Компетенція – суспільно визнаний
рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини.
Міжпредметна компетентність – здатність учня застосовувати щодо
міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності
та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і освітніх
галузей.
До міжпредметних компетентностей належить естетична компетентність – здатність виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах
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діяльності людини, оцінювати предмети і явища, їх взаємодію, що
формується під час опанування різних видів мистецтва.
Окремо хотілося виділити предметну мистецьку компетентність–
здатність до розуміння і творчого самовираження у сфері музичного,
образотворчого та інших видів мистецтва, що формується під час
сприймання творів таких видів мистецтва і їх практичного опанування.
При вивченні літератури як мистецтва слова та формуванні творчих
здібностей учнів важливо формування цієї компетентності.
До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися
державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові
компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційнокомунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, а до предметних
(галузевих) – комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна
естетична, природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та
інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, історична і
здоров’язбережувальна компетентності.
Наповнення новим змістом Державного стандарту пов’язане із
поняттям підприємницької компетентності, діяльнісного, особистісно
зорієнтованого, компетентнісного підходів до навчання. Дяльнісний підхід
передбачає спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь
і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань із різних
навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну
самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та
самоосвіти. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок
учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів
інтеграції до соціокультурного та природного середовища.
У новому Державному стандарті враховано можливості навчального
середовища, сприятливого для задоволення фізичних, соціокультурних і
пізнавальних потреб учнів.
Одна із важливих видів людської діяльності пов’язана із мовленнєвою
діяльністю. Стратегічно важлива для мовно-літературної освіти є комунікативна компетентність, яка є невід’ємною складовою структури змісту
освіти, передбачає оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності,
основами культури усного і писемного мовлення, базовими вміннями і
навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях.
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Мовна діяльність як один з видів діяльності людини характеризується
цілеспрямованістю і складається з декількох послідовних фаз: орієнтування,
планування, реалізації і контролю. Початковим моментом будь-якої мовної
дії є мовна ситуація, тобто мотивація до прояву мовленнєвої дії. У реалізації
мовленнєвої дії виділяються наступні етапи:
l підготовка висловлювання, коли відбувається усвідомлення мотивів,
потреб, цілей, здійснюється ймовірне прогнозування результатів
висловлювання на основі минулого досвіду і з урахуванням певних
обставин;
l мовне кодування і граматичне оформлення;
l перехід до зовнішньої мови;
l зворотний зв’язок (про результати мовленнєвої дії судять за його
сприйняттям і за реакцією на неї).
Отже, у кожній ситуації спілкування використовується своя стратегія.
Під стратегією в даному випадку розуміється «усвідомлення ситуації в
цілому, визначення напрямку розвитку й організації дії в інтересах
досягнення мети». Стратегія спілкування реалізується у мовних тактиках
–мовних прийомах, що дозволяють досягти поставлених цілей у конкретній
ситуації.
Щоб навчити школяра аналізу життєвих ситуацій спілкування, навчити
його вживати слова, вирази, інтонації, стосовно цілей певної комунікації,
використовують різні навчально-методичні прийоми: ділова(рольова) гра,
імітаційне моделювання, неімітаційні ігри тощо. Учень, опиняючись в
умовах, близьких до реальних, має можливість оцінити свої сили, знання,
уміння і навички, переконатися в необхідності заповнювати, коригувати й
удосконалювати їх.
Одним з продуктивних видів діяльності з розвитку життєвих
(ключових) компетентностей і мовленнєвої компетенції учнів на уроках
мови та літератури є виконання комунікативно-ситуативних вправ
(КСВ). Пропонуємо модельпроведеннякомунікативного практикуму
(тренінгу).
Форма роботи–індивідуально-групова, кінцевий результат –
монологічне висловлювання. Моделі організації роботи можуть бути
наступні:
l І-й варіант: після колективного обговорення запропонованої
комунікативної ситуації лідер групи презентує повну відповідь відповідно
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до заданих критеріїв (так звана модель «Спікер»); його відповідь оцінюється
у балах; участь інших членів міні-групи оцінюється тільки вербально;
l ІІ-й варіант: кожен член групи дає власний закінчений варіант
відповіді (модель «Сніжинка»), усі відповіді оцінюються за відповідними
критеріями;
l ІІІ-й варіант: кожен учасник імітаційної (неімітаційної) гри формує
колективну відповідь (перший вимовляє речення або 2-3, але не більше
речень, наступний продовжує думку і так далі, останній завершує
монологічне висловлювання –може бути декілька вербальних кіл); таку
модель можна називати «Снігова кулька»;
l IV-й варіант: кожна з 2-х (3-х) міні-груп репрезентує свою власну
відповідь – модель «Альтернатива».
Час обговорення ситуації – 3-5 хвилин (враховуються вікові особливості
та ступінь підготовленості учасників мовленнєвого практикуму).Час
презентації – до 5-6 хвилин (група або лідер); тривалість пред’явлення
відповіді може варіювати залежно від кількості учасників.Оцінювання–
тільки відповідь, яка презентується (інші – лише вербально).
Учні самостійно обирають форму презентації; допустимий варіант
розподілу форми пред’явлення учителем залежно від рівня сформованості
мовної і мовленнєвої компетенцій; можливе жеребкування.
Продукт мовленнєвої діяльності – текст як учнівський твір, витриманий
у певному стилі, який характеризується композиційно-смисловою
цілісністю, логічною послідовністю, взаємообумовленістю усіх частин, що
входять до нього.
Пропонуються наступнікритерії оцінювання навичок монологічного
усного висловлювання (тип –комунікативно-ситуативна вправа):при
перевірці створених учнем (учнями) висловлювань враховується міра
самостійності, оригінальність, значущість, емоційність, точність і міра
допомоги учителя.
Перевіряються уміння:
§ проявляти певний рівень знання теми вправи;
§ дотримуватися теми вправи;
§ спиратися на власний соціальний досвід;
§ складати висловлювання, що відповідає запропонованій мовленнєвій
ситуації і меті висловлювання;
§ знати і використовувати пропозиції для складання власного
372

висловлювання відповідно до формул мовленнєвого етикету;
§ уміти аргументувати висловлені тези з метою бути зрозумілим,
переконливим співрозмовником;
§ розуміти можливість наявності різних точок зору на дану проблему;
§ дотримуватися правил спілкування;
§ дотримуватися норм літературної мови.
Перевірка сформованості монологічного мовлення за допомогою
комунікативно-ситуативних вправздійснюється індивідуально: учитель
пропонує комунікативно-ситуативну вправу і дає учням певний час на
підготовку. Учні впродовж 3-5 хвилин обмірковують ситуацію, складають
пропозиції і озвучують їх перед іншими групами. Можливий самоаналіз
(взаємоаналіз) мовленнєвої діяльності (рефлексія) за заздалегідь відомими
критеріями.
Матеріал для контрольного завдання залежить від підготовки учнів і
міри їх самостійності. Ситуація або самостійне формулювання КСВ і його
мовленнєве оформлення пропонує учитель або учень. Одиниця контролю
- усне висловлювання учня (учнів). Тривалість усного висловлювання учня
(учнів) - від 1- ої до 5-ти (6-ти) хвилин.
Висловлювання учнів оцінюються за такимикритеріями:
ü початковий рівень – 1, 2, 3 бали отримують учні, які вибудовують
лише окремі фрази або переказують окремі фрагменти ситуації, додають
1-2 слова; допускають значну кількість помилок у мовленнєвому
оформленні;
ü середній рівень – 4, 5, 6 балів отримують учні, які склали
висловлювання –хоч і не дуже вдало, при цьому були допущені відхилення
від теми, висловлювання відрізнялося певною зв’язністю але з бідним
змістом, відсутністю вступної і завершальної фрази, недостатньо влучним
слововживанням, наявністю помилок у мовленнєвому оформленні;
ü достатній рівень – 7, 8, 9 балів отримують учні, які самостійно, у
цілому правильно склали висловлювання, продемонстрували належний
рівень мовної культури; висловили, але недостатньо обґрунтували свої
погляди на ситуацію; допустили певні недоліки в структурі висловлювання;
в окремих випадках використовували слова, не пов’язані з темою ситуації;
допустили помилки в структурі висловлювання (була відсутня вступна і
завершальна фрази) і мовленнєвому оформленні висловлювання;
ü високий рівень– 10, 11, 12 балів отримують учні, які продемонстру373

вали високу мовленнєву культуру; уміння коротко формулювати свою думку,
представили не лише свої думки, але й змогли зіставити різні точки зору
щодо ситуації, підібрали аргументи «за і проти»; склали висловлювання,
структура, мовленнєве оформлення якого відповідають нормам.
Бали у межах кожного рівня диференціюються залежно від змістовного
аспекту висловлювання, якості його мовленнєвого оформлення, дотримання
мовленнєвого етикету.
Оцінка за висловлювання залежить не лише від його змісту, але й від
якості мовного оформлення, яку оцінюють орієнтовно, ґрунтуючись на
досвід учителя і не підраховуючи помилки (враховуючи технічні труднощі
фіксації помилок різних типів в усному мовленні).
Такий моніторинг дозволяє встановити реальну картину сформованості
певних умінь кожного учня а також – реалізувати індивідуальний підхід до
корекції умінь кожного школяра, спроектувати індивідуальну траєкторію
розвитку особистості, змоделювати диференційований педагогічний
супровід розвитку.
Запропонована система вправ-ситуацій разом з іншими
передмовленнєвими вправами (імітаційні, конструктивні, трансформаційні,
комбіновані) дає можливість на уроках мови і літератури розвивати
комунікативну компетенцію і ключові компетентності учнів: пізнавальну,
самоосвітню, особистісну, соціальну, компетентне ставлення до власного
здоров’я.
Модель комунікативно-ситуативної вправи така:
– життєва ситуація,
– проблемне питання,
– мотивація комунікативних дій,
– мовне завдання,
– форма/вид/модель пред’явлення інформації.
Така модель дає чітку установку на вид висловлювання, вимагає від
учнів самостійного відбору мовних засобів відповідно до завдань мовного
спілкування, дозволяє включати засвоєні знання в діяльність спілкування.
Отже, підпізнавальною компетентністю пропонується розуміти
сукупність компетенцій учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності,
що включає елементи логічної, методологічної, загальнонавчальної
діяльності, співвіднесеної з реальними пізнаваними об’єктами. Сюди
входять знання і уміння цілепокладання, планування, аналізу, рефлексії,
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самооцінки навчально-пізнавальної діяльності.
Учень опановує креативні навички продуктивної діяльності:
добуванням знань безпосередньо в їх реальності, оволодінням прийомами
дій у нестандартних ситуаціях, евристичними методами рішення проблем.
У межах цієї компетентності визначаються вимоги відповідної
функціональної грамотності: уміння відрізняти факти від домислів,
володіння вимірювальними навичками, використання ймовірнісних,
статистичних та інших методів пізнання.
Наведемоприклади КСВ (комунікативно-ситуативної вправи) з
розвитку пізнавальної компетентності учнів: «Ви отримали завдання
розкрити лексичне значення слова «менталітет» і скласти пропозицію,
де це слово буде узагальнюючим. Але не знаєте лексичного значення цього
слова, у вас немає з собою тлумачного словника. Робота контрольна. Як
виконаєте це завдання? Які словники, посібники тощо використовуватимете? Аргументуйте свої дії. При моделюванні відповіді
використовуйте стилістично нейтральні слова».
Самоосвітня компетентність включає готовність учня до подальшого
продовження освіти і самоосвіти, що дозволить йому стати суб’єктом
процесу освіти (самоосвіти).
Учень повинен мати уявлення:
l про основні навчальні дисципліни, необхідні для освоєння майбутньої
професії;
l про головні соціальні функції освіти і систему безперервної освіти,
l про характер впливу освіти і взаємодію освіти з іншими сферами
громадського життя;
l про освітні можливості навчальних закладів свого міста, регіону,
інших областей України.
Школяр повинен уміти вибирати сферу освітньої діяльності, що
відповідає його інтересам і вподобанням; володіти структурою пізнавальної
діяльності: визначати мету і проектувати о світню діяльність;
використовувати її різні форми і способи; оцінювати результати, що
відповідають поставленій меті; знаходити рішення пізнавальних завдань у
нестандартних ситуаціях, використовувати теоретичні знання з практики
у конкретних життєвих обставинах.
Зразки КСВ: «На уроці народознавства ви отримали завдання:
розробити творчий проект «Історія створення іграшки». Які кроки ви
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зробите? Яку літературу вивчатимете? Якою буде презентація?
Включіть у неї розповідь про те, які російські іграшки відомі з давніх часів.
За якими ознаками вони дістали свою назву, з якими творами українських
народних умільців їх можна порівняти? При конструюванні відповіді
використовуйте дієприкметникові і дієприслівникові звороти». Чи:1) «Ви
готуєтеся до семінарського заняття. До яких джерел інформації
звернетеся при підготовці реферату або додаткового домашнього
завдання? Кожен етап роботи аргументуйте. Використовуйте різні види
складнопідрядних речень з додатковими обставинними.
Особистісна компетентність–це компетентність школяра у сфері
світогляду, пов’язана з ціннісними уявленнями учня, його здатністю бачити
і розуміти навколишній світ, орієнтуватися у ньому, усвідомлювати свою
роль і призначення, уміти вибирати цільові та смислові установки для своїх
дій і вчинків, приймати рішення. Ця компетентність забезпечує механізм
самовизначення учня в ситуаціях навчальної та іншої діяльності.
Від неї залежить індивідуальна освітня траєкторія учня і програма його
життєдіяльності в цілому. Варіант КСВ: «У вашому класі проводиться
анкетування. Ви повинні оцінити вашого однокласника. Чи напишете
правду про нього? Чи дасте йому об’єктивну характеристику? Чи згодні
ви з тим, що кожен має право на свою особисту думку, як би воно не було?
Чи підпишете свою анкету? Чи покажете друзям? Аргументуйте свою
відповідь. Використовуйте безсполучникові складні речення».
Соціальна компетентність означає володіння знаннями і досвідом у
суспільно-громадській діяльності (виконання ролі громадянина,
спостерігача, виборця, представника); у соціальній сфері (права споживача,
покупця, клієнта, виробника); в області сімейних стосунків і обов’язків; у
питаннях економіки і права; у професійному самовизначенні. До цієї
компетентності входить, наприклад, уміння аналізувати ситуацію, діяти
відповідно до особистої і громадської вигоди, володіти етикою цивільних
взаємин.
Учень опановує мінімально необхідні для життя в сучасному суспільстві
навички соціальної активності і функціональної грамотності. Приклади
КСВ: «Хлопець закінчив 11 класів. Став перед вибором майбутньої
професії. Батьки наполягають на професії лікаря (це сімейна традиція),
а хлопець хоче бути економістом-фінансистом. Переконайте батьків, що
професія, яка імпонує вам, потрібніша й сучасному суспільству. Доводячи
точку зору, використовуйте вставні слова, звертання».
Чи: «Ви –член суду присяжних. Слухається справа. Позивач звинувачує
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відповідача в тому, що він хоче зруйнувати старовинний храм і на його
місці побудувати розважальний комплекс. Відповідач мотивує свої дії тим,
що комплекс – це нові робочі місця і пожвавлення в бізнесі, які так потрібні
цьому району. Суд виніс ухвалу визнати дії відповідача неправомірними.
Ваш голос став вирішальним. Аргументуйте своє рішення. Під час відповіді
використовуйте вставні конструкції і вигуки».
До здоров’язбережувальної компетентності відносяться правила
особистої гігієни, турбота про власне здоров’я, статева грамотність,
внутрішня екологічна культура. Сюди входить комплекс якостей, пов’язаних
з основами безпечної життєдіяльності.
Учень повинен усвідомлювати свою психофізіологічну природу
(темперамент, природні властивості) і відповідно до цього вибудовувати
свою поведінку і взаємини з оточенням. Ця компетентність спрямована на
забезпечення, збереження і зміцнення здоров’я учня, фізичного стану і
досконалість його зовнішнього вигляду, на підвищення фізичної, трудової
активності, творчої енергії, сприяти соціальному, духовному і психічному
здоров’ю:
«Робінзон Крузо, герой однойменного твору Д.Дефо, волею долі став
відлюдником, потрапивши на незаселений острів. Подумайте і дайте
відповідь, чи залишився він здоровою людиною, покинувши острів, якщо в
статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я записано: «Здоров’я це стан повного фізичного, психологічного і соціального благополуччя, а
не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів»? Обґрунтуйте свою
точку зору. Під час відповіді використовуйте складнопідрядні речення з
додатковими обставинними мети і причини».
Комунікативно-ситуативні вправи (КСВ) – необхідна й продуктивна, з
нашої точки зору, допомога в практичній діяльності учителя-словесника.
Такі вправи підвищують інтерес учнів до оволодіння мовленнєвими
нормами і нормами спілкування, сприяють діагностиці, мотивують
корекцію мовленнєвихумінь і оволодіння знаннями.
Ця система вправ апробована в педагогічному процесі, в ході
моніторингових досліджень, зокрема авторами «Збірника комунікативноситуативних вправ щодо розвитку життєвих компетентностей
учнів:зарубіжна література. 5-11(12)класи»(укладачі: Л.В.Мельникова,
С.В.Бібік, Т.Є.Соколова; заг. ред. І.Г.Ціка. – Донецьк, 2010. – 172с.) і
засвідчила високу результативність комунікативно спрямованого та
діяльнісного навчання, достатній і високий рівень розвитку мовленнєвої
компетенції учнів основної і старшої школи.
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Сподіваємося, даний навчальний посібник стане у нагоді вчителямсловесникам, які не байдужі до інноваційних змін, здатні апробувати і
впроваджувати новітні продуктивні технології у навчально-виховний
процес з метою підвищення предметних компетенцій і життєвих
компетентностей школярів, їх соціалізації у сучасний життєвий простір.

Гаврилюк Оксана Володимирівна,
кандидат педагогічних наук,
учитель української мови і літератури
Рівненської української гімназії
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У ПРОЦЕСІ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ТЕКСТОМ
Читання – це праця, корисна та приємна.
До всякої ж праці звичка набувається лише постійними вправами
(Іван Огієнко).
Суттєвою ознакою сучасної шкільної освіти в Україні є інтеграція до
європейського та світового освітнього простору. У зв’язку з цим відбувається переорієнтація завдань, які суспільство ставить перед школою, – не
тільки набуття учнями знань, вироблення умінь та навичок, а й розвиток
компетентностей – загальних здібностей, що базуються на знаннях, досвіді,
вміннях, набутих завдяки навчанню.
З-поміж інших науковці виокремлюють читацьку компетентність, при
чому все частіше йдеться про читацьку міжпредметну (складова
інформаційно-комунікаційної, формується на міжпредметному рівні) і
читацьку предметну компетентності (її становлення відбувається засобами
літератури)[3].Окрім знань, умінь, навичок, компетентність включає
«позитивний досвід діяльності учня як суб’єкта діяльності і сформовану
на цій основі позитивну настанову» [3], тож читацьку предметну
компетентністьвизначаємо яксистему літературних знань і вмінь,
ціннісно-світоглядних орієнтацій, здатність до осмисленого самостійного
читання, готовність здійснювати діалог з текстом.
Психологи визначають такі складники читацької компетентності:
когнітивний (необхідний рівень знань, який забезпечує адекватне розуміння
прочитаного), комунікативний (сформованість прийомів діалогічної
взаємодії з твором) й операціональний(сформованість основних операцій
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читання) [5, с. 22-23]. Пропонуємо виділити ще й мотиваційний(потреби
й інтереси) та особистісно-творчий (можливість самореалізації у різних
видах творчої праці) компоненти (Рис. 1).

Рисунок 1. Модель читацької предметної компетентності
З метою формування читацької компетентності варто застосовувати ті
методи й прийоми, які сприяють глибокому осягненню смислу твору,
спонукають до активності, творчості, до спілкування. Поділяємо думку О.
Ісаєвої про те, що "на уроці літератури мають здійснюватися так звані мікрота макродіалоги, коли початкове сприйняття читачем художнього твору
корегується та поглиблюється під час його обговорення, обміну думок між
усіма учасниками навчального процесу", що сприяє створенню у свідомості
школяра "власного тексту", збагаченого особистісним "Я" читача [1].
Ідеться про два рівні діалогу: з одного боку, це "живе" спілкування "учитель
- учень", "учень - учень", з іншого - це діалог читачів (учителя й учнів) з
художнім твором. Перший рівень реалізується через застосування активних
та інтерактивних форм навчання. Другий - через систему роботи,
спрямовану на вироблення в учнів умінь здійснювати діалог з текстом.
Акцентуємо увагу на діалогічній специфіці твору, його здатності
виражати і породжувати смисл. Діалогічним є шлях читача до книги. Як
зазначає І. Франко, "поет розширює зміст нашого внутрішнього "я",
зворушуючи його до більшої або меншої глибини" [4, с. 46], тобто
письменник спонукає читача до відгуку, допомагає йому пізнати власне
"я", а читач співвідносить ціннісні орієнтації, переконання, знання, досвід,
письменника із власними. Таким чином, художній твір стає засобом
спілкування.
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Як же сформувати вміння спілкуватися з художнім твором? По-перше,
необхідна позитивна настанова на діалог (тут найбільш доцільними будуть
бесіди, звернення до суб'єктного досвіду учнів). По-друге, учні мають
навчитися читати (звичайно, йдеться не про складання букв у слова, а про
здатність здобувати у прочитаному особистісний смисл).
З-поміж умінь, необхідних для вироблення здатності глибоко розуміти
прочитане, здобувати особистісний смисл, а отже, здійснювати діалог з
текстом, відзначимо такі:
– бачити слово, розуміти й відчувати його;
– відтворювати в уяві художні картини, емоційно відгукуватися на твір;
– ставити запитання (до твору, автора, персонажів, до себе) та знаходити
відповіді на них у тексті;
– інтерпретувати твір - тлумачити його, наповнюючи власним смислом;
– створювати на основі прочитаного власні висловлювання.
Спробуємо бодай загально окреслити види діяльності вчителя й учня,
які практикуємо для вироблення згаданих умінь (Див. табл.).
Види робіт для вироблення діалогічних читацьких умінь
Типи вмінь,
що формуються
Бачити слово,
розуміти й
відчувати його

Види робіт

Бесіда за змістом заголовка; коментар епіграфа; пошук у
тексті незнайомих та вжитих у незвичному контексті
слів; літературна гра; написання оповідання на основі
змісту окремого речення
Виразне читання, словесне малювання, асоціювання,
Відтворювати в
ілюстрування, переказ тексту від імені котрогось із
уяві художні
картини; емоційно персонажів, «перевтілення», інсценування, порівняння
власного внутрішнього світу із внутрішнім світом
відгукуватися на
персонажа
твір
Працювати із
Відповіді на запитання вчителя, вибір найцікавіших
запитаннями
(найоригінальніших, найскладніших) запитань із
запропонованих у підручнику, «скринька запитань»,
конкурс запитань, читання із зупинками, пошук
прихованих у тексті запитань
Інтерпретувати
Бесіда, коментоване читання, проблемна ситуація,
прочитане
дискусія, порівняльна характеристика персонажів,
порівняння творів різних авторів, різних видів мистецтва,
створення колажу, рекламного проекту за прочитаним,
презентація твору чи його персонажів
Створювати на
Зв’язна (усна й письмова) відповідь на запитання,
основі
домислення тексту, переказ із творчим завданням, твір
прочитаного власні (розповідь, опис, роздум), деталізація, лист до
висловлювання
персонажа (письменника, самого себе), створення
уявного монологу персонажа, есе, стилізація
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Ці вміння формуються поступово. І важливо знайти ті "струни", які
допоможуть пробудити душу, тільки тоді можливий діалог з твором. Це
може бути асоціація (пропонуємо дібрати асоціації до слова "скарб" і
поміркувати, про що може йтися у творі з такою назвою); незвична присвята
(запитуємо, у якому значенні вживається слово "всевишній" і чому новела
Григора Тютюнника має присвяту "любові всевишній"); зіставлення творів
різних видів мистецтва на одну тему (новели М. Коцюбинського
"Інтермецо" і картин художників-імпресіоністів); проблемне запитання ("Я
– чекіст, але я і людина", – стверджує головний персонаж новели "Я
(Романтика)". Ви як читачі який розділовий знак поставили б у кінці цього
твердження? Чому? Персонажеві легко зробити свій вибір?). І тут важливо,
аби дитина побачила не просто навчителя, а співрозмовника, котрого
цікавить її думка, якому теж не байдуже те, про що йдеться у творі. І
завдання вчителя не тільки і не стільки сказати, скільки почути учня-читача.
Інакше чи навчиться дитина мислити, якщо за неї вже подумав учитель?
Насамкінець наведемо міркування Б. Степанишина: "Головне – не сума,
не повнота знань, а розвинуті на її [літератури – О. Г.]матеріалі, її засобами
здатності уявляти, співпереживати, розмірковувати, аналітично мислити,
вивчене систематизувати, узагальнювати і, зрештою, усі ці вміння
застосовувати повсякденно впродовж усього життя" [2, с. 51]. Таке
розуміння ролі літератури близьке до сучасного трактування необхідності
формування в учнів життєвих компетентностей. І знання є в цьому процесі
основою, найважливіше – бажання, вміння й готовність їх застосовувати.
Усвідомлення педагогічною спільнотою того, що саме орієнтація на діалог
з текстом, коли учень розглядатиме художній твір, його автора як
співрозмовників, у спілкуванні з якими відбувається пошук відповідей на
важливі для нього ціннісно-смислові питання, сприятиме формуванню
читацької компетентності, відновленню інтересу до книги.
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МАЙСТЕР-КЛАС ІЗ ФОРМУВАННЯ
РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ
Сучасний етап розвитку шкільної освіти характеризується зміною
освітньої парадигми (знаннєвої на особистісно орієнтовану) та пошуком
нових технологій, способів покращення ефективності навчання,
підвищенням його компетентнісної спрямованості. Відгуком на запит
суспільства стали зміни в мовно-літературній освіті, зокрема прийняття
нових концепцій, у яких передбачено формування особистості, котра вміє
«вільно, комунікативно доцільно користуватися виражальними засобами»
мови, «аргументовано, розлого й образно висловлювати свої думки,
судження, оцінки», вправно володіє словом і використовує свої вміння для
досягнення успіху в житті. Логічним є висновок: завдання формування
риторичної компетентності є одним із найактуальніших завдань сучасної
школи.
Актуальність проблемизумовлена наступними чинниками:
– експансією мультимедійної комунікації і кризою риторики;
– сучасними вимогами до мовно-літературної освіти в Україні і
неможливістю їх належно реалізувати;
– переосмисленням поняття риторики, появи неориторики – мистецтва
переконливої й ефективноїпобудови мовлення та письма;
– недостатнім теоретичним і дидактичним висвітленням проблеми в
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літературі;
– психолого-соціологічним аспектом (індивід може стати повноцінною
особистістю саме за допомогою мовленнєво-мисленнєвої діяльності, яку
він реалізує в суспільному оточенні, бо засилля тестів, що виконуються у
письмовій формі, заміна реального спілкування учнів на віртуальне
комп’ютерне не сприяють якості мислення і мовлення).
У чому ж інноваційна значущість питання, що вивчається? Формування
риторичної компетентності розглядається як технологія з чітко визначеними
метою і завданнями, етапами діяльності, доцільнимиметодами, формами і
прийомами впровадження, серед яких варто виокремити драмогерменевтику і власне риторику.
Теоретико-методологічною основою дослідження стали праці
античних риторів (Цицерона, Демосфена, Аристотеля), ораторів КиєвоМогилянської академії(Л.Барановича, Ф.Прокоповича). Риторику як науку
й мистецтво слова вивчали Л.Мацько, Г.Сагач, Є.Клюєв,
Ю.Рождественський, В.Аннушкін, Н.Іпполітова, С.Мінєєва, О.Сиротиніна,
О.Селіванова, Д.Баранник, М.Бахтін, В.Виноградов, Ю.Караулов,
В.Карасик та ін. У їхніх працях висвітлено основні риторичні категорії й
поняття, лінгвістичні основи риторики. Лінгводидакти – М.Пентилюк,
Н.Голуб, О.Горошкіна, О.Семеног, С.Омельчук, Т.Симоненко, Г.Бондаренко,
Г.Дегтярьова, А.Ляшкевич, О.Залюбівська, Л.Нечволод, О.Онипченко,
Г.Онуфрієнко та ін. –розробили методичні аспекти вивчення риторики на
всіх рівнях мовної освіти. Педагоги-практики С.Коваленко, В.Федоренко,
Л.Денисюк, Н.Саранді, М.Побелян, М.Степанюк, Т.Марцінко, О.Когут,
Е.Палихата працюють «на ниві риторичної освіти», впроваджують
авторські програми з риторики, програми курсів за вибором і факультативів.
В основі формування риторичної компетентно сті – ідеї
компетентнісного підходу, висвітлені у працях відомих вітчизняних і
зарубіжних вчених, а саме: О.Бондаревської, І.Зимньої, Н.Калініної,
О.Лебедєва, М.Лук’янова, О.Овчарук, О.Пометун, В.Сєрікова, С.Шишова.
Цінними джерелами стали праці, що стосуються основних ідей
гуманістичної педагогіки та психології (Ш.Амонашвілі, А.Маслоу),
теоріїдіяльнісного розвитку особистості (Л.Виготський, А.Леонтьєв), теорії
особистісно зорієнтованого навчання (А.Хуторський, І.Якиманська,
А.Фасоля), драмогерменевтики (В.Букатов, А.Єршова).
Методичним підґрунтям для створення власної методики формування
риторичної компетентності учнів у процесі вивчення української мови та
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літератури стали наукові концепції та теоріїО.Бабкіної, Л.Горобець,
Н.Голуб, В.Нищети та ін. Вони розглядають риторичну компетентність як
одну з життєвих компетентностей, яка може і повинна формуватися у
процесі шкільного навчання засобами різних предметів, особливо на уроках
української мови та літератури.
Науковці по-різному тлумачать поняття «риторична компетентність».
О.Симакова у структурі риторичної компетентності виділяє наступні
складники: „сума вмінь і навичок, що забезпечує процес ефективної
комунікації”; „ініціативність у спілкуванні, тобто вміння бути
комунікативним лідером.” О.Бабкіна вважає риторичну компетентність
невід’ємним компонентом комунікативної компетентності. Л.Горобець
тлумачить риторичну компетенцію як найвищий рівень комунікативної
компетентності, яка забезпечує риторичну діяльність людини як „здатність
свідомо створювати, виголошувати й рефлексувати авторсько-адресний
текст у відповідності з метою та ситуацією публічного мовлення”. Серед
інших науковець виділяє такі компоненти риторичної компетентності:
духовний світ о собистості, оперування жанрово-стилістичними
особливостями текстів як продуктів мовленнєвої діяльності, спроможність
здійснювати свідомий вибір комунікативної мети, риторичних стратегій і
тактик.
Н.Голуб зазначає, що формування риторичної компетентності у
школярів здійснюється в системі формування предметних компетентностей.
В.Нищета виокремлює наступні компоненти структури риторичної
компетентності учнів у системі мовно-літературної освіти:
– комплекс мовних і риторичних знань у контексті їх вправного
застосування в мовленнєвій діяльності (теоретико-практична площина);
– комунікабельність (ініціативність, здатність до включення в активну
комунікацію) (площина активності);
– вправність у доборі стратегій і тактик спілкування (організаційнометодологічна площина);
– вправність у володінні експресивно-емоційними засобами мови для
досягнення запланованого прагматичного результату (площина впливовості
мовленнєвого акту);
– навички спілкування, комунікації відповідно до мовленнєвої ситуації;
– застосування вмінь використовувати обрані засоби для досягнення
комунікативної мети (процесуально-діяльнісна площина);
– цінності, ціннісні орієнтації, духовність особистості (соціокультурна
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– морально-етична площина).
На основі зазначеного вище можна зробити наступний висновок про
зв’язок комунікативної та риторичної компетентностей: риторична
компетентність – це комунікативна компетентність (здатність особистості
застосовувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії
з іншими людьми, сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують
ефективне спілкування) у поєднанні з оптимальним мисленням,
риторичною культурою та ціннісними орієнтаціями особистості.
Формування риторичної компетентності потребує чіткої технології
реалізації, яка має відповідні етапи.
1. Етап підготовки вчителя до уроку.
Аналізую і визначаю, який аспект риторичної компетентності доречно
формувати відповідно до теми уроку, які завдання та види вправ є
найефективнішими для цього, яку технологію доцільно застосувати.
2. Етап виконання поставлених завдань.
На початку уроку часто пропоную школярам привітатися за допомогою
невербальних засобів мови, мовчки, поширеним вітанням тощо. На цьому
етапі використовую артикуляційні розминки, скоромовки, довгомовки.
У процесі уроку особливу увагу приділяю діалогічному мовленню, адже
справжній діалог на уроці – це «сповивальне» мистецтво мислення. Для
цього практикую аналіз і виразне читання діалогів у художніх текстах,
складання діалогів на різні теми, а також діалоги в системах: учень – учень,
учень – учитель, учень – ліричний герой, учитель – ліричний герой, учень
– група, вчитель – клас, клас – текст, клас – автор, учень – автор. Наприклад,
на уроці літератури в 6-му класі, вивчаючи вірш І.Жиленко «Жар-птиця»,
пропоную розіграти діалог людей, які живуть «під сонцем Жар-птиці», або
скласти діалог із Жар-птицею.
Для формування риторичної компетентності застосовую і нестандартні
вправи та прийоми, зокрема «пейзаж душі», «орфографічні вітрила»,
«рецепт приготування правила, героя, фігури…», «дозвольте з вами не
погодитися…». Остання з перерахованих вправ навчає толерантності у
дискусії, якій передує робота з текстом, що містить формули толерантного
і нетолерантного спростування думки. Маркерами різних кольорів учні
виділяють їх, обирають прийнятні і використовують, працюючи в парі: один
учень висловлює думку, а інший – не погоджується з нею.
Під час демонстрування ораторських умінь практикую ток-шоу, пресконференції, літературні полеміки, телепередачі, ситуативні ігри, ораторські
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турніри, дебати та інші форми. Наприклад, пропоную розіграти переговори
бізнес-партнерів, що складаються з інформації про себе, бесіди між
діловими партнерами, консультацій із помічниками, інструкцій, резюме
переговорів. Така форма діяльності викликає інтерес не лише у
старшокласників, а й в учнів 5-6 класів та формує навички комунікативної
поведінки в соціумі.
Для реалізації провідної ідеї досвіду послуговуюся інноваційними
технологіями, зокрема інтерактивними, інформаційно-комунікаційними,
проектними, особистісно зорієнтованими, розвитку критичного мислення
та проблемного навчання. Ефективною є драмогерменевтика (синтез
театралізації, герменевтики і власне педагогіки), яка допомагає організувати
навчальний процес так, щоб розумінняматеріалу і взаєморозуміння на уроці
між учителем і учнями, між самими учнями були максимальними.
3. Етап рефлексії.
Крім загальноприйнятих видів діяльності на цьому етапі, рекомендую
учням проаналізувати стратегії і тактики спілкування як способи риторичної
дії, оцінити себе як комуніканта, скласти висловлювання на тему «Мій
мовленнєвий портрет» (я і школа, я і друзі, я у колі малознайомих людей),
пропоную оцінити риторичні вміння співрозмовника, визначити
найуважнішого слухача.
Питання риторичної компетентності учнів у контексті мовнолітературної освіти є не лише актуальним і перспективним, а й проблемним,
адже потрібно уточнити й деталізувати структуру риторичної
компетентності учнів, розробити на науковому рівні практичні шляхи її
формування. На сьогодні не вистачає методичної літератури, бракує
системного підходу до формування риторичної компетентності на уроках
української мови та літератури. Проблема набуває ще більшої ваги у зв’язку
з інклюзивною освітою, оскільки вправи на розвиток техніки і темпу
мовлення, тренування дикції є корисними не лише для здорових дітей, а й
для дітей з особливими потребами.
Ми розглядаємо це питання в межах предметів українська мова
ілітература. В окремих середніх навчальних закладах України вже
функціонує риторика як предмет, у багатьох профільних класах курси
ораторського мистецтва читаються як факультативні. Потребує уваги
питання риторизації освітньої діяльності як шляху гуманізації та
гуманітаризації навчання, як явища, що обслуговує процес оновлення,
реформування освіти. У 2009 році журналіст «Дзеркала тижня»
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Ю.Ромашевський констатував, що відсутність риторичної освіти – це
діагноз нашого суспільства. То, можливо, аби спростувати такий діагноз,
варто ще у школі формувати особистостей риторично компетентних, людей,
які діють словом, – homoverboaqens (лат.).

Линник Віта Федорівна,
вчитель української мови і літератури
Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22,
Кравчук Світлана Фадеївна,
вчитель світової літератури
Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22
«КРУГЛИЙ СТІЛ» ІЗ ПЛАНУВАННЯ СИСТЕМИ РОБОТИ
ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОМПАРАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ І СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Сьогодні, коли стрімко змінюється життя, суспільству потрібні люди,
які можуть самостійно мислити, приймати виважені рішення, здатні до
самореалізації на основі об’єктивної самооцінки. Тому завдання школи –
розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів, формування
життєво важливих компетентностей, що дає можливість орієнтуватися у
сучасному суспільстві. Однією з таких компетентностей є компаративна,
покликана забезпечити формування вмінь порівнювати літературні
твори,що належать до різних літератур, встановлювати зв’язки між
українською,світовою літературоюі літературами національних меншин,
розглядати традиційні теми, сюжети, мотиви, образи у різних літературах,
зіставляти оригінальні твори й україномовні переклади літературних творів,
демонструвати лексичне багатствоі невичерпні стилістичні можливості
української мови.
Щоб учні усвідомили єдність світового літературного процесу,
самобутність його складових, необхідно вчити їх виявляти літературні
аналогії, визначати спільне та відмінне у творах, знаходити їхні оригінальні
риси. Широкі можливості для вирішення цієї проблеми дає компаративне,
тобто порівняльне вивчення української і світової літератур.
Вимогою часу стає ґрунтовне вивчення менталітету, психотипу
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представника країни, література якої досліджується. Саме це дає змогу
пройнятися думками, світосприйняттям, традиціями її народу тощо. Та
завжди слід пам’ятати, що наш український народ має власну ментальну
традицію, і, вивчаючи зарубіжні світи, її не слід руйнувати. У власну
культуру доречно принести те, що сприяє гуманізації й прогресивному
розвитку нашого суспільства, допоможе дати учням знання про рідну і
світову літературу в усьому розмаїтті їхніх взаємозв’язків і взаємовпливів.
Відомий літературознавець, письменник, заступник директора
Інституту літератури Штоль вважає, що потрібно бути громадянином
світової літератури, але пересуватися в її обширах треба з українським
духовним паспортом, бо якщо його не буде, то ми „і на своїй землі, і на
інших - будемо сміттям”.
Ми живемо в одному літературному світі, тому, безперечно, курс
світової літератури потрібен і філологам-україністам. Життя „за кордоном” –
це норма для кожного філолога.
Особливу увагу під час компаративного аналізу необхідно приділяти
принципу пріоритету загальнолюдських цінностей. Доцільно пропонувати
школярам завдання, мета яких – наблизити їх до засвоєння не тільки
подібності творів, але і близькості світогляду різних народів. Так, у 5 класі
при розгляді усної народної творчості і казок, необхідно звернути увагу
учнів на спільність тем, ідей, мотивів, сюжетів, подібність образів у
міжнаціональних творах. Завершуючи вивчення теми, можна
запропонувати запитання «Що поєднує різні народи?». Акцентація уваги
на загальнолюдському у процесі роботи над вивченням тематичного розділу
дозволить школярам на підсумковому занятті назвати поняття, що свідчать
про міцну єдність людей на всій Землі, а саме: загальні думки, переконання,
прагнення, погляди, цінності.
Укладачі програми з української та світової літератур у старших класах
теж радять твори української і світової літератури „подавати у паралельному
аналізі”, тобто компаративному з урахуванням їх естетичної та ідейної суті,
різних аспектів міжпредметних зв’язків. Уроки компаративного аналізу
можуть бути повні і фрагментарні. На таких заняттях літературний матеріал
аналізується і порівнюється за різними параметрами, зокрема:
1. За темами:
– Друга світова війна у творах А.Камю «Чума» і О.Довженка «Україна
в огні»;
– тема війни у творах П.Тичини «Похорон друга» і О.Твардовського
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«Я поліг біля Ржева»;
– європейське лицарство і українське козацтво у творах В.Скотта,
М.Гоголя, А.Чайковського, Б.Лепкого.
2. За періодами: «Розстріляне відродження» в українській літературі і
«Срібне століття» в російській.
3. За напрямами: ознаки імпресіонізму у новелі «Іntermezzo»
М.Коцюбинського і повісті К.Гамсуна «Пан».
4. За жанрами:
– байки Езопа, Лафонтена і Крилова, Л.Глібова;
– романтичні балади А.Метлинського, Л.Боровиковського, Т.Шевченка,
Гете, А.Міцкевича, Стівенсона;
– світовий сонет в історичній ретроспективі: від Данте до Павличка.
5. За образами:
– образ Прометея в античній міфології і творах Т.Шевченка,
А.Малишка;
– образ Мазепи у творчості В.Сосюри, Б.Лепкого, Вольтера, Гюго,
Байрона;
– образ Дон Жуана у творах Байрона, Пушкіна, Л.Українки;
– «Скупий лицар» у творах Мольєра, Бальзака, О.Пушкіна, І.КарпенкаКарого;
– образи злочинців і їх психологічні портрети у творчості
Ф.Достоєвського і П.Мирного;
– образ легендарного месника у фольклорно-літературних баладах
(Робін Гуд, Кармалюк, О.Довбуш).
6. За проблематикою:
– проблема жіночої емансипації у творчості Г.Флобера, Г.Ібсена,
Н.Кобринської, О.Кобилянської;
– психологія образу дитини у світі дорослих за творами М.Твена і
В.Нестайка.
7. За літературними прийомами: «потік свідомості» і сугестивні
технології, психологічний та символічний підтекст у творах І.Франка,
Ф.Кафки, М.Хвильового і Джеймса Джойса.
8. За літературними родами: «епічний театр» Бертольда Брехта і
авангардний театр Леся Курбаса.
Окремим розділом компаративного аналізу слід виділити роботу з
Вічною Книгою:
– біблійні мотиви у творчості Т.Шевченка, Л.Костенко, Л.Українки,
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І.Франка, М.Булгакова;
– біблійні образи у творах А.Данте, І.Франка, Лесі Українки, П.Тичини,
Г.Сенкевича;
– біблійні жанри (біблійний псалом і псалом у творах Т.Шевченка,
Л.Костенко);
– біблійні афоризми у контексті української фразеології і української
та зарубіжної літератур.
Ми навели неповний перелік можливих варіантів компаративного
аналізу на уроках української і світової літератур. Матеріалів для порівняння
надзвичайно багато, що дає можливість творчо підійти до програмних
творів із метою їх глибшого вивчення на міжлітературному та
міжпредметному рівнях.
На тісному взаємозв’язку української і світової літератур необхідно
акцентувати увагу уже під час календарно-тематичного планування. Так,
плануючи вивчення у 8 кл. теми „Антична література”, бажано намітити
зв’язки з темою „Слов’янська міфологія”. Свідоме сприйняття „Енеїди”
Котляревського неможливе без вивчення „Енеїди” Вергілія Марона, його
творчого наслідування поем Гомера. При розкритті проблем „Пісні про
Роланда” бажано використати знання, вміння, навички, отримані учнями
при вивченні „Слова о полку Ігоревім” на уроках української літератури.
На кожному уроці вчитель світової літератури має справу з
перекладами. Завдяки перекладачам доступні кращі твори національних
літератур, що ввійшли до скарбниці світової культури. І хоч як обмежений
учитель часом, необхідно використовувати широкі можливості перекладів,
зокрема показ через переклад особливостей стилю письменника,
неповторності, багатства його мови.
Багатоаспектні компаративні зв’язки можна використати на уроках
культурологічного аналізу. Цей тип навчального заняття передбачає
вивчення літературного твору в контексті історії світової культури. Саме
культурологічний аналіз художнього твору шляхом „від культурного
контексту - до осмислення літературного тексту» дає змогу:
– розкрити особливості художньої свідомості певної епохи й відшукати
їхнє втілення у виучуваному творі;
– активізувати знання учнів із курсу всесвітньої історії про суспільні
процеси та історичні реалії доби, що знайшли відбиток у творчості митця;
– отримати фонові знання про країну, де народився і творив
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письменник, її традиції, побут, звичаї, що допоможе школярам глибше
зрозуміти художній твір;
– проникнути в особливості етнопсихології народу, визначивши
своєрідне й загальнолюдське, зрозуміти національну специфіку
світосприйняття автора;
– познайомитися і глибше зрозуміти сутність визначних творів інших
видів мистецтва тієї епохи, присвячених висвітленню тих самих проблем;
– виховувати повагу учнів до надбань культури інших народів.
Сьогодення - не час уніфікованих, єдиних шкільних методик. Кожен
учитель має право обрати такий підхід до вивчення програмної теми, який
він вважає необхідним. Головне, щоб школярі прилучались до надбань
рідної та світової культури, естетично розвивались та відчували свою
причетність до долі країни, людства.
Отже, сьогодні компаративістика торує дорогу до школи. Та не може
не насторожувати той факт, що знову вчителі-практики самотужки йдуть
по цьому нелегкому шляху.
Виходячи із сказаного вище, можна зробити висновок, що такий підхід
створює належні умови для формування компаративної компетентності
школярів, оскільки:
– забезпечує формування гуманістичного світогляду учнів, виховання
в них почуття національної гідності, шанобливого ставлення до різних
народів;
– передбачає вироблення вмінь порівняльно-історичного дослідження,
здійснення якого потребує певної літературознавчої підготовки;
– вчить порівнювати різнонаціональні твори на різних рівнях: ідейнотематичної сутності, проблематики, системи образів, сюжету, композиції,
характеру творів;
– розвиває вміння використовувати здобутки української
перекладацької школи, які свідчать про красу й невичерпні можливості
української мови.
Вважаємо, що компаративістика «є наріжним каменем методики
викладання літератури», і цей метод слід використовувати на всіх етапах
роботи з літературним твором – під час знайомства з текстом, осмислення
проблематики, характеристики образів, літературознавчого аналізу,
встановлення міжпредметних зв’язків.
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Відділення 9. Іноземні мови (англійська, німецька, французька,
польська).
Координатор відділення: Андрощук Ірина Миколаївна, завідувач
кабінету іноземних мов, старший викладач кафедри управління освітою
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема. Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи
з учителями іноземних мов у 2012-2013 навчальному році.
Андрощук Ірина Миколаївна,
завідувач кабінету іноземних мов,
старший викладач кафедри управління освітою
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
В РІВНЕНСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ІНСТИТУТІ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
На сучасному етапі розвитку українського суспільства визначальними
векторами модернізації післядипломної педагогічної освіти є
неперервність, системність підвищення професійної компетентності
вчителя, доступність освіти, інноваційність, гнучкість, зорієнтованість
освітньої галузі в цілому та її окремих складових на розвиток творчості,
компетентнісний підхід до забезпечення саморозвитку і самореалізації
особистості вчителя-словесника на всіх етапах становлення і розвитку його
професійної компетентності.
У зв’язку з переходом на компетентнісний підхід у системі
післядипломної педагогічної освіти, який повною мірою може проявлятися
в системі неперервної освіти, освітнє гасло «освіта на все життя»
поступається місцем новому – «освіта крізь усе життя».
Саме така освіта передбачає не тільки підвищення рівня педагогічної
майстерності під час курсів підвищення кваліфікації, а й здійснення
самоактуалізації, самореалізації та самовдосконалення вчителя-словесника
в міжатестаційний період. Це детермінує врахування індивідуальних
професійних цілей, потреб, мотивів, інтересів педагога, а також мети і
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завдань освітньої установи засобами науковообґрунтованої професійної
організації неперервної освіти педагога.
Місія післядипломної педагогічної освіти полягає в забезпеченні нової
якості підготовки педагогічних і керівних освітянських кадрів, здатних
ефективно здійснювати професійну діяльність. Існуюча система
післядипломної педагогічної освіти, при усіх її позитивних досягненнях,
має суттєвий недолік – вона недостатньо враховує і мало сприяє
індивідуальному розвитку кожного педагогічного працівника, надаючи
перевагу формуванню необхідної суми знань. Далеко не кожний
педагогічний працівник у цій системі знаходить особисті професійні
інтереси та можливість реалізувати себе як творчу особистість, а звідси –
професійний розвиток чималої кількості педагогічних працівників є
немотивованим, нецілеспрямованим, непослідовним і непостійним. [3, 206207]. Тому, підвищення ролі післядипломної освіти полягає в здатності
працювати на випередження, передбачати і прогнозувати суспільні зміни
та їх наслідки, і як результат – забезпечити здатність учителя-словесника
бути гнучким, готовим до професійного та особистісного розвитку.
На нашу думку, професійний розвиток учителя-словесника – це процес
становлення, зростання і реалізація в педагогічній діяльності професійно
значимих компетентностей і особистісних характеристик. Його мають
супроводжувати активні якісні перетворення на когнітивному, операційнотехнологічному та особистісному рівнях, що призводить до нового способу
діяльності.
Розвиток у даному випадку розглядається як процес руху від простого
до складного, від старого якісного стану до нового з метою подолання
протиріччя між існуючим і необхідним станом об’єкта. Управління
розвитком розглядається нами як процес забезпечення просування об’єкта
в бажаному напрямку через реакцію резонансу (відгук внутрішньої
структури об’єкта на зовнішній вплив). Тому об’єктом у даному разі
виступає процес розвитку професійної компетентності вчителя-словесника
в міжатестаційний період, а суб’єктом виступає вчитель-словесник.
На думку науковців, для здійснення ефективного управління розвитком
професійної компетентності доречно виходити із системного підходу як
методологічного способу пізнання (В. Афанасьєв, І. Блауберг, В.
Садовський), інтегрованої ідеї діяльнісного підходу щодо розвитку
особистості (Л. Виготський, А. Леонтьєв, В. Гальперін, Б. Теплов),
синергетичного підходу в освітній теорії та практиці (М. Богуславський,
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В. Лутай), акмеологічної теорії розвитку професіоналізму вчителя (А.
Деркач, Н. Кузьміна, В. Сластьонін, С. Пальчевський), андрагогіки як науки
про освіту дорослих (В. Олійник, Т. Сорочан, С. Вершловський, С. Змєєв),
теорії й практики організації методичної роботи (І. Жерносєк, Ю.
Корнажевський).
У педагогічній практиці розвиток професійної компетентності та
управління ним тісно пов’язується з професійною діяльністю вчителя. У
своєму дослідженні ми будемо спиратися на компетентнісний підхід,
оскільки він акумулює в собі характеристики діяльнісного, процесуального,
аспектного, ситуативного, синергетичного, особистісно зорієнтованого
підходів.
Компетентнісний підхід щодо управління розвитком професійної
компетентності вчителя-словесника передбачає забезпечення єдності цілей,
змісту, організації, форм та методів, методик і технологій, тобто органічного
зв’язку всіх елементів системи.
Сутність компетентнісного підходу вимагає таких положень:
– розвиток як процес якісних змін не тотожний навчанню;
– кожен учитель має індивідуальний рівень професійної компетентності
та потребує особистісно зорієнтованого підходу до управління його
професійним розвитком;
– створення умов і стимулів для актуалізації процесів саморозвитку і
самоуправління в міжатестаційний період – одне із пріоритетних завдань
управління розвитком професійної компетентності вчителя-словесника в
післядипломній педагогічній освіті.
Практика свідчить, що саме компетентнісний підхід дозволяє визначити
ті елементи системи, діяльність яких знаходиться на належному рівні,
нейтралізувати внутрішні та зовнішні дезорганізуючі напрямки в цьому
контексті, визначити мету, створити умови для якісного виконання
поставлених завдань й одночасно передбачити види контролю.
З метою організації оптимальної системи науково-методичного
забезпечення процесу розвитку професійної компетентності вчителясловесника в міжатестаційний період важливо враховувати концептуальні
засади:
– детермінованість – врахування потреб, професійних інтересів,
можливостей кожного словесника;
– професіоналізм – наявність обов’язкової спеціальної підготовки,
забезпечення можливості періодичного підвищення кваліфікації в закладах
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післядипломної педагогічної освіти; здатність до безперервної та
неперервної освіти;
– індивідуальний підхід – врахування індивідуальних особливостей і
можливостей вчителя-словесника, підвищення почуття власної гідності,
причетності до загальної справи;
– варіативність – можливість реалізувати право особистості на вибір
форм підвищення професійного рівня, засобів навчання;
– диференційованість – забезпечення умов, розроблення змісту програм
розвитку професійної компетентності вчителя-словесника в міжатестаційний період;
– єдність зусиль усіх суб’єктів процесу з метою реалізації поставлених
завдань, створення при цьому атмосфери доброзичливості та творчості.
Система розвитку професійної компетентності вчителя-словесника –
безперервна післядипломна освіта, науково-методична робота, самоосвіта –
єдине професійно-розвивальне середовище, в якому здійснюється
плановане управління розвитком професійної компетентності вчителясловесника.
Ми схиляємося до думки, що зростання професійної компетентності
педагога-словесника слід розглядати як керований і самокерований процес.
При цьому потрібно чітко розуміти, що процес навчання в системі
підвищення кваліфікації має свої особливості. Найбільш суттєвими є:
врахування тенденцій розвитку відповідної галузі науки; короткостроковість навчання; значний індивідуальний досвід практичної діяльності
слухачів, їх диференційованість за професійними інтересами; контингент
викладачів, більшість яких не має андрагогічної підготовки; різновіковий
склад слухачів [3, 11-12].
Тому в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної
освіти (РОІППО) пріоритетним напрямком в управлінні розвитком
професійної компетентності вчителя враховуються чинники: забезпечення
державних і регіональних інтересів, задоволення потреб окремих закладів
освіти регіону та індивідуальних запитів педагогів Рівненської області.
Управління процесом розвитку професійної компетентності вчителясловесника побудоване на ідеї неперервної професійної освіти, яка
передбачає наступність вищої та післядипломної освіти, поєднання різних
форм підвищення кваліфікації та безперервної освіти, оптимальне
задоволення реальних професійних запитів і потреб учителів за умов
варіативності та індивідуалізації змісту і форм навчання, поєднання
395

формальної, неформальної та інформальної професійної освіти.
Обов’язковими компонентами управлінської діяльності в РОІППО є
пропедевтична підготовка до підвищення кваліфікації, вибір освітніх послуг
на засадах неперервності освіти:
– навчання під час курсів підвищення кваліфікації (формальні освітні
послуги);
– навчання в міжатестаційний період (неформальні освітні послуги);
– безперервна освіта (інформальні послуги).
Наше бачення суголосне з науковими дослідженнями С. Сисоєвої, яка
визначає головні принципи розвитку неперервної освіти, а саме:
пріоритетність особистості та її розвитку; полікультурність і толерантність
у міжкультурному середовищі; конвергенція та глобалізація; перехід від
знаннєвої парадигми освіти до компетентнісної; спрямованість на
забезпечення стійкого розвитку цивілізації; неперервність і
фундаментальність освіти; інформатизація [4].
З огляду на дотримання перерахованих принципів, характерною
особливістю нового змісту управління розвитком професійною
компетентністю вчителя-словесника у Рівненському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти є його варіативність та індивідуальна
зорієнтованість, які сприяють зростанню значущості:
– практичної і самостійної роботи слухачів;
– активних та інтерактивних форм і методів навчання;
– гуманітарно-спрямованих модулів навчання і модулів навчання за
вибором.
Компетентнісному підходу сприяє впровадження в навчальний процес
ефективних технологій, які вимагають зміни методичної парадигми,
цільових установок, орієнтації на самостійне набуття знань, самопізнання
і саморозвиток.
Це такі технології, як [1]:
– предметно-орієнтовані технології, спрямовані на засвоєння знань,
умінь і навичок (рівнева диференціація, концентроване навчання);
– технології, побудовані на основі вдосконалення навчального
матеріалу (укрупнення дидактичних одиниць, модулювання змісту освіти,
авторські програми);
– технології інтенсифікації навчальної діяльності (індивідуальні та
групові форми роботи з використанням проблемного навчання, рольових
ігор);
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– технологічні, засновані на ефективності управління навчальним
процесом (індивідуалізація навчання, програмування, колективний спосіб
навчання, інформаційні технології);
– контрольно-оціночні технології (мотивація та готовність до навчання,
оцінка якості навчання та рівня засвоєння матеріалу, планування, тестовий
контроль, моніторинг);
– особистісно зорієнтовані технології (суб’єкт-суб’єктне гуманне
співробітництво всіх учасників навчального процесу, діагностичностимуляційний спосіб організації навчання, врахування у змісті, формах,
методах особистісних потреб слухачів, проектування їх професійного і
особистісного розвитку).
251671552Удосконалення змісту підвищення кваліфікації вчителівсловесників відбулося завдяки упровадженню розробленої нами моделі
змісту і структури навчального плану (рис. 1).

Рис. 1. Модель змісту і структури навчального плану РОІППО
Умовні позначення:
А – професійний розвиток учителя-словесника;
І – діагностико-прогностичний блок;
ІІ – соціально-гуманітарний блок навчальних модулів;
ІІІ – інноваційний блок;
ІV – професійний блок навчальних модулів;
1 – програми, плани;
2 – навчальні комплекси;
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3 – web-навчання;
____ – безпосередні зв’язки;
_ _ _ – опосередковані зв’язки.
Математичним аналогом розробленої нами моделі обрано квадрат,
сегменти якого охоплюють основні навчальні модулі – діагностичний,
соціогуманітарний, інноваційний і професійний (І, ІІ, ІІІ, ІV).
Кожен із сегментів квадрата конкретизується у трьох блоках науковометодичного забезпечення (1, 2, 3), які містять програми і плани, науковометодичні комплекси, методичні рекомендації, підручники, посібники (у
т.ч. на електронних носіях, тестові завдання).
Ця модель є досить гнучкою, тому що зміст навчальних модулів у
кожному блоці, його науково-методичне і дидактичне забезпечення
базуються на компетентнісному та особистісно зорієнтованому підходах.
Отож, доречно говорити про управлінську специфіку компетентнісного
підходу та розглядати послідовність дій з його впровадження всіма
суб’єктами саме на управлінському рівні. Це чітко прослідковується в
алгоритмі дій з упровадження компетентнісно зорієнтованого підходу до
навчання (управлінський аспект):
1. Діагностика та аналіз реального стану педагогічного процесу.
2. Усвідомлення необхідності зміни парадигми освіти та зміна акцентів
в організації педагогічного процесу.
3. Мотивація.
4. Прийняття управлінського рішення: вибір стратегії; визначення
змісту роботи; вибір технологій і організаційних форм роботи; забезпечення
зворотного зв’язку та аналізу; моніторинг сформованості основних груп
компетентностей.
5. Організація діяльності в площині компетентнісного підходу до
навчання: оновлення змісту освіти з урахуванням вимог компетентнісно
зорієнтованого підходу; використання оптимальних форм організації
педагогічного процесу.
6. Моніторинг результатів, аналіз і корекція діяльності.
7. Самооцінка діяльності, рефлексія.
Пріоритетного значення в цьому контексті набуває управління
процесами впровадження та функціонування компетентнісного підходу,
зокрема, найбільшої актуальності набуває управлінський супровід, який
уможливлює ефективно здійснити процес розвитку професійної
компетентності вчителя-словесника в міжатестаційний період.
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Дослідження проблеми впливу факторів, що стимулюють педагогів до
підвищення рівня професійної компетентності, проведене серед вчителівсловесників, свідчить про наявність трьох груп педагогів із різними
освітніми потребами (група мотивованих педагогів, група стимульованих
педагогів і змішана група, до якої входять учителі, які мотивуються чи
стимулюються лише за деякими показниками).
Перша група вчителів-словесників має стійкі освітні мотиви, друга –
підвищує професійну компетентність під впливом зовнішніх факторів
(наказ адміністрації, вимоги у нормативних документах, необхідність
підвищення кваліфікаційної категорії, статусу, заробітної платні тощо). Для
третьої групи вчителів характерним є те, що, маючи певний рівень мотивації
до професійного зростання, вони вимагають стимулювання освітніх потреб.
На основі діагностики та аналізу професійних потреб, мотивів,
установок, рівня професійної компетентності вчителів-словесників у
Рівненському ОІППО здійснюється розробка стратегії діяльності з
управління розвитком професійної компетентності кожного з них.
Згідно з функціями освіти, усі форми підвищення кваліфікації можна
об’єднати в групи, які забезпечують формування та стимулювання
спеціальної компетентності (предметно зорієнтовані) та розвивальні
(особистісно зорієнтовані) форми спільної діяльності. Перші покликані
забезпечити умови для формування і стимулювання підвищення рівня
спеціальної професійної компетентності, другі – створення умов для
становлення і розвитку інноваційної поліфункціональної професійної
компетентності вчителів-словесників.
При формуванні спеціальної професійної компетентності
використовуються методи прямого та опосередкованого стимулювання, у
розвиваючих ситуаціях стимулювання здійснюється опосередковано,
шляхом реалізації розробленого механізму управління колективною та
індивідуальною діяльностями.
Група мотивованих учителів-словесників, схильних до творчості,
підвищує рівень своєї професійної компетентності через різні форми
неперервної освіти (робота над проблемною темою, стажування,
персональне або колективне наукове дослідження, інтелектуальні
тренажери, програми та індивідуальні плани професійного розвитку, очнодистанційна, дистанційна освіта тощо).
Ефективність таких форм для немотивованих учителів-словесників,
399

несхильних до продуктивної діяльності, з недостатнім рівнем аналітичних
здібностей, досить невисока. Тому, розвиток їхньої професійної
компетентності можливий при застосуванні обґрунтованих методів як
прямого, так і опосередкованого стимулювання.
Організовуючи управління розвитком професійної компетентності
вчителя-словесника, в РОІППО здійснюється облік підготовки і підвищення
кваліфікації вчителів-словесників за різними формами навчання в умовах
функціонування освітніх закладів.
Серед форм підвищення кваліфікації вчителів-словесників, які
сприяють розвитку професійної компетентності у міжатестаційний період,
у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти
найбільш значимими є: проблемно-теоретичний семінар, психологопедагогічні консиліуми, науково-практичні конференції, вебінари,
веберенції, курсова підготовка та підвищення кваліфікації (за очнодистанційною та дистанційною формами навчання) на базі районних
(міських) відділів (управлінь) освіти, шкіл,пролонговані курси, методичні
об’єднання, школи професійної майстерності, школи педагогічного досвіду,
педагогічні студії, майстер-класи, творчі мікрогрупи, тимчасові творчі
колективи, тимчасові науково-дослідницькі колективи, лабораторії,
консалтингові освітні центри.
Освітні можливості перерахованих форм підвищення кваліфікації
обумовлені рядом причин. У першу чергу – це зміст, методи, методики і
технології, які реалізуються через них, рівень професійної компетентності
андрагога, в якості якого виступає найбільш кваліфікований працівник.
Формування і стимулювання розвитку професійної компетентності в
колективних формах діяльності забезпечує розвиток не лише індивідуальної
діяльності, але і колективної. З огляду на це, сформульована професійна
компетентність забезпечує, з одного боку, продуктивність педагогічної
діяльності, а з другого – саморозвиток педагога.
Висока професійна компетентність членів педагогічного колективу
забезпечує, у свою чергу, продуктивність функціонування освітнього
закладу, перетворення його в саморозвиваючу систему. Прикладом таких
систем є Здолбунівський дошкільний навчальний заклад «Чебурашка»,
Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Рівненської області
та Мутвицька загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів Зарічненського району
Рівненської області. Це базові експериментальні навчальні заклади, в яких
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відбувається управління розвитком професійної компетентності вчителясловесника в контексті розвитку професійної компетентності усього
педагогічного колективу. З цією метою розпочато регіональний
експеримент щодо розроблення і впровадження кредитно-модульної
системи навчання в умовах післядипломної освіти, який дав змогу
ефективно управляти процесом розвитку професійної компетентності
вчителя-словесника і впливає на ефективність як його педагогічної
діяльності так і на якість роботи всього педагогічного колективу
навчального закладу.
Ключова роль у системі неперервної освіти належить кредитно
модульній технології навчання із використанням накопичувальної системи
та дистанційних технологій навчання. Основою введення кредитномодульної системи навчання у РОІППО стала накопичувальна система
модулів, яка полягає у довільному нагромадженні професійних знань
вчителями-словесниками і впливає на їх постійний розвиток.
Як бачимо, формування професійної компетентності вчителясловесника у міжатестаційний період здійснюється на основі реалізації
комплексу взаємопов’язаних організаційно-педагогічних, науковометодичних, дослідно-експериментальних заходів, що передбачає
шкільний, міський і районний рівні та заходи обласного і всеукраїнського
рівнів. За такого управлінського підходу вчитель-словесник перебуває в
центрі освітнього процесу і систематично підвищує свій професійний
рівень.
Висновки. Отже, задоволення освітніх запитів до навчання не може
бути реалізоване цілком в умовах традиційних форм навчання, оскільки
це не дає можливості остаточно розв’язати сучасні завдання післядипломної
педагогічної освіти як на організаційному, так і на змістовому та науковометодичному рівнях. Адже в нинішній системі післядипломної педагогічної
освіти слабо функціонують форми самостійної роботи, педагогічного
контролю, задоволення індивідуальних запитів слухачів на інформацію.
Бракує часу на вдосконалення практичних умінь, підвищення рівня
комп’ютерної грамотності слухачів. Саме інноваційна організація
підвищення кваліфікації вчителів-словесників за очно-дистанційною та
дистанційною формами навчання, кредитно-модульною системою навчання
дасть змогу …розв’язати низку протиріч навчального процесу [2].
Тому нині в Рівненському обласному інституті післядипломної
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педагогічної освіти визначено оптимальні шляхи модернізації процесу
управління професійним розвитком педагога, що дасть змогу
взаємоінтегрувати науку і практику, орієнтувати у практичному вимірі
регіональні наукові дослідження, здійснювати апробацію нововведень із
метою розвитку професійної компетентності вчителя-словесника.
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Кукла Ольга Володимирівна,
методист кабінету іноземних мов,
старший викладач кафедри методики і змісту
соціогуманітарної освіти Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВЧИТЕЛЬСЬКОГО
ПОРТФОЛІО ЯК ЕФЕКТИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ ФАХОВОГО
ВДОСКОНАЛЕННЯ (МЕТОДИЧНИЙ ДІАЛОГ)
Сучасну модель навчання складно уявити без використання новітніх
технологій навчання англійської мови – мультимедійних засобів та
технологій навчання, які перетворюють навчання іноземній мові на живий
творчий процес. У широкому сенсі «мультимедіа» означає спектр
інформаційних технологій, що використовують різноманітні програмні та
технічні засоби з метою найефективнішого впливу на користувача.
У загальноприйнятому визначенні «мультимедіа» – це спеціальна
інтерактивна технологія, яка за допомогою технічних і програмних засобів
забезпечує роботу з комп’ютерною графікою, текстом, мовленнєвим
супроводом, високоякісним звуком, статичними зображеннями й відео.
Підґрунтям упровадження мультимедійних технологій до освітнього
простору є властивість мультимедіа – гармонійне інтегрування різних видів
інформації. За рахунок інтенсифікації сприйняття школярами навчального
матеріалу стає можливим залучення школярів до процесу пізнання як суб’єктів
навчальної діяльності. Важливою властивістю мультимедіа також є
інтерактивність, яка надає змогу користувачеві отримати зворотний зв’язок.
Використання комп’ютерних технологій у викладанні іноземної мови
дозволяє відійти від традиційних форм навчання й підвищити
індивідуалізацію навчальної діяльності учнів, оптимізувати засвоєння
мовних структур та граматичних правил а також – подолати монотонність
заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції учнів.
Комп’ютер є потужним засобом підвищення ефективності навчання.
Він значно розширив можливості подачі навчальної інформації за
допомогою кольору, графіки, звуку, цифрової відеотехніки. На уроках з
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використанням комп’ютера значно зростає мотивація учня до навчання.
Комп’ютер дозволяє позбутися однієї з головних причин негативного
ставлення до навчання – відсутності успіху. Використання комп’ютерної
техніки робить урок привабливим та сучасним.
Комп’ютери істотно розширюють можливості вчителів з індивідуалізації
навчання, дозволяють максимально адаптувати процес навчання до
індивідуальних особливостей учнів. Кожен учень одержує можливість
працювати у своєму ритмі, тобто вибирати для себе оптимальний обсяг і
швидкість засвоєння матеріалу.Сприятливі умови створюють комп’ютери і
для організації самостійної роботи учнів на уроках іноземної мови. Учень
може використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для
самоконтролю отриманих знань. Причому комп’ютер може скільки завгодно
повторювати одне й те саме завдання і кінцевому рахунку це призводить до
такого корисного явища, як автоматизація того чи іншого навику.
Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності учнів на уроці, сприяє
здійсненню диференціаціїнавчання, розвитку спеціальної або загальної
обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки.
Застосування комп’ютерів на уроках англійської мови значно підвищує
інтенсивність навчального процесу. За комп’ютерного навчання
засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той
самий час в умовах традиційного навчання. Крім того, цей матеріал
закріплюється міцніше.
Комп’ютер сприяє формуванню в учнів рефлексії своєї діяльності,
дозволяє учням побачити результат своїх дій. Комп’ютер забезпечує й
всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального
процесу, що, як відомо, є невід’ємною частиною навчального процесу й
виконує функцію зворотного зв’язку між учнем і вчителем. При
використанні комп’ютера для контролю якості знань учнів досягається й
більша об’єктивність оцінки. Крім того, комп’ютерний контроль дозволяє
значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється одночасна
перевірка знань всіх учнів. Це дає можливість учителю приділити більше
уваги творчим аспектам роботи з учнями.
Комп’ютери значно розширюють можливості вчителів, надають їм
можливості для досягнення дидактичної мети застосовувати як окремі види
навчальної роботи, так і будь-який їхній набір, тобто спроектувати
навчальне середовище. Орієнтовані на вчителя інструментальні засоби
дозволяють оперативно поновлювати зміст навчальних і контролюючих
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програм відповідно до появи нових знань і технологій. Вчитель одержує
додаткові можливості для підтримки і спрямовування розвитку особистості
учня, творчого пошуку й організації їхньої спільної роботи.Також
комп’ютер бере на себе дуже велику частину рутинної, тривалої для вчителя
роботи, вивільняючи йому тим самим час для творчої роботи.
Використання інформаційних технологій може відбуватися різними
способами, відповідно до потреб конкретного уроку. Їх можна представити
наступним чином:
l використання інформаційних технологій – як у фронтальній, так і в
груповій роботі;
l використання електронних підручників, енциклопедій, словників,
довідників, комп’ютерних навчальних програм тощо;
l використання окремих типів файлів (зображення, відео, аудіо,
анімації);
l створення власних уроків (інтеграція різних об’єктів в один формат –
презентації, web-сторінки).
Беззаперечними перевагами та особливістю технології мультимедіа є
такі можливості, що активно використовуються у процесі навчання:
– збереження значного обсягу найрізноманітнішої інформації на одному
носієві;
– збільшення на екрані зображення або його найцікавіших фрагментів,
за умови збереження якості зображення;
– порівняння зображення й обробки його різноманітними програмними
засобами з науково-дослідницькою або пізнавальною метою;
– виокремлення в супровідне зображення текстового чи іншого
візуального матеріалу, за якими здійснюється швидке одержання довідкової
або будь-якої іншої навчальної інформації;
– здійснення безперервного музичного чи будь-якого іншого
аудіосупроводу, що відповідає статичному або динамічному візуальному
рядові;
– використання відеофрагментів з фільмів, відеозаписів тощо, функції
«стоп-кадру», покадрового перегляду відеозапису;
– включення до змісту баз даних, способів обробки образів, анімації;
– підключення до глобальної мережі Інтернет;
– роботи з різними додатками (текстовими, графічними та звуковими
редакторами, картографічною інформацією);
– створення власних «галерей» (вибірок) з інформації, яка подається у
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продукті;
– «запам’ятовування пройденого шляху» і створення «закладок» на
екранній «сторінці», що зацікавила;
– автоматичний перегляд усього змісту продукту («шоу») або створення
анімованого й озвученого «путівника-гіда» по продукту;
– включення до складу продукту ігрових компонентів з інформаційними
складовими;
– «вільна» навігація за інформацією і виходом у головне меню
(укрупнений зміст), на повний зміст або зовсім із програми в будь-якій
точці.
Сучасний стан розвитку навчання англійській мові пропонує вчителю
для використання у навчально-виховному процесі величезний
арсеналметодичних та дидактичних матеріалів. Це, у першу чергу,
стосується автентичних навчально-методичних комплексів видавництва
Великої Британії: OxfordUniversityPress, PearsonLongman, Cambridge
UniversityPress, Expresspublishing. На використанні матеріалів цих
підручників базуються програми навчання англійської мови, що націлюють
учнів на навчання через комунікацію, більш природну ситуацію, а вчителів
– на особистісно-орієнтований підхід до кожного учня. Ці підручники
містять не лишеаудіоматерілидля прослуховування, а й мультимедійні
додатки (Multi-Rom), які пропонують учням велику кількість інтерактивних
вправ для відпрацювання мовних (лексика, граматика) та мовленнєвих
(аудіювання, читання, письмо, усне мовлення) навичок, які можуть
використовуватись як на уроці, так і для самостійної роботи учнів вдома.
Мультимедійні диски спираються на використання наочності, яка за
допомогою комп’ютера є значно ефективнішою, використовують нові
можливо сті презентації навчального матеріалу. Специфічними
особливостями їх є використання комплексу засобів представлення
інформації: тексту, графіки, звуку, відео; індивідуалізація навчання;
адаптивність; моделювання завдань та контроль виконання. Вони
забезпечують введення навчального матеріалу, моделювання ситуацій
спілкування, організацію ігрових завдань, контроль і оцінку знань,
дозволяючи використати всі види наочності.
Окрім підручників, використання інформаційних технологій
передбачає застосування різноманітних комп’ютерних програм та курсів
навчального призначення. Деякі навчальні курси пропонують вивчення
іноземних мов із самого початку, інші – удосконалення набутого раніше
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рівня володіння іноземною мовою.
Слід зазначити, що головним завданням цілеспрямованого
використання навчальних комп’ютерних програм є створення комп’ютерного навчального мовного середовища, завдяки чому забезпечується повне
занурення учнів у середовище англійської мови, що сприяє розширенню і
поглибленню комунікативної та соціокультурної компетенції учнів.
Існуючі комп’ютерні навчальні програми можна розділити на три
основні групи:
1) програми, присвячені вивченню тих або інших розділів системи мови
(головне завдання таких програм - введення й активізація мовних форм і
структур);
2) програми, спрямовані на навчання видам мовної діяльності;
3) контролюючі програми, що забезпечують контроль за рівнем
сформованості мовних і мовленнєвих навичок.
Серед комп’ютерних курсів і програм з англійської мови
найпоширенішими є: «10000 Words», «TripleplayplusinEnglish»,
«Englishonholidays»,
«EnglishGold»,
«Hello,
America!»,
«Englishforcommunication», «Професор Хіггінс. Англійська без акценту»,
«Англійська. Базовий курс», «Англійська. Шлях до досконалості»,
«EnglishCourse», «EnglishPlatinum», «OxfordPlatinum», «In&AroundLondon»,
«BridgetoEnglish», «FocusonGrammar» тощо.Практично до будь-якої теми
можна підібрати матеріал однієї з вищезгаданих програм та застосувати
його на уроці як допоміжний засіб навчання.
Наприклад, програма «10000 Words» призначена для швидкого
розширення словникового запасу учня та засвоєння ним лексики англійської
мови; навчальна програма «Професор Хіггінс. Англійська без акценту»
може надати велику допомогу в проведенні фонетичних зарядок;
«Англійська. Базовий курс» містить близько 60 досить змістовних і цікавих
текстів на різні теми з історії, культури й побуту Великобританії й США;
програма «Focuson Grammar» призначена для вдосконалення граматичних
навичок; програма «In&AroundLondon» містить цікавий матеріал, тексти
й ілюстрації, а також тестові завдання з країнознавства.
Комп’ютерні програми допомагають учням усвідомити певні правила,
сприяють формуванню навичок говоріння, читання, аудіювання, письма.
Велика кількість завдань у цих курсах побудована на матеріалах різного
рівня складності, що дозволяє реалізувати індивідуальний підхід у процесі
навчання англійської мови.
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Мультимедійні методичні програми можуть бути використані як засіб
підвищення ефективності уроку, оскільки завдяки використанню у них
одночасної дії аудіо- і візуальної інформації, вони мають більший емоційний
заряд та здатні збільшити продуктивність діяльності учнів.
Слід зазначити цілий ряд характеристик, властивих тільки
комп’ютерним навчальним матеріалам:
l інтерактивність (здатність вести діалог з користувачем, тобто
реагувати на запити, що вводяться користувачем, чи команди);
l наявність комплексу засобів для надання інформації: тексту, графіки,
звуку, мультиплікації, відео, що дає змогу розв’язувати такі педагогічні
завдання, як орієнтування на різні види сприйняття учня, варіювання
режимів подання інформації, відображення явищ у динаміці;
l включення до програми завдань і способів діяльності, виконання
яких є неможливим без використання комп’ютера;
l адаптивність (наявність засобів індивідуалізації навчання);
l нелінійність подання інформації;
l індивідуальність дизайну (можливість вдаватись до індивідуального
авторського початку).
Використання комп’ютерних навчальних програм має такі переваги:
l скорочується час вироблення необхідних технічних навичок в учнів;
l збільшується кількість тренувальних завдань;
l природним способом досягається оптимізація темпу роботи учнів;
l легко забезпечується диференціація навчання за рівнями;
l учень стає суб’єктом навчання, оскільки програма потребує від нього
активного керування;
l з’являється можливість за допомогою комп’ютерної анімації
створювати ігрову пізнавальну ситуацію;
l діалог з програмою набуває характеру навчальної гри, у більшості
учнів підвищується мотивація навчальної діяльності.
Комп’ютерні навчальні програми мають багато переваг перед
традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види
мовної та мовленнєвої діяльності й сполучити їх у різних комбінаціях.
КОРИСНІ РЕСУРСИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
http://www.study.ru – курси, вправи, ігри, форум.
http://www.bbc.co.uk/languages – «BBC–Languages» – навчальний розділ
на сайті BBC – онлайн-матеріали для вивчення іноземних мов (німецької,
англійської, французької, валійської та ін.): кліпи, вправи, опис навчальних
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програм, тематичні аудіофайли тощо.
http://www.better-engiish.com– «EnglishInternationalLyon» – сервер вправ –
колекція безкоштовних вправ, корисних висловів, текстів, граматичних
таблиць тощо для тих, хто вивчає англійську мову.
http://www.free-english.com– «FreeEnglishlessons» – онлайн-практика з
англійської мови: тести, вправи, ігри та ін.
http://www.efl.ru – онлайн-тести, статті, поради для тих, хто вивчає
англійську мову; форум.
http://www.lang.ru – Ресурси. – Курси. – Екзамени. – Уроки. – Тести. –
Сленг; – Підручники – Програми. – Літературна лексика. – Літературна
англійська.
http://www.falsefriends.ru/jfftinks.htm – «друзі» перекладача (омоніми,
пароніми, анологоніми).
http://www.free- english.com/russian/index.asp – ігри, ресурси англійської,
новини.
http://www.abc-english-grammar.com/online_uroki, html – навчальні
уроки: граматика, тести, вправи, словник
http://www. macmillanenglish.com– онлайн-матеріали для вивчення
англійської для викладачів та учнів.
http://altnet.ru/-mcsmail/index.htm – тести з англійської.
http://esl. about. com/od/englishlistening/a/ttwister_ peter.htm – скоромовки
на відпрацювання вимови та техніки мовлення.
http://www.multikulti.ru – сайт містить велику кількість підручників,
аудіо- та відсоматеріали, тексти на англійській мові.
http://www.efmf.ru – уроки та вправи з граматики та лексики, побудовані
на текстах пісень.
Левосюк Ольга Андріївна,
вчитель англійської мови
Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 15
ПОРТФОЛІО ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Навколо ведення вчительського портфоліо точиться багато думок.
Давайте спробуємо розібратися що це таке.
Поняття «портфоліо» прийшло із Західної Європи в ХV-XVI ст. В епоху
Відродження архітектори представляли замовникам готові роботи і нариси
своїх будівельних проектів в особливій теці, яку і називали «портфоліо».
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Документи, представлені в цій теці, дозволяли скласти враження про
професійні якості претендента.
Як методичний термін це слово вперше прозвучало в США у 80-х роках
ХХ століття. Пізніше технологія з такою назвою здобула популярність у
Канаді, згодом її почали застосовувати у школах Японії та Європи. Відтак,
шкільне портфоліо охрестили одним з основних трендів сучасної шкільної
освіти.
Що ж таке портфоліо вчителя?
Портфоліо – це колекція робіт вчителя за певний час. Форму його
вибирає сам автор. Строгих правил ведення портфоліо немає. Це
індивідуальна творчість (www.teacher.at.ua).
У портфоліо вчителя повинні воєдино зливатися особисті педагогічні
ідеї і переконливі засоби підтвердження їх ефективності. Але це не означає,
що портфоліо вчителя є безладним звалищем усіх будь-коли розроблених
тестів, уроків, курсів. Портфоліо необхідне для проведення всестороннього
систематичного аналізу вчителем своєї педагогічної діяльності. Вчитель у
своєму портфоліо відстежує ефективність власного викладання, проводячи
самооцінку своєї педагогічної діяльності. Це особистий план реалізації
свого професійного потенціалу і поліпшення викладацької діяльності. У
портфоліо вчитель відстежує хід і результати учбового процесу. Весь об’єм
значущої інформації, який знаходиться в портфоліо, необхідний для пошуку
відповідей на власні питання. Спроба відповісти на ці питання неминуче
примушує поглянути на свою роботу критично. А сам процес пошуку
відповідей на власні питання сприяє професійному зростанню педагога.
Отже, портфоліо вчителя маємати свої цілі і правила його складання.
Давайте розглянемо цілі ведення портфоліо.
Цілі ведення портфоліо вчителем:
§ систематизація досвіду;
§ чітке визначення напрямів розвитку, що полегшує самоосвіту або
консультування з боку колег і адміністрації;
§ об’єктивніша оцінка професійних умінь;
§ допомога в атестації, в отриманні вищої категорії, вищої посади при
участі в конкурсі, надходженні в аспірантуру.
Кожне портфоліо (чи то учнівське, чи то мовне) має свої правила
складання. А порфтоліо вчителя не є виключенням. Отже, існують наступні
правила складання портфоліо вчителя:
§ якомога точніше сформулювати портфоліо, самокритично оцінивши
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свої можливості і здібності;
§ визначити вигляд і структуру портфоліо, види рефлексії і критерії
оцінки;
§ зібрати наявні документи і матеріали, розташувати їх у певному
порядку; скласти перелік;
§ всі документи повинні бути датовані, у них повинні бути вказані
посади і звання рецензентів, авторів рекомендацій;
§ важливо періодично поповнювати портфоліо відповідними
документами і відстежувати результати роботи відповідно до поставлених
цілей;
§ вказати джерела використовуваної для роботи інформації, описувати
засоби і методи роботи;
§ регулярно писати замітки, рефлексії.
Портфоліо вчителя – це не втілення успіху, а матеріал, що відображає
всі боки його роботи. Експериментальна робота, навіть не зовсім вдала,
може свідчити про дослідницьку натуру педагога.
Організація інформації в портфоліо педагога підкоряється двом
основним правилам: послідовності і ясності.
З відкриттям Інтернету та розвитком IT-технологій в освіту прийшла
нова форма портфоліо вчителя –електронне портфоліо. Кожен
прогресивний вчитель вважає за необхідність розмістити своє портфоліо
в Інтернеті для того, щоб кожен бажаючий зміг побачити, над чим сьогодні
працює вчитель.
Як і паперове, електронне портфоліо має свою структуру. Що ж має
бути у ньому?
l Персональна інформація (дата народження, місце роботи, освіта та
ін.) Головне, щоб у людини, яка буде переглядати ваше портфоліо склалось
враження якою особистістю ви є.
l Вчительська філософія (сюди можна включити ваше кредо, вислови
відомих людей, які характеризують вас, як професіонала).
l Досвід роботи ( у цей
розділ, зазвичай, включають конспекти
уроків, конспекти виховних заходів та ін.).
l Досягнення (дипломи, сертифікати, нагороди– ваші і ваших учнів).
l Міжнародна діяльність (проекти, в яких ви берете участь).
l Публікації.
l Фото- та відеогалерея.
Структура електронного портфоліо носить варіативний характер. Кожен
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учитель може додати свою частину. А допоможуть вам у цьому наступні
сайти:
– www.wikispaces.com;
– www.wix.com;
– www.voki.com;
– www.wordpress.com.

Кукла Ольга Володимирівна,
методист кабінету іноземних мов,
старший викладач кафедри методики і змісту
соціогуманітарної освіти Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ФАХОВЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
З ПЕРШОГО КЛАСУ («КРУГЛИЙ СТІЛ»)
Глобалізація суспільства, потреба особистості у швидкій адаптації до
умов полікультурного світу вимагають змін до рівнів володіння іноземними
мовами, визначення нових підходів до відбору змісту та організації
матеріалів, використання адекватних форм та видів контролю,методики
викладання іноземних мов.
Державний стандарт початкової загальної освіти, прийнятий
Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року № 462, визначає
зміст початкової загальної освіти,що ґрунтується на засадах особистісно
зорієнтованого і компетентнісного підходів.
Метою вивчення іноземної мови в початковій школі є формування в
учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь,
сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та
навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів,
цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і
ситуаціях.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких
завдань:
– правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень
і речень; оволодіння найуживанішою лексикою у межах визначеної
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тематики і сфери спілкування;
– отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка
вивчається;
– розпізнавання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час
читання та аудіювання і використання його у процесі усного спілкування;
– розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту
текстів з використанням наочності;участь у діалогічному спілкуванні
(вміння вести етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсякденного
спілкування);
– уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери
спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати напам’ять
римовані твори дитячого фольклору;оволодіння технікою читання вголос,
читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів
ознайомлювального та навчального читання;правильне написання слів,
словосполучень, речень і текстів;засвоєння елементарних відомостей про
країну, мова якої вивчається.
З урахуванням мети і завдань вивчення іноземної мови виділяютьсятакі
змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна.
Згідно Державного стандарту початкової загальної освіти іноземна
мова впроваджується як обов’язковий предмет з 1-го класу в усіх типах
загальноосвітніх навчальних закладів.
Таблиця 1
Тип навчального закладу
1
1
3

Загальноосвітнійнавчальний заклад
Спеціалізована школа з поглибленим
вивченням іноземних мов

Кількість годин по класах
2
3
2
2
3
3

4
2
4

Іншомовна діяльність, як новий спосіб спілкування молодшого
школяра, потребуєстворенняпозитивноїмотивації, яка є одним із
найважливіших психологічних факторів успішності вивчення,
міжключовим питанням організації навчання молодших школярів.
Для учнів 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів і
спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов підготовлені
нові підручники та навчально-методичні комплекти. Навчальний зміст
підручників укладено відповідно до програми і представлено розділами,
що відповідають тематиці ситуативного спілкування. Для учнів 1-го класу
загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з
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поглибленим вивченням англійської мови рекомендовані підручники:
1. «Англійська мова. 1 клас» (авт. A.M.Несвіт), ТОВ «Видавництво
«Генеза».
2. «Англійська мова. 1 клас» (авт. О.Д.Карток), ТОВ «Видавництво
«Астон».
3. «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням
англійської мови. 1 клас» (авт. JI.В.Калініна, І.В.Самойлюкевич), ТОВ
«Центр навчально-методичної літератури».
4. «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням
англійської мови. 1 клас» (авт. М.Є.Ростоцька, О.Д.Карпюк), ТОВ
«Видавництво «Астон».
Зміст підручника з англійської мови для першокласника спирається на
досвід, набутий маленьким учнем у дошкільний період. Зокрема, йдеться
про елементарні знання дитини про себе та оточуючий світ, уміння
розглядати й обговорювати зображене на малюнках, використовувати
наочність і предмети в своїх коротких зауваженнях-повідомленнях; навички
розмальовувати, вирізати, клеїти, ліпити, співати, танцювати, розповідати
вірші, виконувати фізичні рухи за командою, спілкуватися з іншими дітьми
і дорослими, виказувати різні емоції, розмовляти, змінюючи інтонацію,
жестикулювати, розігрувати короткі сценки і, звичайно ж, грати в ігри.
1-й клас початкової школи розглядається як основний у постановці
вимови, формуванні ритміко-інтонаційних навичок та звуко-буквенних 35
годин, відведених програмою на вивчення іноземної мови у 1-му класі
планується розділити на 2 півріччя: І півріччя – 16 годин для засвоєння
основ фонологічного аспекту мови; II півріччя – 19 годин на засвоєння
звуко-буквених співвідношень.
Знайомство учнів зі звуковою системою іноземної мови повинно
відбуватися на основі імітативно-ігрових технологій в умовах
комунікативних ситуацій, що являють собою сукупність мовленнєвих та
немовленнєвих умов, необхідних і достатніх для здійснення мовленнєвих
дій. За принципом схожості типові комунікативні ситуації поєднані за
сферами спілкування.
У програмі з іноземної мови для 1-го класу виділено найвідповідніші
сфери спілкування, а саме: особистісна, центром якої є сім’я, друзі,
дозвілля, іграшки, тварини; публічна, що охоплює свята та традиції,
пов’язані з ними; освітня, сконцентрована навколо знань предметів
шкільного побуту.
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Уже у початковій школі учень повинен знати, як привітати друга,
вчителя, які комунікативні одиниці можна використовувати, реагуючи на
прості запитання типу «Як справи?», у залежності від ситуації спілкування.
Засвоївши як функціонує даний приклад у створеній комунікативній
ситуації, учень легко переносить його в реальну ситуацію у класі,
знайомлячись один з одним і рекомендуючи своїх друзів.
Таким чином, саме комунікативна одиниця, що підлягає засвоєнню на
уроці, визначає набір і черговість звуків для введення та тренування, а
імітативно-ігрові технології сприяють формуванню в учнів всіх
компонентів фонологічної компетенції, а саме: ритму, наголосу та інтонації.
У 2-му півріччі продовжується формування мовленнєвих вмінь за
темами публічної та освітньої сфер спілкування з основним акцентом на
вивченні звуко-буквенних співвідношень. Закінчується 1-й рік навчання
святом букваря, на якому учні демонструють отримані знання, уміння і
навички в усній формі, на основі комунікативних завдань.
2-й рік вивчення іноземної мови передбачає не тільки більшу кількість
годин, відведених на вивчення іноземної мови, але й збільшення тем
ситуативного спілкування, особливо в публічній сфері (короткі відомості про
своє місце, пори року, екскурсії). Сфери спілкування, які були позначені в 1му класі, отримують поширене тлумачення, наприклад, до
відрекомендовування членів сім’ї додається їх вік, описання зовнішності, до
характеристики друзів додається опис їх одягу, улюблених іграшок, хобі і т.д.
Комунікативно-мовленнєвий розвиток учня 2-го класу продовжується
в усній формі спілкування, тобто учень повинен навчитися сприймати і
розуміти іноземну мову на слух і відповідно на неї реагувати. У 2-му класі
розглядається цілеспрямована робота з читанням в 2-х напрямках –
навчання техніки читання (читання вголос) та читання про себе.
Навчання читанню на комунікативній основі реалізує закладений у
концепції інтегративний підхід, коли мовний і мовленнєвий матеріал, що
вивчається, проходить через 3 основних аналізатори – слуховий, зоровий
та моторний. Четвертий – динамічний аналізатор – додається під час
навчання письма і тим самим остаточно закінчує формування мовних
навичок та мовленнєвих вмінь.
Учні 2-го класу засвоюють навички техніки письма – графіки та
орфографії. Саме у 2-му класі закладаються основи грамотного письма.
Навчання письмового мовлення як самостійного виду мовленнєвої
діяльності починається у 3-му класі і продовжується до закінчення
початкової школи.
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До закінчення навчання у початковій школі учень повинен навчитися
не тільки грамотно скопіювати текст англійською мовою з дотриманням
прийнятих норм графіки та орфографії, але і вставляти в нього слова та
словосполучення згідно з навчальною ситуацією, а також самостійно писати
лист обсягом не менше 8 речень.
У 3-4 класах значно ускладнюється тематика мовного та мовленнєвого
матеріалу для говоріння, збільшується доля самостійної роботи учня над
мовним та мовленнєвим матеріалом.
У 3-4 класах доцільно застосовувати ситуації, побудовані за принципом
діалогу культур, а саме: ситуацій-уявних подорожей до визначних місць
країни, мова якої вивчається; ситуацій-обміну думками, пов’язаних з
обговоренням отриманих знань про національні реалії іншої та своєї
культури, наприклад, про реалії шкільного життя, національні та родинні
свята, світу дитячих захоплень тощо.
На особливу увагу заслуговує проектна робота як різновид творчої
групової роботи молодших школярів. Завдання-проекти мають допомагати
дітям під керівництвом учителя, а далі – і самостійно, створювати зміст
своєї навчальної діяльності і засвоювати його в ході підготовки й захисту
кінцевого продукту обраного проекту: колажу, альбому, сторінки з книги,
постеру і т.д.
Все це сприятиме реалізації одного з провідних завдань середньої
школи – навчати учнів успіху, у нашому випадку –вивченню і використанню
англійської мови у міжкультурному спілкуванні.

Пукас Ірина Володимирівна,
вчитель англійської мови
Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 15
«МАЙСТЕР-КЛАС» ІЗ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
Cучасна школа як багатогранна соціально-педагогічна система, яка
відображає життя суспільства, покликана формувати творчу, ініціативну,
соціально активну особистість, здатну працювати у принципово нових
геополітичних, комунікаційних, економічних умовах та забезпечити
прогрес розвитку суспільства. У зв’язку з цим, посилення соціокультурного
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контексту змісту навчально-виховного процесу є соціально і педагогічно
доцільною тенденцією розвитку іншомовної освіти.
Визначеннямрезультативності роботи вчителя у сучасній школі
вважається, перш за все, високий рівень сформованості знань, умінь,
навичок учнів, проте соціальний компонент, який виражається ступенем
самостійності у розв’язуванні проблем людського буття, залишається поза
межами уваги під час оцінювання якості освіти. Тому, формування
соціальної компетентності, відповідно до рекомендаційРади Європи,має
бути одним із пріоритетних завдань сучасної освіти, оскільки вона
забезпечує соціалізацію учня, спрямована на його соціальну діяльність,
набуття ним соціального досвіду у розв’язанні життєвих і суспільних
проблем та створеннявласної системи життєвих пріоритетів.
Необхідність формування соціальної компетентності зумовлено також
модернізацією змісту освіти і здійснюється засобами відповідних методів
і технологій навчання. Найрезультативнішими і ефективнішими, на моє
переконання, є інтерактивні технології, які дають можливість обговорювати
актуальні проблеми, виробляти власну точку зору, розвиватикритичне та
креативне мислення, практично використовувати здобуті знання.
Співпраця з педагогами, науковцями, іноземнимиекспертами; участь
в українсько-угорському проекті з демократизації освіти; ознайомлення з
інноваційними технологіями навчання під час стажуванняв університеті
м.Боузмен (штат Монтана, США); спілкування з вчителями з інших країн
у мережі Інтернет (у рамках міжнародної програми «Навчаймося разом»
за підтримки Британської Ради); участь у конференціях TESOL, семінарах,
тренінгах ще раз переконали мене, що саме інтерактивні технології були і
залишаються найдієвішими в успішному вирішенні питання формування
соціальної компетентності учнів, підвищення пізнавальної активності та
розвитку творчої особистості у процесі вивчення англійської мови.
Актуальність викладених вище питань і спонукала мене обрати
науково-методичну тему «Формування соціальної компетентності учнів
засобами інтерактивних технологійна уроках англійської мови та в
позаурочний час».
Наукові концепції та теорії авторів, які використовуються.
Досліджуючи проблему формування соціальної компетентності учнів
засобами використання інтерактивних технологій, я ретельно ознайомилася
з перспективними ідеями зарубіжних та вітчизняних дидактів, методистів,
педагогів, психологів, серед яких – Дж.Дьюі, Є.Пасов, О.Пометун,
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Л.Пироженко, Ш.Амонашвілі, В.Шаталов, Є.Ільїн, Є.Шевченко, Р.Гранкіна,
В.Болгаріна, які розглядають соціалізацію, як процес входження індивіда
у суспільство, активного засвоєння ним соціального досвіду, соціальних
ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної життєдіяльності в певному
суспільстві.
Участь у роботі творчої групи з питань впровадження інтерактивних
методик і технологій,апробація ідей науковців на уроках і у позакласній
роботі дали мені можливість створити власну системуроботи, під час
реалізації якої я переконалася, що проблема формування соціальної
компетентності учнівбула і залишається актуальною, адже процеснавчанняє
процесом розвитку свідомості учня та становлення особистого «я». Мені
імпонує теорія соціалізації Дж.Дьюі, який вважав, що школа має стати
«суспільством у мініатюрі», спільнотою, де дитина почне усвідомлювати
себе та розуміти свої обов’язки стосовно цієї спільноти.
Оскількидитиназдатна до постійного росту і розвитку, школа повинна
поєднувати педагогічний, психологічнийі соціальний фактори.
Ідея досвіду. Як відомо, суттєву роль у формуванні особистості, її
соціалізаціївідіграєнавчально-виховний процес, а реалізація моделі
інтерактивності на уроках англійської мови та в позаурочний час забезпечує
розвиток особистості, сприяє формуванню її соціальної компетентності і
міцному засвоєнню програмового матеріалу. Формування соціальної
компетентності, згідно з новим національним стандартом у сфері
вивченняанглійської мови, ґрунтується на таких ключових поняттях, як:
спілкування,культура, мотивація, інтерактивність. Тому,основними
принципами моєї роботи є соціальна спрямованість, функціональність,
ситуативність, новизна, особистісна орієнтація спілкування, колективна
взаємодія, поєднання розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів.
На моє переконання, саме інтерактивне навчання дозволяє і
запам’ятовувати, і розуміти, і діяти, при цьому розвиваючись та
самостверджуючись, набуваючи досвіду спілкування з оточуючими. Я
прагну не тільки навчити дітей досконалому володінню англійською мовою,
а й виховати небайдужих громадян з активною життєвою позицією. Тому
надаю перевагу використанню інтерактивних технологій на уроках
англійської мови та в позаурочний час з метою формування соціальної
компетентності учнів. Створена мною методична розробка «Як мотивувати
учнів до вивчення англійської мови на прикладі навчання у співробітництві»
містить цікаві ідеї та поради, яким чином можна зацікавити і залучити до
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успішного навчання всіх учнів, заохотити їх бути активними у навчальновиховному процесі та успішними в подальшому житті.
Інноваційна значущість мого досвіду полягає у створенні системи
навчальної та позакласної роботи з англійської мови з використанням
інтерактивних технологій, яка дає можливість виховати соціально активну
особистість учня з високою громадянською свідомістю, розвинути його
внутрішню мотивацію до навчання та засвоєння нових знань, сформувати
позитивну «Я-концепцію», забезпечити впевненість дитини у своїх
можливостях використовувати іноземну мову в життєвих ситуаціях.
Технологія досвіду. Програма з іноземних мов вимагає формування в
учнів соціокультурної компетенції у межах тематики, пов’язаної з такими
аспектами, як повсякденне життя, умови життя, міжособистісні стосунки,
ідеали та цінності, норми поведінки, соціальні правила поведінки, здатність
використовуватирізні стратегії для контакту з представниками інших
культур.
Оскільки кожному періоду розвитку особистості відповідає провідна
сторона соціалізації, враховуючи інноваційну значимість проблеми,
підбираю навчальний матеріал, застосовую інтерактивні технології згідно
з віковими особливостями школярів.
На початковому етапі навчання англійської мови взаємодія учня з
іншими дітьми у класі здійснюється, головним чином, через учителя.
Найголовніше завдання на цьому етапі для мене – зацікавити предметом,
навчити маленьких учнів самоорганізації, бути відповідальними,
взаємодіяти з іншими дітьми, набувати досвіду міжособистісних стосунків,
соціальних правил поведінки. Виконанню цього завдання,а саме–
формуванню соціальної компетентності на початковому етапі навчання
англійської мови,сприяє використання дидактичних, імітаційних рольових
ігор, драматизація.
Працюючи над змістом уроку на середньому та старшому етапі
навчання, я ретельно продумую методики та технології, які б сприяли
успішному формуванню в учнів соціальної компетентності. Оскільки
процес спілкування з однолітками є найважливішим для школярів цього
віку, янадаю перевагу кооперативній навчальній діяльності (навчання у
малих групах учнів, об’єднаних спільною метою навчання). Така модель
легко й ефективно поєднується з традиційними формами та методами
навчання і може застосовуватись на різних етапах навчання. Я вважаю, що
кооперативне навчання відкриває можливості співпраці, дає змогу
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реалізувати природне прагнення кожної людини до спілкування.
Найчастіше я застосовую такі методики і технології, які подобаються моїм
учням, а саме: інтерв’ю, 4 кути, робота в малих групах, дебатні технології,
дискусії.
Одним із найрезультативніших видів роботи моїх вихованців 11 класів
є дискусія, яка сприяє розвитку критичного мислення, дає змогу визначити
власну позицію, формує навички відстоювання своєї особистої думки,
поглиблює знання з певної проблеми. До кожноїтеми програми підбираю
дискусійні запитання, які активно обговорюємо під час уроків за допомогою
таких прийомів: «безперервна шкала думок», «дискусія устилі телевізійного
ток-шоу», «дебати». Наприклад,обговорення проблем сучасної молоді,
лідерства, спілкування з однолітками та батьками, визначення свого місця
у житті, глобалізації світу, впливу науково-технічного прогресу на
навколишнє середовище є актуальним, цікавим. Його доречно здійснювати
за допомогою асоціативних кущів, рольових та імітаційних ігор, аналізу
ситуації, діаграми Вена, «кошика думок», «кейс-методу».
На мою думку, формуванню соціальної компетентності школярів
сприяє ефективна організація позакласної роботи з предмета. Навчені
працювати за інтерактивними методиками, старшокласники застосовують
набуті знання, складаючи завдання для проведення тренінгів та семінарів.
Так, після тренінгів з лідерства у Львові та Києві (2010 р., 2011 р.) за
програмою «Навчаймося разом», мої вихованці самі запропонували та
провели 2 тренінги з лідерства для учнів молодших і старших класів. Разом
із 5 вихованцями я перебувала у літньому таборі HEAL у Сумській області,
де старшокласники розглядали такі актуальні теми, як «Лідерство»,
«Здоровий спосіб життя», «ВІЛ-інфекції, СНІД, їх запобігання», «Торгівля
людьми».
Ми навчились впроваджуватиідеї волонтерства в життя, створювати
власні соціальні проекти. Мої учні запропонували провести 4 подібних
семінари англійською мовою для старшокласників Рівного у лютому 2012
року.Ми також поділились досвідом проведення подібних заходів для учнів
у школі-партнері м.Калуш 24 січня 2012 року. Приємно було отримати
листи-подяки від нових калуських друзів і усвідомити, що разом з учнями
ми робимо корисну справу – надихаємо та залучаємо інших до активного
громадського життя засобами англійської мови.
Співпраця зі школами з м.Орхово, м.Сєдльце (Польща), Північного
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Кіпру, Мальти, Уельсу дає можливість учням обговорювати проблеми
якісної освіти, спілкування з однолітками, батьками, стосунківу сім’ї та
школі, забруднення навколишнього середовища тощо; створювати спільні
міжнародні проекти через мережу Інтернет, організовувати шкільні обміни.
Все це сприяє усвідомленню власного «я», бажанню самовдосконалюватись, підвищенню мотивації до вивчення мови, розумінню
необхідності соціалізації.
Прорезультативністьмого досвіду свідчать досягнення моїх учнів,
які посідають призові місця на всіх етапах олімпіад з англійської
мови,проявляють свої лідерські якості та розкривають творчий потенціал.
Так, із 2006 по 2012 н.р.,9 моїх учнів посіли призові місця на ІІ етапі, 8 –
на ІІІ етапі, 2 – на ІV етапі олімпіади з англійської мови, троє стали
призерами І етапу захисту робіт МАН, 1 – призер ІІ етапу захисту робіт
МАН, 2 – призерами міської олімпіади «Юне обдарування» для учнів 4-их
класів, 1 вихованець – переможець програми FLEX.
П’ятикласники вже можуть без підготовки висловити власні думки в
ситуативному мовленні, обґрунтувати їх. Про це свідчить висока
результативністьпроведених семестрових контрольних робіт. Учні 11 класу
вільно спілкуються англійською мовою за запропонованою темою і активно
беруть участь у дискусіях та дебатах, вміють аналізувати, відстоювати
власну точку зору.
Один із моїх учнів є членом Міжнародного молодіжного парламенту,
брав участь у його засіданні в м.Чернігові у серпні 2011 р. а також був
обраний Британською Радою представником СШ №15 та України на
міжнародній конференції в Уельсі 2-5 листопада 2011 р. у рамках програми
«Навчаймося разом». Слід зазначити, що всі мої учні – активні учасники
цього міжнародного проекту. Троє учнів 11 класів були відзначені
волонтерами Корпусу Миру США в Україні і отримали сертифікати
переможців конкурсу з творчого письма «Один день з мого життя», їх
роботи розміщені на сайті всеукраїнського конкурсу. 2 вихованців успішно
склали міжнародний іспит IELTS у Британській Раді м.Києва.
18 лютого 2012 року стартувавосвітній проект «Молодь – проти
СНІДу», який я розробила разом з моїми учнями за підтримки волонтерів
Корпусу Миру. Метою проектує надання 60 старшокласникам навчальних
закладів міста необхідної інформації, навчання створенню власних проектів
та залучення всіх учасників до проведення спільного заходу «Ланцюжок
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знань».Четверо моїх учнів 11 класу проводять тренінги для своїх однолітків,
щоб поділитись набутими знаннями та допомогти їм у самовдосконаленні
та самореалізації. Волонтери Корпусу Миру відзначили навченість моїх
учнів-тренерів працювати в команді, їх активну громадянську позицію,
лідерські якості та вміння зацікавити інших.
Формування соціальної компетентності школярів для мене є
невід’ємною частиною навчально-виховного процесу, а використання
інтерактивних технологій – засіб для досягнення такої атмосфери в класі,
яка найкраще сприяє співробітництву, дає можливість реалізувати
особистісно зорієнтоване навчання, розвивати творчі здібності, допомагає
досягти високих результатів та підготувати учнів до самостійного життя з
урахуванням проблем сучасності. Використовуючи інтерактивні технології
у позакласних заходах, залучаючи школярів до участі в міжнародних
програмах, я маю можливість спостерігати, як зростає зацікавленість до
вивчення англійської мови, як змінюються стосунки між дітьми та
формуються лідерські якості.
Слід зазначити, що й досі спостерігаються труднощі у соціалізації
учнів та в інтерактивному спілкуванні, оскільки коженз них має свої
психологічні особливості. Крім того, не всі учні охоче залучаються до
позакласної роботи. Тому необхідно стимулювати їх, роз’яснюючи, що
позакласні заходи так само впливають на здобуття знань, формування
світогляду та, найголовніше, – отримання навичок спілкування з
оточуючими.Отож, необхідно продовжувати роботу над даною проблемою
з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
Найціннішим є те, що я, як учитель, є другом, порадником, якому
довіряють і якого поважають.
Практичне значення досвіду полягає в тому, що його матеріали
можуть бути використані вчителями англійської мови при плануванні та
здійсненні навчально-виховного процесу з предмета, в організації роботи
з обдарованими учнями, в діяльності творчих груп.
Перспектива мого досвіду полягає у виробленні методичних
рекомендацій щодо формування соціального досвіду учнів, розробці
науково-методичного посібника з даної проблеми із серією уроків та
позакласних заходів для вчителів англійської мови, створенні
моделіуспішного, соціально активного громадянина своєї держави, який
здатен гідно представляти її у полікультурному соціумі.
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Відділення 10. Суспільні дисципліни: історія, основи правознавства,
християнська етика, етика.
Координатор відділення: Фурман Віра Костянтинівна, завідувач
кабінету суспільних предметів, доцент кафедри методики та змісту
соціогуманітарної освітиРівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти.
Тема. Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи
з учителями суспільних предметів.
Фурман Віра Костянтинівна,
завідувач кабінету суспільних предметів,
доцент кафедри методики та змісту
соціогуманітарної освіти Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯК ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується підвищеною
увагою до вдосконалення процесу навчання та виховання.
Конкурентоспроможність людини на сучасному ринку праці, на думку
фахівців, багато в чому залежить від її здатності набувати знання та вміння
їх застосовувати в конкретних життєвих ситуаціях.
Школа, орієнтована виключно на академічні та енциклопедичні знання
випускника, враховуючи нові запити ринку праці, сьогодні зазнає змін.
Освіта повинна бути націлена на формування у випускника готовності
ефективно використовувати свої внутрішні і зовнішні ресурси для
прийняття рішень і досягнення поставленої мети. Тому принципово
змінюються цілі освіти. Розуміння знання як нарощування суми предметної
інформації протиставляється знанню як комплексу вмінь та ставлень, що
дозволяють діяти і досягати необхідного результату, причому, часто у
невизначених, проблемних ситуаціях. Таким чином, у вітчизняній школі
відбувається зміщення акцентів зі «знаннєвого» на компетентнісний підхід
до навчання. Це веде до зміни освітньої парадигми і передбачає пошук
таких підходів і методів навчання учнів, коли вони набувають вміння
використовувати отримані знання в різних життєвих ситуаціях.
Володіння компетентністю трансформує «культурну» людину в сенсі
носія академічних знань у людину «активну», «соціально адаптовану»,
налаштовану на спілкування не у сенсі обміну інформацією, а на
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соціалізацію в суспільстві і вплив на суспільство з метою його зміни. Саме
тому сучасна педагогічна наука визначає певну систему компетентностей,
яких набуває учень, опановуючи зміст освіти у навчально-виховному
процесі загальноосвітнього навчального закладу. Ця система містить у собі
ключові, або надпредметні, компетентності, які формуються під час
засвоєння змісту
всіх предметів та галузей освіти i є найважливішими. Ключова
компетентність може бути визначена як здатність людини здійснювати
складні поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види
діяльності та ефективно розв’язувати відповідні проблеми. Їх формування
є загальним результатом засвоєння учнем усього змісту середньої освіти.
Друга складова цієї системи – галузеві компетентності, які формуються
у результаті опанування учнем змісту однієї галузі в усіх класах середньої
школи. І, нарешті, визначаються предметні компетентності, що набуваються
учнем у ході вивчення того чи іншого предмета в усіх класах середньої
школи [3: 68-75].
Інтернет-словник «Вікіпедія» визначає предметну компетентність, як
сукупність знань, умінь та ставлень у межах предмета, що дозволяє
особистості виконувати певні дії через власне ставлення [4].
Предметні компетентності вужчі порівняно з ключовими та галузевими
компетентностями. Вони мають більш конкретний опис складових і
можливість формування в межах навчального предмету.
Про сформованість предметної компетентності можна говорити за
здатністю особистості здійснювати практичну діяльність, яка вимагає
наявності понятійної системи, відповідного мислення, вмінь, навичок,
ставлень, що дозволяють оперативно вирішувати нагальні проблеми.
О.Пометун визначила такі складові історичної предметної компетентності:
мовленнєва; інформаційна; хронологічна; логічна; просторова; аксіологічна
[5: 3-10].
К.Баханов, на основі аналізу феномену історичної свідомості, визначає
такі складові історичної предметної компетентності: часову; просторову;
історичності; дійсності та джерел інформації; ідентичності; аксіологічну;
діяльнісну [6: 114].
О.Пометун окремо визначає мовленнєвий компонент, який передбачає
вміння учнів будувати усні та письмові висловлювання щодо історичних
фактів, історичних постатей та історичної теорії [5]. Предметні
компетентності відображають особливості змісту і способів пізнання
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відповідної науки, а складовими правової та етичної компетентностей
можна виокремити такі: мовленнєву, інформаційну, логічну, просторову,
аксіологічну, соціокультурну, діяльнісну.
У сучасній Україні відбуваються зміни у багатьох сферах життя
суспільства, трансформуються суспільні відносини, переглядається система
цінностей і пріоритетів. Поступово наша країна вступає на шлях формування демократичної, правової держави і становлення громадянського
суспільства.
Успіхи в цих процесах залежать не лише від розвитку економіки,
удосконалення законодавства і модернізації правових відносин, але й від
готовності особистості (компетентної) жити в нових економічних та
соціально-політичних умовах.Тому, на нашу думку, важливими для правової
та етичної компетентностей є соціокультурна та діяльнісна складові.
Елементи предметних компетнтностей суспільствознавчих дисциплін
наскрізно формуються у всіх трьох ступенях шкільного навчання:
початковій, базовій, повній школі. Поступово предметна компетентність
через формування її елементів наскрізно різними предметами (історія,
правознавство, етика), тобто в горизонтальній площині, трансформується
у загальнопредметну. Складові компетентності удосконалюються,
інтегруються у нові предмети, взаємодіють між собою, утворюючи
особистісні компетентності. Про це варто пам’ятати вчителю при
проектуванні предметних компетентностей на уроках, де він має визначити:
– які знання, вміння, навички та способи діяльності формуються
відповідною темою курсу(історія, правознавство, етика);
– назву компетентності;
– тип компетентності в загальній ієрархії (ключова, галузева, предметна
компетентність);
– соціально-практичну обумовленість і значимість предметної
компетентності (для чого вона потрібна в соціумі) – соціальна складова;
– особистісну значимість компетентності (у чому і навіщо учневі
необхідно бути компетентним) – аксіологічна складова;
– вміння і навички, способи діяльності та мінімально необхідний досвід
діяльності учня в сфері даної компетентності – діяльнісна складова.
Для цього потрібно враховувати основні функції компетентності, які
виділені А.Хуторським на підставі аналізу їх ролі і місця в навчанні:
– відображати соціальну значущість для молодих громадян;
– бути умовою самореалізації особистості учня в навчанні, засобом
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подолання її відчуження від навчального процесу;
– задавати реальні об’єкти навколишньої дійсності для цільового та
комплексного застосування знань, умінь і способів діяльності;
– задавати досвід предметної діяльності учня, необхідний для
формування здатності та практичної підготовленості особистості;
– бути частиною змісту надпредметних компетентностей;
– з’єднувати теоретичні знання з їх практичним використанням для
вирішення конкретних завдань;
– представляти собою інтегральні характеристики якості підготовки
учнів і служити засобами організації комплексного особистісно і соціально
значущого освітнього контролю [1].
Переорієнтація освітнього простору на компетентнісно спрямований
підхід викриває низку проблем. Вони пов’язані, у першу чергу, з тим, що
педагоги мають переважно загальне уявлення про цей підхід. Відповідно,
вони не завжди володіють технологіями, які дозволяють створити
педагогічний простір, що забезпечує формування ключових галузевих і
предметних компетентностей учнів. Такі технології повинні створити
особистості умови для вибору, спонукати її до власного цілепокладання,
самоорганізації, групової діяльності в ситуації недостатності (або
надлишку) ресурсів. Складнощі виникають також і в управлінні цими
процесами.
Тому, у сучасному освітньому процесі закладів післядипломної
педагогічної освіти, є важливим навчання педагогів процедурам
конструювання компетентностей через їх внутрішні елементи.
Реалізація таких процедур учителем допомагає учням оволодівати
сучасними технологіями життєдіяльності, створює умови для розкриття
потенціалу самопізнання, самооцінки, самореалізації, саморегуляції,
самоконтролю, інтеграції випускників школи в соціокультурний простір.
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МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО
ВЧИТЕЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ В УМОВАХ
ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
(ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ)
Перехід українського суспільства у новий стан свого розвитку
закономірно поєднується з удосконаленням усіх соціальних інститутів і
систем, у тому числі – й системи освіти. Однак, які б реформи і модернізації
в галузі освіти не відбувалися, всі вони, зрештою, фокусуються на вчителеві
як творчій, соціально активній, професійно компетентній особистості, котра
адаптована до неоднозначних суспільних реалій і спроможна передавати
свій досвід молодому поколінню у навчально-виховному процесі
загальноосвітніх навчальних закладів.
Сучасні тенденції розвитку суспільства, вітчизняної освіти зумовлюють
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формування вчителя, здатного здійснювати професійну діяльність на
демократичних та гуманістичних засадах, реалізовувати освітню політику
як пріоритетну функцію держави, забезпечувати розвиток та самореалізацію особистості, задоволення її освітніх і духовно-культурних
проблем.
Закономірно, що вчитель визначений головною дійовою особою на
шляху реалізації стратегічного напряму розвитку освіти в Україні – зробити
її конкурентоспроможною серед інших країн Європи. Вирішення цього
завдання обумовило необхідність підготовки кваліфікованого працівника
відповідного рівня і профілю, компетентного, відповідального, що вільно
володіє професією, орієнтується в суміжних галузях, здатний до ефективної
роботи на рівні світових стандартів, готовий до постійного професійного
зростання та професійної мобільності. Потреба у конкурентоспроможних
педагогічних кадрах продиктована, насамперед, соціально-економічними
умовами, що визначаються ринковими відносинами у всіх сферах життя.
Адже сьогодні, коли держава знаходиться в умовах переходу до ринкової
економіки, попитом на ринку праці користуються спеціалісти, які вміють
нестандартно мислити, творчо застосовувати знання у складних
виробничих, соціальних ситуаціях [1].
Такий підхід вимагає розв’язання проблеми зростання професійної
компетентності вчителя, його здатності постійно навчатися, прагнути до
самовдосконалення, без чого сьогодні неможливо бути конкурентоспроможним на ринку праці.
У науковій літературі конкурентоспроможність трактується як одна з
основних форм організації соціальної та міжособистісної взаємодії, що
характеризується досягненням індивідуальних або групових цілей,
інтересів за умов протиборства з іншими індивідами, які також прагнуть
досягти цих цілей або інтересів [1].
Ряд дослідників під конкурентоспроможністю розуміють «здатність
особистості досягати поставлених цілей у різних, швидко змінних освітніх
ситуаціях за рахунок оволодіння методами вирішення великого класу
професійних» [5]. При цьому, увага акцентується на професійних уміннях,
а критеріями оцінки конкурентоспроможного фахівця виступають
професійні знання (знання предметної галузі й психолого-педагогічних
знань), рівень комунікативної культури, прагнення до професійного
зростання, здатність до рефлексії тощо.
Формуванню конкурентоспроможності вчителя суспільних предметів
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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. Володіння педагогічною культурою – ще одна риса
конкурентоспроможного вчителя-суспільника, яка визначає загальний
інтерес колективу навчального закладу, де панує доброзичлива ділова
атмосфера; вміння конструктивно працювати в команді, дипломатичність,
здатність до компромісу, надійність, здорові взаємини між адміністрацією
й педагогічними працівниками з дотриманням субординації.
Сучасний ринок праці ставить вимогидо специфічних знань (умінь)
конкурентоспроможного вчителя-фахівця, які полягають у знаннях
інструктивно-нормативних матеріалів, педагогічної та методичної
літератури; умінні володіти комп’ютерною технікою, інформаційними
технологіями, користуватися послугами мережі Internet; у розумінні
природи дитини як особистості, організації навчальної та інших видів
діяльності вихованців; у техніці прийняття педагогічних рішень, знанні
іноземних мов тощо.
Під професійною компетентністю педагога розуміють особистісні
можливості учителя, які дозволяють йому самостійно й ефективно
реалізовувати цілі педагогічного процесу. Для цього потрібно знати
педагогічну теорію, уміти застосовувати її у практичній діяльності.
Педагогічна компетентність учителя – це єдність його теоретичної і
практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності.
Отже, компетентність – це ситуативна категорія, що виражається у
готовності до здійснення якої-небудь діяльності в конкретних професійних
ситуаціях. Більшість дослідників пов’язують проблему компетентності з
професійним становленням особистості, розглядають її як оцінну
категорію, що характеризує людину як суб’єкта професійної діяльності, її
здатність виконувати завдання, що належать до її компетенції. У
педагогічній науці поняття «професійна компетентність» розглядається в
таких значеннях, як:
– сукупність знань і вмінь, що визначають результативність праці;
– обсяг навичок виконання завдання;
– комбінація особистісних якостей та характеристик;
– комплекс знань і професійно значущих особистісних якостей;
– вектор професіоналізації;
– єдність теоретичної і практичної готовність до праці;
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– здатність здійснювати складні види діяльності [1].
Професійна компетентність вчителя суспільних предметів – це складне
особистісне утворення, що оптимально поєднує професійно важливі
знання, уміння, навички, мотиви, ціннісні орієнтації, ставлення особистості
та визначає здатність людини до самореалізації й самовизначення в
ефективній педагогічній діяльності. Ця динамічна інтегративна
характеристика особистості педагога є синтезом аксіологічного,
когнітивного, аутопсихологічного, комунікативного та процесуального
компонентів, характерними ознаками яких є:
– аксіологічного – сукупність гуманістичних ціннісних орієнтацій
вчителя-суспільника, що виступають головним внутрішнім орієнтиром
педагогічної діяльності і забезпечують його відповідне ставлення до
дитини;
– когнітивного – різні види як предметних, так і психолого-педагогічних
знань, засвоєних вчителем-супільником з метою застосування у реальному
навчально-виховному процесі школи;
– аутопсихологічного (мотиваційного) – прагнення вчителя суспільних
предметів до самореалізації та успіху у професійній діяльності, до
професійного самовдосконалення, усвідомлення того, що і як треба
зробити, щоб підвищити якість своєї роботи;
– комунікативного компонента – знання, уміння, навички і мотиви
вчителя, необхідні для успішного педагогічного спілкування, його
орієнтацію на конструктивну взаємодію і співпрацю з учнями;
– процесуального (операційно-технологічного) – здатність вчителя
здійснювати навчально-виховний процес, робити свідомий вибір змісту,
форм, методів і засобів навчання суспільних предметів, ефективно
застосовувати різноманітні та інноваційні технології [7].
Досвідроботи сучасних загальноосвітніх закладів України свідчить,
що діяльність вчителя суспільних предметівяк конкурентоспроможного
фахівця вимагає нових підходів до формування професійних умінь та
навичок, до розвитку творчих здібностей, а в цілому – до підвищення рівня
його професійної компетентності в умовах випереджувальної
післядипломної освіти.
Модель конкурентоспроможного вчителя суспільних предметів
складається із суми ознак, які є основою структури професійних та
особистісних рис (див.рис.1).
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Професійно-педагогічні якості:
ü загальнопедагогічна, зокрема
методична компетентність;
ü фахова компетентність;
ü психологічна компетентність;
ü культура праці, професійна етика

Особистісні якості:
ü вірність і відданість педагогічній справі як
добровільний вибір;
ü сукупність моральних принципів, якими керується
вчитель суспільних предметів у особистій
поведінці (порядність, чесність, моральність);
ü позиція та вчинок: вчитель виявляє і формує власне
ставлення до суспільства, до учнів, до самого себе,
до науки, педагогічної діяльності

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ УЧИТЕЛЬ СУСПІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
Специфічні знання та вміння:
ü знання інструктивно-нормативних матеріалів,
новинок методичної літератури;
ü володіння інформаційними технологіями,
використання мережі Internet;
ü техніка педагогічного спілкування;
ü техніка вирішення педагогічних конфліктів;
ü техніка прийняття педагогічних рішень;
ü бездоганне володіння рідною мовою та
знання іноземної мови

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Вольові якості:
воля,прагматичність у діях;
націленість на успіх, наполегливість;
швидкість реакції;
рішучість, уміння приймати нестандартні рішення;
сміливість;
витримка (володіння собою);
терпимість;
вимогливість

Рис 1. Модель конкурентоспроможного вчителя суспільних предметівв
умовах випереджувальної післядипломної освіти
Отже, професійна компетентність учителя суспільних предметів – це
інтегроване утворення в цілісній професійній структурі особистості
вчителя, що є одним із виявів його професійної культури, показником
сформованості професійно необхідних якостей і характеристик на засадах
системи теоретичних знань та практичного досвіду, що зумовлюють
достатній рівень готовності до виконання професійних обов’язків
відповідно до визначених вимог, забезпечують високий рівень його
самоорганізації та професійної самореалізації
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Грещук Тетяна Миколаївна,
методист Рівненського міського методичного кабінету
Попружук Наталія Василівна,
вчитель-методист Рівненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №22
УЧАСТЬ У ПРЕДМЕТНИХ КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ,
СЕМІНАРАХ ЯК ЗАСІБУДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ (ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ)
Професійна компетентність вчителя-суспільника – це система
професійних знань, якавключає в себе педагогічні знання та культуру,
техніку, досвід, задатки, здібності, демократичні цінності, критичне
мислення, вміння спілкуватися, правильні установки, мобільність, постійне
поновлення знань, вміння виявляти та творчо, ефективно розв’язувати
професійні завдання, гнучко застосовувати теоретичні та практичні способи
діяльності.
Основою педагогічної майстерності є професійні знання, які
забезпечують глибину, ґрунтовність, поміркованість дій, відображають
рівень теоретичної підготовки власне з предмета та методики його
викладання, а також із педагогіки, психології.
Творчий педагог створює в класі атмосферу, що передбачає схвалення,
підтримку пошукової активності учнів, ініціативи, оригінальності та
самостійності у вирішенні навчальних завдань, розробку і конструювання
нових форм навчальної взаємодії, широкого застосування інтерактивних
технологій навчання, спрямованих на розвиток творчої особистості.
Професійним обов’язком учителя є постійне підвищення
кваліфікації, удосконалення професійної компетентності. Це – головна
умова творчої діяльності і зростання педагогічної майстерності. Основи
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для формування професійної майстерності педагогів закладаються під час
їхньої підготовки у вищих навчальних закладах. Продовжується
формування педагога-майстра у процесі самостійної практичної діяльності.
Це передбачає як засвоєння нових досягнень психолого-педагогічної науки
в процесі самоосвіти, так і аналіз та осмислення власного досвіду роботи
і досвіду колег.
З метою підвищення професійної компетентності педагогів
КУ „Рівненський міський методичний кабінет” вважає першочерговими
такі завдання:
l організацію ефективної роботи за структурами методичної та
психологічної роботи;
l створення та супровід діяльності шкільних методичних об’єднань
для їх взаємодії на предметному, міжпредметному й надпредметному
рівнях;
l робота постійно діючих творчих та фокус-груп щодо реалізації як
індивідуальних, так і колективних проектів з метою розвитку професійної
компетентності педагогів;
l розширення системи інформаційного сервісу, ініціювання мотивації,
стимулювання потреби педагогів в самоосвіті;
l підвищення ефективності використання в навчанні нових
інформаційно-комунікаційних технологій і удосконалення професійної
компетентності педагогів;
l цілеспрямоване отримання максимально достовірної інформації про
системне відстеження процесу та результати розвитку професійної
компетентності вчителя, змін у діяльності вчителів, а також вплив цих змін
на рівень навчальних досягнень учнів, їхній розвиток (моніторинг
професійної компетентності).
Методична робота з підвищення професійної компетентності
учителів суспільствознавчих дисциплін включає такі форми:
– підвищення професійної компетентності через міські та всеукраїнські
семінари, конференції, творчі та пошукові групи, конкурси;
– міську школу наставництва для молодих учителів;
– відкриту школу творчого вчителя;
– курсову перепідготовку;
– участь у міжнародних проектах,стажування;
– роботу в професійних об’єднаннях різних рівнів;
– дистанційну освіту;
– майстер-класи, фестивалі, школи педагогічної майстерності;
– клубну роботу.
Ми використовуємо способи підвищення мотивації до розвитку
професійної компетентності педагогічних кадрів (економічні, інтелекту433

ально-творчі, ресурсні та статусні).
До економічних способів належить матеріальна підтримка для
стимулювання вчителя-професіонала.
До інтелектуально-творчих способів мотивації відносимо
доброзичливо-предметну співбесіду з позитивною оцінкою виконаної
роботи; усну подяку після відвіданого уроку, заходу; допомогу в
узагальненні досвіду, підготовці авторських програм посібників, проведенні
відкритих уроків, семінарів; презентація досвіду роботи; участь у різних
конференціях, семінарах; сприяння у висуненні на посади.
До важливих варіантів мотивації належать: доручення бути
наставником молодих спеціалістів; залучення до роботи у складі творчої
групи різних рівнів; надання можливості працювати за експериментальною
програмою, підручником; призначення членом експертної комісії.
Доресурсних способів, які економлять час або розподіляють його
ефективно належать: рекомендація адміністрації закладів надати додаткові
відгули, зручний графік відпустки, компактний розклад роботи, методичні
дні, можливість вибору навчального навантаження, надання постійного
навчального кабінету, додаткове обладнання кабінету, створення
комфортної робочої обстановки.
До статусних способів входять такі складові: надання адміністрацією
допомоги щодо розв’язання конфліктних ситуацій, публічна похвала на
нараді, педраді, конференції, винесення подяки в наказі, представлення до
грамоти або звання, визнання успіхів учнів, яких навчає вчитель, батьків,
громадськості.
Структура методичної роботи складається на основі аналізу
діагностичних карт, звітів роботи, тестування, анкетування учителів.
За останні роки відповідно до структури методичної роботи проведено
міжпредметні науково-практичні конференції:
l „Соціально-педагогічні засади реалізації інтеркультурного підходу
у системі суспільно-гуманітарної освіти”;
l „Шляхи творчої самореалізації учня засобами предметів суспільногуманітарного циклу в умовах упровадження профільного навчання”;
l „Формування методичної культури вчителя суспільно-гуманітарного
циклу на засадах компетентнісного підходу”;
l „Шляхи впровадження інформаційних та телекомунікаційних
технологій у навчально-виховний процес предметів суспільногуманітарного циклу”.
Діяли творчі групи:
l „Актуальні питання вивчення краєзнавства в курсах
суспільствознавчих дисциплін”;
l „Використання мультимедійних технологій у навчально-виховному
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процесі із суспільствознавчих дисциплін”.
Працювали майстер-класи:
l з історії (вчителів-методистів: Попружук Н.В., Борецької М.В.,
Черв’яцової Л.М., Денищич А.В., Голяк Н.О.);
l з правознавства та громадянської освіти (вчителів-методистів: Ющук
Г.І., Токмакової В.В., Авдимирець Л.А., Березняк В.І.).
Проводилися семінари-практикуми:
l „Професійна компетентність учителя-суспільника: виклики та реалії”;
l „Традиційне та інноваційне навчання на уроках історії”;
l „Профільне навчання: теорія і практика”;
l „Методика проведення та аналізу контрольних зрізів та самостійних
робіт”;
l „Роль правознавчих курсів у формуванні громадянських
компетентностей підлітків”;
l „Упровадження життєвих компетенцій як ключової основи навченості
учнів правознавству”;
l „Нормативно-правова база викладання предмета „Правознавство.
Практичний курс”;
l „Вивчення тем з основ приватного права”.
Удосконалювалася професійна компетентність учителів на
міських методичних фестивалях творчих уроків та позакласних
заходів з історії та правознавства „До вершин майстерності”.
Здійснювалась інтелектуальна діяльність клубу вчителів
суспільствознавчих дисциплін „Кліо”.
Проводилася робота із залучення вчителів до участі та перемог в
професійних конкурсах, змаганнях, оглядах.
Уся система методичної роботи належить до так званих зовнішніх
чинників формування професійної компетентності. До внутрішніх
відносимо насамперед саму особистість учителя: силу його характеру,
рівень розвитку інтелектуальних здібностей, рівень креативності, який
полягає в здатності приймати нестандартні рішення, висловлювати
оригінальні ідеї, швидко знаходити вихід із проблемних ситуацій.
З’явилися нові функціональні ролі вчителя-суспільника:
координатор, аналітик, менеджер, що володіє вмінням адаптуватися до
постійних змін, вести з учнями діалог високого рівня, активізувати особисту
практику вчителів, що мають початковий рівень під методичним
керівництвом учителів з високим рівнем педагогічного діалогу (міська
школа наставництва), прогнозувати професійну діяльність, збирати та
укладати творчі портфоліо та власні колекції напрацювань.
Від рівня професійної компетентності вчителя багато в чому залежить
якість освіти. Успішно вирішувати питання творчого розвитку особистості
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учнів можна лише за умови постійної турботи про розвиток професійної
компетентності вчителя та його творчого потенціалу.
Професія вчителя – це щоденне навчання. І зрозуміло, якщо є
бажання навчатися, то вчитель постійно буде працювати над підвищенням
рівня своєї професійної компетентності, щоб у результаті досягти вершин
педагогічної майстерності і стати справжнім творчим майстром своєї
справи.

Малюк Жанна Сергіївна,
методист Володимирецького районного методичного кабінету
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
(ФРАГМЕНТ МАЙСТЕР-КЛАСУ)
Швидкий розвиток інформаційної, соціальної, наукової сфер життя
суспільства потребує змін у навчально-виховному процесі, оновлення його
змісту, форм і методів, вимагає широкого впровадження в шкільний
педагогічний процес інформаційних технологій, що є своєрідними
акумуляторами й трансляторами динамічного розвивального потоку
новітніх знань.
Упровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій дає
змогу створити невичерпні можливості для розвитку учнів і реалізації їх
здібностей. Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі
компоненти системи навчання: мету, зміст, методи, організаційні форми
та засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні й актуальні завдання
педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого
потенціалу, аналітичного мислення та самостійності всіх учасників
навчально-виховного процесу.
Ще Я.А. Каменський наполягав на тому, «щоб усе, що викладається
юнацтву, не змушувало його робити будь-що супроти волі і внаслідок
примусу, а навпаки давало змогу, наскільки це можливо, робити все
добровільно й самостійно з певним захопленням». Цей принцип широко
використовується в сучасних педагогічних технологіях, відомих як
особистісно орієнтоване навчання та педагогіка співпраці (партнерська
педагогіка). А оскільки одним із пріоритетних захоплень сучасної молоді
є саме комп’ютерні технології, школа повинна спиратися на цей інтерес
учнів і максимально широко впроваджувати ІКТ у навчальний процес.
Залучення учнів до використання цих технологій стане для них хорошою
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підготовкою до життя в сучасному світі, де володіння комп’ютером є однією
з ключових компетентностей, що забезпечує конкурентоспроможність
людини до ринку праці.
Досвід роботи Володимирецького районного методичного кабінету
щодо впровадження у навчально-виховний процес ІКТ, зокрема вчителями
суспільних дисциплін, реалізовується через:
– різні форми методичної роботи. На рівні району: методичне
об’єднання, проблемний семінар, творча група, майстер-клас. На рівні
освітнього округу: школа педагогічної майстерності, Дні відкритих дверей;
– здійснення управлінської діяльності адміністрації школи;
– організація внутрішкільної методичної роботи;
– організація поурочної пізнавальної діяльності;
– реалізація позаурочної навчально-виховної роботи зі школярами.
Мета: розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційних
та комунікативних технологій у навчально-виховний процес, методичну
роботу з педагогічними кадрами та управлінську діяльність керівника
загальноосвітнього навчального закладу.
Структура:
1. Використання ІКТ у методичній роботі з педагогічними кадрами та
управлінській діяльності.
2. Використання ІКТ у навчально-виховній діяльності.
Вимоги щодо вмінь педагогічних працівників у використанні ІКТ
Кожен учитель загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від
ступеня, типу, форми власності закладу та рівня своєї кваліфікації, повинен
уміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію
та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного
високотехнологічного суспільства. Враховуючи лист МОНМС України про
100-відсоткове оволодіння вчителями основами інформаційнокомунікаційних технологій, кожен учитель загальноосвітнього навчального
закладу повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі,
отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб.
Зокрема, вчитель повинен володіти вміннями:
– створювати: текстові документи, таблиці, схеми, малюнки, діаграми,
презентації;
– використовувати: інтернет-технології, локальні мережі, бази даних;
– здійснювати: анкетування, діагностування, тестування, пошук
необхідної інформації в мережі Інтернет;
– розробляти власні електронні продукти (розробки уроків,
демонстраційний матеріал);
– поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники,
енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми тощо) у своїй
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професійній діяльності.
На сьогоднішній день існують різні діагностичні карти, які дозволяють
кожному вчителю здійснювати рефлексію власної діяльності, визначати
рівень сформованості ІКТ-компетентності. Пропоную одну з діагностичних
карт сформованості інформаційно-комунікативної компетентності.
Діагностична карта сформованості інформаційно-комунікативної
компетентності вчителя___________________________________
20 20 навчальний рік
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

ІКТ- компетентність/грамотність учителя
Знання про можливості комп’ютера,
призначення
телекомунікаційних пристроїв, інтерактивної дошки
Знання про призначення програмних продуктів (Windows,
MS Office), їх функцій і можливостей
Знання про існування комп’ютерних мереж (у тому числі
Інтернету)
Уміння набрати текст у редакторі Word
Уміння створити електронну таблицю в Excel
Уміння створити діаграму з ел. таблиці в Excel
Уміння створити просту презентацію до уроку (виховного
заходу) в Power Point
Уміння створити презентацію до уроку (виховного
заходу) з гіперпосиланнями, звуком тощо
Знання ППЗ, електронних підручників із предмета
Уміння встановлювати використовувану програму на
демонстраційний комп’ютер, користуватися проекційною
технікою
Уміти знаходити, оцінювати, відбирати і демонструвати
інформацію з ЦОР (наприклад, використовувати
матеріали електронних підручників, посібників на дисках,
в Інтернеті)
Уміння знаходити, відбирати та зберігати інформацію
(текст, фото, аудіо, відео тощо) з мережі Інтернет із
дисципліни, що викладається
Уміння
обирати
і
використовувати
програмне
забезпечення (текстовий і табличний редактори, програми
для створення буклетів, сайтів, презентаційні програми
(Power Point, Flash)) для оптимального представлення
різних матеріалів, необхідних для навчально-виховного
процесу
Володіння методиками створення власного електронного
дидактичного матеріалу
Використання ІКТ для оформлення тематичного
планування
Використання ІКТ для моніторингу зі свого предмета
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Використання ІКТ для оформлення різних звітів із
предмета
Використання ІКТ для аналізу процесу навчання
Уміння сформувати власне цифрове портфоліо і
портфоліо учня
Використання інструментів організації навчальної діяльності учня (програми з тестування, електронні робочі
зошити тощо)
Дистанційна підтримканавчального процесу (наприклад,
через Щоденник. ру.)
Організація роботи учнів у мережевих рамках комунікаційних проектів (Інтернет-олімпіади, конкурси, вікторини
тощо)
Створення банку інформаційних матеріалів, тестових
завдань
Прагнення до самоосвіти з ІКТ, ЦОР
Взаємодія і співпраця з батьками засобами ІКТ (ел. пошта,
Щоденник. ру)

Уміння ефективно організовувати процес спілкування з
різними учасниками освітнього процесу засобами ІКТ:
- шкільна мережа
- електронна пошта
- соціальна мережа (Щоденник. ру.)
- сайт (розділ сайту)
- аркуш розсилки (використовуються список для розсилок
пошти, засоби автоматичного додавання і видалення адрес
26. зі списку)
- форум, мережеві спільноти
-wiki-середовище (Віки - гіпертекстове середовище для
колективного редагування, накопичення і структуризації
письмової інформації)
- блог (мережевий журнал або щоденник подій)
- RSS-потік (призначений для опису стрічок новин);
- підкаст (розсилка новин з аудіо- або відеозмістом)
РАЗОМ - сума балів

Примітка: 3 бали – високий рівень, 2 бали – середній рівень, 1 бал –
низький рівень, 0 – відсутність показника.
Учителі, які відповідають високому рівню (за даною шкалою балів),
претендують на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,
середньому рівню (диференційовано від видів ІКТ-компетентності) –
«спеціаліст першої категорії» і «спеціаліст другої категорії», низькому рівню – кваліфікаційна категорія «спеціаліст». У відповідності до
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кваліфікаційної категорії можна застосовувати середній бал.
На сьогодні рівень володіння комп’ютером на рівні користувачів:
– районний методичний кабінет – 100%;
– адміністрація ЗНЗ – 100%;
– педагогічні працівники – 95%;
– педагогічні працівники, що періодично використовують комп’ютерну
техніку у навчальному закладі – 65%;
Кількість та відсоток учителів-предметників, що володіють ПК на рівні:
– упевнений користувач – 85%;
– невпевнений користувач – 15%;
– не володіють зовсім – 0%.
У 6 ЗНЗ району навчальні кабінети суспільних дисциплін обладнані
усією необхідною ІКТ-технікою (комп’ютер, проектор, мультимедійна
дошка, мережа Інтернет).
Щорічно вдосконалюються умови впровадження інформаційних
технологій, а саме:
– поновлюються електронними програмними засобами робочі місця
вчителя;
– окремі вчителі району є учасниками апробації ППЗ;
– учителі суспільних дисциплін щорічно мають можливість підвищити
свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації за програмою
«Інтел».
Основні напрями використання ІКТ у процесі навчання
Кінцевим результатом упровадження ІКТ у процесі навчання є
оволодіння учнями комп’ютером як засобом пізнання процесів і явищ, що
застосовуються у практичній діяльності. Педагогічна доцільність
використання комп’ютера в навчальному процесі визначається
педагогічними цілями, досягнення яких можливе лише за допомогою
комп’ютера.
Напрямки використання комп’ютера в навчанні:
– розкриття історичних зв’язків досліджуваного об’єкта, глибше
виявлення його закономірностей, що, зрештою, призводить до кращого
засвоєння матеріалу;
– контроль і обробка даних експерименту, прищеплення учням
навичокдослідницької діяльності, формування пізнавального інтересу,
підвищення мотивації, розвиток наукового мислення;
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– програмна підтримка курсу.
Досвід роботи району свідчить, що в умовах інноваційної освітньої
установи, що володіє відповідною матеріальною базою з використання ІКТ,
відкриваються принципово нові можливості для пізнавальної і творчої
самореалізації всіх суб’єктів освітнього процесу.
Можливі види застосування робіт: презентації, стандартні програми
(Word, Excel, Power Point, Pablisher), спеціалізовані програмні засоби
(ППЗ),електронні підручники, планшети, колекція цифрових освітніх
ресурсів мережі Інтернет (електронна бібліотека), інтерактивна дошка,
електронний класний журнал, використання локальної мережі,
телекомунікації.
Використання Інтерактивного планшету, який здійснює
управління роботою програмних додатків. Управління роботою додатків
і введення заміток здійснюється дотиками до екрана сенсорної ручки.
Зображення усіх процесів, що відбуваються на робочому столі комп’ютера,
передається на проектор і виводиться на презентаційний екран, завдяки
чому навіть найбільша аудиторія з легкістю стежить за усіма вашими діями.
До комп’ютера підключений за допомогою технології «Блютуз».
Використання інтерактивного планшету дає змогу вчителю керувати
окремими процесами навчання на віддалі від класної дошки чи екрана.
Учитель, перебуваючи біля інтерактивної дошки, може задавати свої
запитання, а учні за допомогою інтерактивних бездротових планшетів
можуть відповідати на них, ставити свої запитання, брати участь у процесі
обговорення.
Таким чином, між учнем і вчителем виникає інтерактивний діалог, що
значно підвищує рівень сприйняття і розуміння навчальних матеріалів.
Якщо учень працює біля дошки, вчитель може вільно переміщатись
аудиторією і вносити корективи за допомогою планшета.
Інтерактивний планшет дозволяє малювати, підкреслювати, писати,
переміщувати об’єкти, керувати комп’ютерними додатками, не підходячи
до комп’ютера. Його мета – сформувати креативність і залучити учасників
навчально-виховного процесу в динамічну презентацію нового покоління.
До одного комп’ютера вчитель може підключити до 30-ти бездротових
пристроїв.
Whiteboard – біла дошка, електронний аналог шкільної дошки. Це
електронна панель, що виконує функції дошки для спільної роботи. Тобто
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це дошка для малювання, на якій можуть працювати як учитель, так і
учасники вебінару. Whiteboard має стандартний набір інструментів: лінія,
коло, прямокутник тощо.
Так, працюючи з історичною картою, можна запропонувати завдання
типу: підкресліть місто, де прийняв хрещення Володимир (Корсунь); які
території приєднав Володимир Великий Червенські міста) тощо. Учні,
обираючи різні кольори, виконують вправи, а вчитель коректує, оцінює
їхню діяльність.

Whiteboard – це еволюція класної дошки, яка використовується
спеціально для потреб дистанційного навчання. Вона дозволяє вчителю та
учню спільно використовувати частину екрана, на якій можна розміщувати
слайди чи картинки, малювати, виправляти помилки тощо. При цьому всі
дані автоматично оновлюються в реальному часі на всіх комп'ютерах
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учасників.
Ілюстрацією можуть слугувати такі завдання: вставити пропуски в
тексті, розмістити фото.
Кожен учасник вебінару може працювати із завданням на дошці
одночасно з іншими учасниками: додавати свої коментарі, виправляти,
наочно пояснювати свою точку зору.
Всесвітня мережа Інтернет є незамінним помічником учителя при
підготовці учнів до успішного складання ЗНО з історії. Завдання вчителя
полягає в тому, щоб зорієнтувати учнів у виборі достовірної інформації.
Тому спочатку знайомимо учнів із Програмою Міністерства освіти і науки
України для вступників.

Потім – із характеристикою тесту: кількістю і типом завдань,
відведеним часом, системою оцінювання. Ця інформація є на сайті МОН/
(www.mon.gov.ua, УЦОЯО/www.testportal.gov.ua), а також регіональних
центрів, зокрема, Львівського/ (www.lvtest.org.ua). Крім того, на означених
сайтах можна ознайомитися із демонстраційним варіантом тесту,
завданнями минулих років, зразками бланків відповідей.
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Усе це вчитель обов’язково враховує при складанні самостійних та
контрольних завдань. Періодично проводить онлайн-тестування, що
дозволяє школярам перевірити свої знання. Систематичні тренування
дозволяють учителю простежити зміну рівня навчальних досягнень учнів.
Значну складність для учасників ЗНО з історії України становлять
завданняна перевірку вмінь працювати з історичною картою.
Усі тестові завдання побудовані в межах програми загальноосвітньої школи,
тому важливо формувати предметні компетентності, тобто вміння, що
дозволяють не тільки здобувати історичні знання, а й використовувати їх
на практиці. Учні повинні вміти: співвідносити розвиток історичних явищ
і процесів із географічним положенням країн та природними умовами;
користуючись картою, пояснювати причини і наслідки історичних подій;
характеризувати, користуючись картою, історичний процес та його
регіональні особливості.
Дистанційне навчання. У колегіумі створений сайт дистанційного
навчання (vrk.dn.org.ua), на якому кожен учитель, маючи власну сторінку,
може розміщувати матеріали, завдання учнів, які з різних причин не
відвідують школу. При цьому застосовуються такі методи: візуальний метод
(зображення тексту матеріалу, що вивчається на уроці); практичний метод
(завдання та тести, що виконуються завдяки мережі Інтернет на
інтерактивних дошках тощо); комунікативний метод (спілкування у форумі
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або чаті з учнями іншої школи (країни) за певною темою уроку); участь у
спільних конкурсах та проектах; обмін досвідом учителів.
Для директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи
загальноосвітніх навчальних закладів пропоную аналіз уроку з
використанням ІКТ.
Аналіз уроку з використанням ІКТ
Учитель:_______________________________________________________
Предмет, клас:________________________________________________
1. Особистий внесок учителя в розробку уроку з використанням
ІКТ
3 – використовувалися існуючі освітні ресурси;
4 – застосовувалася адаптована методика використання засобів ІКТ;
5 – застосовувалася авторська методика використання засобів ІКТ.
2. Форма використання програмного забезпечення
0 – вибрана форма використання засобів ІКТ не сприяє вирішенню
дидактичних задач;
3 – вибрана форма використання засобів ІКТ сприяє вирішенню
окремих завдань уроку (навчальних, розвиваючих, виховних);
5 – вибрана форма використання засобів ІКТ сприяє вирішенню всіх
завдань уроку (навчальних, розвиваючих, виховних).
3. Організація діяльності учнів на уроці
0 – використання засобів ІКТ знижує ефективність навчальної
діяльності учнів;
3 – ефективність навчальної діяльності учнів відповідає традиційному
уроку;
5 – підвищується ефективність навчальної діяльності учнів.
4. Рівень методичної підготовки вчителя в галузі використання
засобів ІКТ
3 – недостатній рівень методичної підготовки вчителя;
4 – достатній рівень методичної підготовки вчителя;
5 – високий рівень методичної підготовки вчителя, яскраво виражений
індивідуальний стиль роботи вчителя.
5. Вплив інформаційних технологій на результативність
0 – штучне впровадження на уроці засобів ІКТ;
3 – фрагментарне використання засобів ІКТ (навчання впливає на
досягнення дидактичних цілей уроку);
5 – системне використання засобів ІКТ (інтегроване в зміст уроку).
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6. Індивідуалізація навчання за рахунок використання засобів
ІКТ
0 – використання ІКТ не сприяє індивідуалізації навчання;
3 – використання засобів ІКТ частково підвищує ступінь
індивідуалізації навчання;
5 – використання ІКТ спрямоване на індивідуалізацію навчання.
7. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог
0 – порушені санітарно-гігієнічні вимоги до проведення уроку в
комп’ютерному класі;
3 – обладнання класу відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до
проведення уроку в комп’ютерному класі;
5 – обладнання та робота учнів відповідають санітарно-гігієнічним
вимогам до проведення уроку в комп’ютерному класі чи мультимедійному
центрі.
Головний критерій в оцінці уроків–підвищення ефективності уроку
за рахунок використання засобів ІКТ та ЦОР (визначається, перш за все,
активністю учнів та інтенсивністю навчально-виховного процесу,
результативністю та досягненнями у пошуково-дослідницькій діяльності)
Примітка. Зазначити відповідний бал, знайти загальну суму. Від 28
до 35 балів – високий рівень, від 28 до 20 – середній рівень, нижче 20 –
критичний рівень.
Висновок: __________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Використання ІКТ на уроках суспільних дисциплін підвищує інтерес
учнів до вивчення предметів, покращує їх навчальні досягнення.
Ми можемо довго дискусувати з приводу ефективності інформаційнокомунікативних технологій на уроках, але не використовувати їх не маємо
права, адже вони стрімко ввійшли в усі сфери нашого життя, стають
визначальними в економіці і на виробництві, займають центральне місце у
процесі інтелектуалізації суспільства, розвитку освітньоїсистеми і культури.
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Фурман Віра Костянтинівна,
завідувач кабінету суспільних предметів, доцент кафедри
методики та змісту соціогуманітарної освіти Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Пишко Олена Леонідівна,
методист кабінету суспільних предметів,
старший викладач кафедри методики та змісту
соціогуманітарної освіти Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
Горецька Алла Анатоліївна,
методист кабінету суспільних предметів,
старший викладач кафедри методики та змісту
соціогуманітарної освіти Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ВИРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
В НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
(МЕТОДИЧНИЙ СИМПОЗІУМ)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
У 2012-2013 навчальному році учні 5-9 класів навчатимуться за
програмою «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи». Для 10-11 класів
академічного рівня та рівня стандарту 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
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чинними є програми «Історія України. 10-11 класи» (140 годин на рік, 4
години на тиждень) авторів Кульчицького С.В., Лебедєвої Ю.Г.
Для вивчення всесвітньої історії чинними є програми «Всесвітня
історія. 10-11 класи (рівень стандарту/академічний рівень)» колективу
авторів Ладиченко Т.В. та ін. 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 тижневі (105 годин на рік).
Усі програми розміщені на офіційному сайті Міністерства
(www.mon.gov.ua) та надруковані у фахових виданнях.
Вивчення історії України та всесвітньої історії доцільно синхронізувати.
Проте вчитель може організувати вивчення учнями програмного матеріалу
зазначених курсів як послідовно, так і паралельно.
Безпосередньо вчителі історії повинні зосередити свою увагу на
забезпеченні виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до
українського народу, сучасної європейської цивілізації, сприяє розвитку і
збагаченню українських культурно-історичних традицій, вихованню
культури міжетнічних і міжособистісних відносин, формуванню навичок
самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості.
Нові можливості у вивченні історії відкривають інформаційнокомунікаційні технології (ІКТ), адже спираються на візуальне сприйняття,
характерне для сучасного етапу розвитку цивілізації. Часто в процесі
інформаційної комунікації зоровий знак переважає над текстовим. Тому
використання мультимедійності на уроках історії полегшує процес
запам’ятовування, дозволяє зробити урок більш цікавим і динамічним,
«занурити» учня в будь-яку історичну епоху, створити ілюзію присутності,
співпереживання, сприяє становленню об’ємних і яскравих уявлень про
минуле.
Важливим в навчанні учнів є використання картографічних посібників –
атласів, контурних карт, настінних карт. Вони допомагають
продемонструвати динаміку історичних подій, встановити зв’язок між
географічним середовищем та місцем тієї чи іншої історичної події.
Дієвим засобом розвитку інтересу до історії є показ взаємозв’язку із
сучасністю.
Однією із найбільш традиційних позакласних та позашкільних форм
організації історичної освіти є предметні олімпіади, історичні турніри.
Важливу роль відіграє позакласна робота, зокрема пошукова й
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краєзнавча.
Перевагою при вивченні місцевої, регіональної історії є можливість
побачити в реальній, а не у відтвореній формі факти, що її ілюструють.
Можливість роботи в музеях, проведення дослідницької роботи на
місцевому матеріалі допоможе сформувати в учнів навички та методику
ідентифікації залишків минулого, аналізу, тлумачення та визначення їхнього
місця у широкому історичному контексті. Краєзнавство сприяє вихованню
в учнів інтересу до вивчення і збереження навколишнього середовища,
любові та поваги до «малої Батьківщини», що є основою патріотизму.
Активізації інтересу учнівської молоді до історії, в першу чергу, до
минувшини рідного краю, формуванню навичок критичного погляду на
історичні події, уміння робити висновки сприяє дослідницька діяльність.
Ця робота є цікавою і захоплюючою, стимулює інтерес учнів до історії
рідного краю. При цьому можуть бути широко застосовані такі форми і
методи, як інтерв’ю, збір історичних експонатів, робота в архівах тощо.
З метою посилення патріотичного виховання учнівської молоді
особливу увагу варто приділяти темам, присвяченим Великій Вітчизняній
війні. Доля склалася так, що Україна потрапила до епіцентру найбільшого
в історії людської цивілізації збройного конфлікту. Вона сповна відчула на
собі гітлерівський «новий порядок», жертвами якого стали мільйони наших
співвітчизників: радянські військовополонені, партизани, підпільники,
цивільне населення. Підриваючи генофонд народу, керівництво Німеччини
не лише здійснювало політику відкритого геноциду, але й проводило лінію
на обезлюднення України. На примусові роботи до рейху та окупованих
країн було вивезено мільйони громадян республіки, значна частина яких
не повернулася на Батьківщину.
Звертаємо увагу вчителів, що з 5 класу у 2013-2014 навчальному році
розпочнеться вивчення історії за новою навчальною програмою.
ПРАВОЗНАВСТВО
При вивченні правознавства слід враховувати динамічні зміни у системі
суспільних відносин України, найновіші досягнення теоретико-правових
поглядів на правові явища, результати активної нормотворчої діяльності
органів державної влади та водночас певний ступінь консерватизму
українського законодавства.
Залучення учнів до правової культури збагачує їх духовне життя.
Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадську
активність та загострює почуття непримиренності до негативних явищ.
Порівняно з іншими складниками виховання, правове має свою специфіку,
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що визначається передусім соціально-правовим статусом учнівської молоді
в суспільстві.
Варто звернути увагу на зміни, що відбулись у чинному законодавстві.
Так, у 2011-2012 роках було внесено зміни до Цивільного, Кримінального, Сімейного, Господарського кодексів України та Кодексу України про
адміністративні правопорушення. У 2011 році були прийняті Закони
України «Про біженців», «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства», «Про вибори народних депутатів України», «Про державну
службу» (набирає чинності з 01.01.2013 року), «Про Фонд державного
майна України», а в 2012 році – «Про громадські об’єднання», «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб». А також у 2011, 2012 роках внесено
ряд змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
У 2012-2013 навчальному році учні 9-х класів навчатимуться за
програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І.,
Ремех Т.О. На відміну від інших навчальних курсів, «Правознавство.
Практичний курс» передбачає, що учні набувають ряд основних умінь,
зокрема: орієнтуватися в системі законодавства, користуватися джерелами
права; володіти елементарною правовою термінологією; зв’язно та логічно
викладати матеріал з морально-правових проблем; використовувати
правову літературу; брати участь в обговоренні, дискусії, аргументовано
висловлювати і доводити свою думку, робити висновки; застосовувати
правові знання для пояснення фактів навколишнього життя і вибору
варіанта правомірної поведінки в різних життєвих ситуаціях.
«Правознавство» як навчальний предмет у старшій школі має на меті
формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні
засоби впорядкування суспільних відносин, вміння використовувати їх у
практичному житті.
Для 10-х класів рівня стандарту / академічного на вивчення
правознавства відводиться 35 годин на рік (1 година на тиждень). Чинною
є програма авторів Котюка І.І. та Палійчук Н.Й.
Для класів правового профілючинною є програма авторів Ремех Т.О.,
Ратушняка С.С. «Правознавство. 10-11 класи (профільний рівень)».
Програма розрахована на 105 годин протягом навчального року (3 години
на тиждень) та охоплює 10-11 класи.
Метою курсу «Правознавство» у профільних класах є формування в
учнів розуміння права як відкритої системи, що базується на невід’ємності
суспільства від держави, законів від повсякденного життя. Право
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представлене в курсі елементом цілісного світу, що складається з понять,
переживань і практичних дій. Курс спрямований на розвиток правової і
громадянської компетентності, відповідних ціннісних орієнтирів, умінь,
навичок школярів.
Для ефективного навчання правознавства, профільної та допрофільної
підготовки учнів з цього навчального предмета важливою є підготовленість
учителя – досконале знання змісту основного та елективних правознавчих
курсів, володіння педагогічними технологіями, зацікавленість у самоосвіті.
З метою більш кваліфікованого викладання правознавства в
загальноосвітніх навчальних закладах бажано, щоб цей навчальний предмет
щорічно викладався в школі одним учителем. До проведення уроків із
правознавства, активізації правовиховної роботи варто залучати
представників обласних (районних) управлінь юстиції. Їх знання і досвід
практичної роботи сприятимуть не тільки поповненню учнями знань із
правових дисциплін, а й підвищенню їх зацікавленості в самоосвіті.
ФІЛОСОФІЯ
Вивчення філософії учнями загальноосвітніх навчальних закладів
(профільний рівень) розпочинається з історії філософії у 10 класі. Для
профільного навчання учнів 10-11 класів чинною є програма «Філософія»
авторів Огнев’юка В.О., Утюж І.Г., яка розрахована на 70 годин (2 години
на тиждень); вчитель самостійно визначається з кількістю годин до кожної
теми.
Курс «Історія філософії» хронологічно та логічно відтворює розвиток
філософських учень. Відтак мова йде не про історію однієї філософської
школи, а про різноманітність філософських шкіл та напрямів, що, насправді,
є історією філософій. Специфіка історії філософії полягає в тому, що її
зміст переважно складає виклад поглядів, що відображають світосприйняття відомих філософів.
Курс «Філософія» покликаний продовжити процес у сферу формування,
функціонування і розвитку духовностіучнів, продукує знання з основних
проблем буття, мислення і пізнання. Як теоретична основа світогляду,
філософія відкриває учням перевірені багатовіковою практикою духовні
орієнтири для глибокого осмислення реальності. Цей курс дозволяє освоїти
теоретичну і методологічну інтелектуальну спадщину та неоціненний,
найбагатший категоріальний апарат, необхідний для успішної теоретичної
і практичної діяльності. Розглядаючи людину як цінність, філософія
покликана бути саморефлексією в усвідомленні людиною змісту і цілей
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свого життя, долі своєї нації та людської цивілізації.
Необхідною умовою формування світоглядної культури є активне
усвідомлення ідей системного, узагальненого характеру, що виникають на
основі сукупності знань, які набувають учні у школі. Високий рівень
світоглядної культури можна забезпечити тільки тоді, коли випускник школи
здатний самостійно зробити узагальнений висновок щодо свого місця, ролі
і значення у світі. Тож важливішою формою навчання учнів є самостійна
робота, основою якої, відповідно до завдань курсу «Філософії», має стати
вивчення філософської літератури та інших джерел, у яких знайшли
відображення актуальні проблеми філософії.
Таким чином, головними складовими навчального процесу є
розв’язання завдань пізнавального характеру, а також виконання
практичних робіт, що повинні бути спрямовані на розвиток в учнів
самостійності мислення, формування вмінь застосовувати набуті знання в
житті.
ЛЮДИНА І СВІТ
У старшій школі знання про взаємозв’язки людей і суспільства, про
моральний зміст культури та релігій, релігійні моральні цінності, історію
та основні засади світових релігій учні отримують під час вивчення
навчального предмета «Людина і світ», який з 2011/2012 навчального року
став обов’язковим для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів, що передбачає опанування філософських, світоглядних знань
інтегрованого узагальнюючого характеру й має величезний виховний
потенціал.
Для рівня стандарту, академічного рівня на вивчення предмета
«Людина і світ» відводиться 17 годин на рік (0,5 години на тиждень), а
профільного рівня – 35 годин на рік (1 година на тиждень). Чинними є
програми: «Людина і світ. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень)»
та «Людина і світ. 11 клас (профільний рівень)» авторів Ладиченко Т.В.,
Бакки Т.В., Марголіної Л.В.
Предмету притаманний інтегративний характер. Він спрямований на
узагальнення знань, отриманих учнями з різних навчальних предметів
(літератури, історії, права, географії, біології, астрономії тощо) та досвіду,
набутого в процесі життєдіяльності дитини; освоєння базових знань з
філософії, політології, соціології, культурології, розвиток теоретичних та
практичних умінь і навичок, формування самосвідомості особистості.
Важливість шкільного суспільствознавчого предмета «Людина і світ»
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зумовлюється змістом стратегічних завдань, які покликані вирішувати
загальноосвітні навчальні заклади, готуючи особистість до життя у
суспільстві. Даний курс має допомогти учням якомога краще збагнути
природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості
й передумови для реалізації ними своїх прагнень та інтересів у суспільному
житті.
Знання учнів про людину і світ як специфічну цілісність мають бути
засвоєні на високому науковому рівні, тому в структурі курсу інтегровані
знання цілісного циклу суспільних наук: соціології, політології,
правознавства, етики, економічної теорії, соціальної психології,
культурології, соціальної екології, філософії.
Предмет «Людина і світ» базується, крім загальнодидактичних
принципів, на принципах демократичності, зв’язку з практичною
діяльністю, орієнтованістю на позитивні соціальні дії та плюралізм. Для
реалізації запропонованих питань рекомендується використовувати
інноваційні досягнення сучасної методичної науки та теоретичні й
методичні засади педагогіки співробітництва, що передбачають створення
демократичної атмосфери на уроках.
КУРСИ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО СПРЯМУВАННЯ
У 2012/2013 навчальному році у 5-6 класах загальноосвітніх
навчальних закладів України викладатиметься навчальний предмет «Етика».
Чинною є програма «Етика. 5–6 кл.» (видавництво «Перун», 2005 р.).
Основи етики школярі вивчають за рекомендованими Міністерством освіти і
науки України підручниками: «Етика. 5 клас» (автори Данилевська О.М.,
Пометун О.І.) та «Етика. 5 клас» (автори Фесенко В.І., Фесенко О.В.,
Бакіна Т.С.); «Етика. 6 клас» (автори Данилевська О.М., Пометун О.І.) та
«Етика. 6 клас» (автори Мовчун А., Хоружа Л.).
Частиною навчально-методичного комплекту з етики для учнів 5–6
класів є «Робочий зошит з етики для учнів 5 класу», «Робочий зошит з
етики для учнів 6 класу» (автор Данилевська О.М.) (видавництво «Літера
ЛТД»).
Як і минулих років, триватиме вивчення курсів духовно-морального
спрямування за програмами, рекомендованими Міністерством.
Курси духовно-морального спрямування є дисциплінами передусім
світоглядного, культурного та освітньо-виховного спрямування, які
вибудовуються як фундамент буттєвих цінностей сучасної людини. Вони
не є вченням віри, не передбачають вивчення релігійних обрядів і не повинні
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ставити за мету залучення до певної конфесії. Вивчення цих предметів
передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та
світоглядних переконань інших людей; здатності до співжиття в
полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві.
Викладання предметів духовно-морального спрямування в
загальноосвітніх навчальних закладах можливе лише за умови письмової
згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя. При цьому слід
інформувати батьківську громадськість про особливості вивчення цих
предметів, давати їм можливість відвідувати уроки й позакласні заходи.
Особливості викладання курсів духовно-морального спрямування
передбачають відповідні вимоги до професійної підготовки вчителя. Як
було зазначено вище викладати навчальний предмет «Етика» та
факультативні курси духовно-морального спрямування можуть особи,
які мають вищу педагогічну освіту та документ про проходження
відповідної курсової підготовки на базі інститутів післядипломної
педагогічної освіти.
Для належного підвищення кваліфікації вчителів етики та інших курсів
духовно-морального спрямування, обміну досвідом, підвищення якості
викладання можуть бути створені районні (міські) методичні об’єднання
вчителів, творчі групи, методичні кабінети тощо.
Календарне планування навчального матеріалу вчителі можуть робити
безпосередньо в навчальних програмах. Можна користуватися також
окремими брошурами, зробленими на основі навчальних програм. На
основі календарних планів учителі розробляють поурочні плани, структуру
і форму яких визначають самі. Поурочними планами для вчителів можуть
слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти
і науки України. Під час розроблення календарних планів учитель може на
власний розсуд використовувати резервні години – планувати проведення
контрольних робіт, лабораторних, практичних, семінарів, засідань «круглих
столів» тощо.
Учнівські зошити з предметів суспільно-гуманітарного циклу учителі
перевіряють один раз на семестр, виставляючи або не виставляючи (на
власний розсуд) бал за ведення зошита в журнал. Виставляючи тематичні
оцінки, вчитель може враховувати чи не враховувати оцінку за ведення
зошита.
Підручники, посібники, робочі зошити, атласи, зошити для контролю
і корекції навчальних досягнень тощо, що використовуються на уроках,
повинні мати гриф Міністерства освіти і науки України.
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Всі вищезазначені програми з предметів суспільно-гуманітарного
циклу розміщені на сайті Міністерства освіти і науки. Вийшов друком
збірник програм курсів за вибором та факультативних курсів,
рекомендованих Міністерством (у трьох частинах).
Пропонуємо інформацію про необхідні вчителям предметів суспільногуманітарного циклу Інтернет-ресурси.
Інтернет-ресурси для вчителів історії
www.history.org.ua

Інститут історії Національної академії наук
України

www.nbuv.gov.ua

Національна бібліотека У країни
ім. І.І. Вернадського

www.m em ory.gov.ua

Український інститут національної пам’яті

www.livius.org

Сайт, присвячений історії С тародавнього світу
(англомовний)

www.ancient-china.net

Історія С тародавнього К итаю (англомовний
сайт)

www.7wonders.synnegoria.com

Сім чудес світу

www.historic.ru

«Пізнаємо лю дину через її історію »
(енциклопедії, довідники, історичні мапи)

www.vivl.ru

Всесвітня історія в особах

ancienthistory.spb.ru

Електронний підручник з історії
Стародавнього світу (Російська Ф едерація)

www.ostu.ru/personal/nikolaev

Історичні мапи

www.history.rin.ru

Історична інф ормація, мапи, цікаві ф акти

www.pero-m aat.ru

Історія Д авнього Єгипту

www.ellada.spb.ru

Історія Д авньої Греції

www.ancientrome.ru

Історія Д авнього Риму

www.m ythology.sgu.ru/m ythology/ant

Антична міфологія

www.worldhist.ru/index.htm

Єдиний науково-освітній простір вчителів
Російської Ф едерації

www.his.1septem ber.ru/urok

Я йду на урок історії (методичні розробки та
рекомендації з викладання суспільних
дисциплін)

www.tgorod.ru

М атеріали з історії середньовічного міста

www.bukvaa.narod.ru

Проект «Бібліотека хрестоносця»

www.britannica.com

Онлайн-енциклопедія «Британіка»

www.uk.wikipedia.org

Україномовна версія онлайн-енциклопедія
«Вікіпедія»

history.vn.ua

Книги та підручники з історії У країни та
всесвітньої історії

www.http://www.thehistorynet.com

Інформація з всесвітньої історії (англомовний
сайт)

www.nsta.org

NSTA (Британське наукове співтовариство
вчителів)

www.cossackdom.com

Історія українського козацтва

www.prostir.museum

М узейний простір У країни
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www.prostir.museum

Музейний простір України

www.louvre.historic.ru

Російськомовний переклад офіційного сайту
музею Лувр (Франція, Париж)
Офіційний сайт музею «Державний Ермітаж»
(Російська Федерація)

www.hermitagemuseum.org

Інтернет-ресурси для вчителів правознавства:
www.president.gov.ua
www.rada.gov.ua
www.kmu.gov.ua
www.ccu.gov.ua
www.scourt.gov.ua
www.arbitr.gov.ua
www.ombudsman.kiev.ua
www.rainbow.gov.ua
www.minjust.gov.ua
www.mvs.gov.ua
www.mon.gov.ua
www.vru.gov.ua
www.gp.gov.ua
www.cvk.gov.ua
www.nbuv.gov.ua
www.golos.com.ua
www.ukurier.gov.ua
www.pravo.biz.ua
www.pravo.org.ua
www.uapravo.org
www.nau.kiev.ua
www.legality.kiev.ua
www.kphg.org
www.pension.kiev.ua
www.helsinki.org.ua

Офіційне інтернет-представництво Президента України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Конституційний Суд України
Верховний Суд України
Вищий Господарський Суд України
Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини
Рада національної безпеки та оборони України
Міністерство юстиції України
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство освіти і науки України
Вища рада юстиції України
Генеральна прокуратура України
Центральна виборча комісія України
Національна парламентська бібліотека України
ім. В.І. Вернадського
Газета Верховної Ради України «Голос України»
Газета центральних органів виконавчої влади України
«Урядовий кур’єр»
Електронна бібліотека з правознавства
Центр політико-правових реформ
Правовий Інтернет-журнал «UApravo»
Нормативні акти України – законодавство для
практиків
Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого
Харківська правозахисна група
Пенсійна реформа в Україні
Українська Гельсінська спілка з прав людини

456

Відділення 11. Математика, фізика та інформатика.
Координатор відділення: Трофімчук Анатолій Борисович, завідувач
кабінету фізики, доцент кафедри методики і змісту природничоматематичної освіти та інформаційних технологій Рівненського ОІППО.
Тема. Інноваційні підходи до вдосконалення професійної
компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти.
Васильчук Оксана Вікторівна,
вчитель математики Зорянського навчально-виховного комплексу
«Школа-гімназія» Рівненського району
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОСІБНИКА
«РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ НА ОСНОВІ
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
ДО НАВЧАННЯ ТА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ»
Сьогодення потребує життєздатної, життєстійкої і життєтворчої
особистості, яка займає активну громадську позицію, критично мислить, уміє
приймати самостійні рішення в нестандартній ситуації, керується
загальнолюдськими та національними цінностями. Це, насамперед,
особистість життєво та професійно компетентна, ініціативна, відповідальна,
цілеспрямована, мобільна, конкурентоспроможна, толерантна, стресостійка,
яка легко і швидко адаптується у мінливому світі, прагне до успіху, здатна до
самовизначення, саморозвитку, самовдосконалення і самореалізації.
Математична освіта покликана зробити вагомий внесок у формування
ключових компетентностей учнів як загальних цінностей, що базуються
на знаннях, досвіді, здібностях, набутих завдяки навчанню.
Пропоную до вашої уваги методичний посібник «Розвиток творчої
особистості на основі компетентнісного підходу до навчання та позакласної
роботи». Посібник складається з 4-х розділів:
– вступ;
– реалізація компетентнісного підходу у навчанні;
– реалізація компетентнісного підходу у позакласній роботі;
– глосарій.
У посібнику крім теоретичних питань представлені матеріали з досвіду
роботи.
Зупинимося на деяких питаннях, що висвітлені у цій розробці.
457

Використання інтерактивних форм і методів навчання у розвитку
математичних компетентностей учнів.
На мою думку, набуття знань, формування вмінь і навичок, розвиток
творчих якостей, набуття певних компетентностей особистості учня є
ефективними, якщо в навчально-виховному процесі використовуються
сучасні інноваційні технології, зокрема, технології інтерактивного
навчання. Щоб навчальний процес відбувався за умов постійної, активної
взаємодії всіх учнів, на багатьох своїх уроках я використовую форми та
методи інтерактивного навчання. У посібнику представлені матеріали з
досвіду роботи – пам“ятки для вчителя з прикладами застосування різних
інтерактивних форм і методів на різних етапах роботи. Серед них: метод
групового дослідження, «асоціативний кущ», «фантастична добавка»,
«карусель», «броунівський рух», «дивую всіх», «дві правди – одна брехня»
та ін. Ні для кого не секрет, що найулюбленішими методами учнів є методи
реклами та презентації. Наведено зразки учнівських робіт, а також розробку
уроку з геометрії у 8 класі із застосуванням технологій “синтез думок”,
“пошук інформації” та “мозковий штурм”.
Формування життєвих компетентностей учнів засобами
навчальних проектів на уроках математики
Метод проектів є одним із провідних засобів перетворення школи
навчання в школу життя. Застосування методу проектів в процесі викладання
шкільного курсу математики дає можливість:перетворити абстрактну
математику (такою її бачить більшість учнів) на цікаву та особистісно значущу,
що сприяє розвитку творчих здібностей особистості; активізувати навчально
– пізнавальну діяльність учнів при вивченні математики; забезпечити зв’язок
теоретичного матеріалу з його практичним застосуванням; надати учням
повну самостійність; формувати ключові життєві компетентності: уміння
вчитися, загальнокультурну, громадянську, підприємницьку, соціальну,
інформаційно-комунікативну та компетенцію збереження здоров’я; значно
підвищити результативність вивчення конкретної теми.
У посібнику вміщено дослідницько-пошуковий проект, який виконували
учні 11 класу профільного рівня, – «Симетрія у природі та математиці». Над
ним працювало 7 груп учнів (експертна група, групи мистецтвознавців,
мовознавців, математиків, хіміків, фізиків, природознавців). У
запропонованому посібникузібрано надзвичайно багато цікавого матеріалу.
Формування пошукових компетентностей учнів на уроках
математики
У рамках цього питання представлено збірник задач для позакласної
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роботи з учнями 5-6 класів. Підібрано задачі, які спонукають учнів до
до слідження умови та пошуку цікавого розв“язання. Задачі
систематизовано за розділами: задачі з минулого, для кмітливих, задачі на
переливання, логічні задачі, розв“язування задач з кінця та цікавинки про
числа та розрахунки. Серед моїх напрацювань є збірники задач із таких
тем: «Комбінаторика», «Модуль в шкільному курсі алгебри», «Комплексні
числа», «Центральна та осьова симетрія».
Використання цих збірників дозволяє забезпечити навчання на
високому й одночасно доступному рівні складності, особливо у класах
природничого профілю, успішно готувати учнів до ЗНО, до участі в
олімпіадах та Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»;
забезпечує формування пошуково-дослідницької, логічної та творчої
компетентності учнів.
Формування основних груп компетентностей учнів на уроках
математики з використанням технології «Розвиток критичного
мислення» та методів навчання математики
Формування компетентності учня здійснюється не тільки шляхом
реалізації оновленого змісту освіти, але й вибором адекватних методів та
технологій навчання. Однією з найрезультативніших технологій
формування компетентностей учня вважається технологія «Розвиток
критичного мислення». Це – універсальна, надпредметна, міждисциплінарна технологія, що сформувати такі уміння: працювати в різних
галузях знань з інформаційним потоком; висловлювати власні думки усно
та письмово; формувати особисту точку зору, власну думку на підставі
осмислення різноманітного досвіду, ідей та уявлень; вирішувати проблеми;
займатися самоосвітою; співпрацювати та працювати в групі.
У посібнику вміщено розробку уроку математики у 6 класі із
застосуванням технології «Розвиток критичного мислення» у поєднанні з
певними інтерактивними методами навчання: «сніжна грудка», «мозковий
штурм», «мікрофон», метод «кольорових капелюшків», робота в групах.
Формування графічної компетентності учнів
Формування конструктивно-графічної компетентності в учнів
здійснюються під час вивчення змістової лінії: координатна площина,
функції, графіки функції.
При вивченні теми «Координатна площина» у 6-му класі я пропоную
учням картки з набором точок координатної площини. З’єднавши їх за
порядком відрізками, учні одержують різноманітніші фігури. Або пропоную
інший варіант: записати координати точок, за допомогою яких можна
459

побудувати, наприклад, квітку. Це допомагає навіть найслабшим дітям
засвоїти означену тему. Продовжую цю роботу у 7-8 класах, проводячи
уроки малювання. За допомогою побудови графіків функцій учням можна
запропонувати намалювати, наприклад, метелика. У 9-10 класах на
факультативах пропоную учням з допомогою графіків функцій побудувати
«олімпійську емблему». У 11-х класах учні, в яких сформовані навички
побудови графіків, успішно справляються із завданнями ЗНО, грамотно
використовують графічні методи розв’язування рівнянь та нерівностей.
Компетентнісний підхід до навчання математики засобами
дидактичних ігор.
Дидактична гра як невід’ємний елемент навчання є ефективним засобом
суттєвого підвищення інтересу до вивчення математики, одниміз дієвих
традиційних прийомів у системі інтерактивних технологій, що сприяє
успішному комплексному підходу в навчально-виховному процесі
загальноосвітніх навчальних закладів. У посібнику містяться матеріали з
досвіду роботи: дидактичні ігри – «аукціон», «геометричний лабіринт»,
«математичний турнір», бліц-опитування з допомогою кросворда,
«математична естафета» та ін.
Монументальне мистецтво як засіб формування загальнокультурної компетентності учнів.
Одним із шляхів формування загальнокультурної компетентності є
використання історико-математичного матеріалу в навчальному процесі.
Опрацьовуючи матеріали, що стосуються творів монументальної
скульптури, учні розкривають для себе високу пізнавальну цінність
пам’ятників, присвячених видатним математикам. Використання історикоматематичного матеріалу створює відповідні педагогічні умови для
підвищення рівня загальнокультурної компетентності учнів.
Пропоную до вашої уваги частину проекту про українських
математиків – спільний проект групи істориків «Пам`ятники математикам
в Україні» та проект групи нумізматів «Математики на монетах України».
Реалізація компетентнісного підходу у позакласній роботі з
математики.
Формуванню основних груп компетентностей учнів сприяє не лише
урочна, але й позакласна робота з математики. Позакласні заходи з
математики вимагають від учнів не тільки творчо використовувати свої
знання, а й практично їх застосовувати. Під час цих заходів формується
життєва компетентність учнів.
У посібнику наведено розробки позакласних заходів з математики для
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учнів 10-11 класів – інтелектуальних ігор «Видатні математики та їх
надбання» та «Мільйонер. Гаряче крісло», під час підготовки і проведення
яких формуються основні групи компетентностей.
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Трофімчук Анатолій Борисович,
завідувач кабінету фізики, доцент кафедри
методики і змісту природничо-математичної освіти
та інформаційних технологій Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ОБМІН ДУМКАМИ З ТЕМИ
«РОЗВИТОК ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ»
У час науково-технічного прогресу й переходу до нового змісту освіти
помітно зростає роль експерименту в навчанні фізики в школі. Система
демонстраційних, фронтальних і домашніх дослідів, експериментальних
задач, фронтальних лабораторних робіт та фізичного практикуму сприяє
глибшому й усебічному засвоєнню програмного матеріалу, допомагає
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учням ознайомитися з принципами вимірювання фізичних величин,
оволодіти способами і технікою вимірювань, а також методами аналізу
похибок.
Експеримент у шкільному курсі фізики – це відображення наукового
методу дослідження, що властивий науці фізиці. Постановка дослідів і
спостережень має важливе значення у процесі ознайомлення учнів із
сутністю експериментального методу, з його роллю в наукових
дослідженнях із фізики, а також для озброєння школярів деякими
практичними навичками. Вивчення явищ на основі фізичного експерименту
сприяє формуванню наукового світогляду учнів, глибокому засвоєнню
фізичних законів, підвищує інтерес школярів до вивчення предмета.
Навчальний експеримент – це відтворення за допомогою спеціальних
приладів фізичного явища (рідше – використання його на практиці) на уроці
в умовах найбільш зручних для його вивчення. Тому він служить одночасно
джерелом знань, методом навчання й видом наочності.
Яка ж система сучасного шкільного фізичного експерименту? Щоб
відповісти на це питання, виберемо, перш за все, ознаку для його
класифікації, враховуючи, що навчальні досліди обмежені визначеними
рамками, а саме відповідністю:
l вказаному програмою змісту навчання (в тому числі перерахованими
в ній вміннями і навичками);
l основній формі занять – уроку, який проводиться з усіма учнями
одночасно;
l матеріальним можливостям школи.
З урахуванням цього найбільш зручною є класифікація фізичного
експерименту за організаційною ознакою. У цьому випадку система
сучасного навчального експерименту з фізики включає наступні види:
1. Демонстраційні досліди (демонстраційний експеримент). Їх
постановка вимагає високої експериментальної майстерності, яка пов’язана
з використанням складного обладнання. Виконуються означені досліди
вчителями для всього класу.
Перелік обов’язкових демонстрацій з кожної теми курсу є в програмі.
Важливе значення мають демонстрації дослідів, які ілюструють
пояснення вчителя. Так, при вивченні прямолінійного руху демонструють
рівномірний і нерівномірний рух візочка по демонстраційному столу, при
вивченні агрегатних перетворень – кипіння води. Такі демонстрації мають
високу педагогічну ефективність, оскільки вчитель керує спостереженням
учнів і звертає їх увагу на важливі для розуміння явища, обставини.
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Для здійснення задач політехнічного навчання в процесі викладання
фізики, ілюстрації зв’язку фізики і техніки демонструють досліди, у ході
яких вивчається використання фізичних явищ у техніці і принципи дій
деяких технічних установок. Важливо, що при цьому учні не лише
знайомляться з роботою конкретних технічних об’єктів, але й закріплюють
та зміцнюють знання про явища, які вивчалися раніше. Враховуючи, що
технічних об’єктів, у яких використовується одне й теж фізичне явище,
багато, вчитель обирає для демонстрації лише найцінніші з точки зору задач
політехнічного навчання.
2. Фронтальні лабораторні роботи, досліди та спостереження. У деяких
джерелах фронтальні досліди відокремлюються від лабораторних робіт.
Тут загальною і найбільш суттєвою ознакою всіх експериментальних робіт
учнів є фронтальний метод їх проведення. Важливо те, що роботи
виконуються всіма учнями класу (бригадами або індивідуально) одночасно
на одноманітному обладнанні і під керівництвом вчителя, який проводить
вступний інструктаж, показує прийоми роботи, виконує на дошці необхідні
малюнки і записи, організує обговорення одержаних результатів.
3. Фізичні практикуми. Ними завершується вивчення фізики в кожному
класі на другому ступені вивчення. Учні виконують роботи самостійно
(бригадами по 2 чоловіки), користуючись письмовими інструкціями, за
якими вони заздалегідь готуються до виконання експерименту. Лабораторні
роботи практикуму значно складніші, ніж фронтальні, тому на їх виконання
зазвичай відводять 2 уроки.
4. Позакласні досліди і спостереження. До них належать нескладні
досліди, які виконуються учнями вдома, і спостереження, які проводяться
в щоденному оточенні, природі, промисловому та сільськогосподарському
виробництві та без контролю вчителя. У ході таких експериментальних
робіт учні використовують предмети домашнього побуту, підручні
матеріали, іграшкові набори, конструктори і комплекти, які випускає
промисловість.
5. Експериментальні задачі. Експериментальними називають такі
задачі, в яких експеримент служить засобом визначення величин,
необхідних для розв’язання, дає відповідь на поставлене в задачі питання
або є засобом перевірки зроблених відповідно умові обчислень. Проте варто
зазначити, що вони відрізняються від фронтальних і спостережень з фізики
і не замінюють їх. Головна їх мета роботи – дослідження явищ і
нагромадження учнями експериментальних явищ. У процесі розв’язання
експериментальних задач ці навички формуються і розвиваються,
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спостереження та вимірювання виконуються для конкретних проявів
фізичних закономірностей, а не з’ясування чи підтвердження останніх, що
іноді спостерігається в лабораторних роботах.
Така класифікація шкільного фізичного експерименту найбільш
розповсюджена, вона дає можливість розглядати його з точки зору методів
навчання, правильно визначити місце кожного із його видів, раціонально
підібрати навчальне обладнання.
Підсумовуючи все сказане, виділимо дидактичні цілі навчального
фізичного експерименту у школі:
1) постановка навчальної проблеми, яка потребує розв’язання;
2) повідомлення нових знань;
3) ілюстрація повідомлених учнем фактів;
4) формування практичних умінь і навичок;
5) перевірка якості засвоєння знань, умінь і навичок;
6) повторення, закріплення та узагальнення матеріалу;
7) розвиток творчих здібностей учнів.

Заяц Володимир Ананійович,
методист Березнівського районного методичного кабінету
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З УЧИТЕЛЯМИ ФІЗИКИ
Відомий педагог Василь Сухомлинський стверджував, що робота в
школі може бути кайданами, якщо обмежитися печерним рівнем збирання
лише фактів, а може стати крилами, коли спрямована на розвиток
універсальних здібностей, вчить тому, як вдало про суватися в
інформаційному просторі та у співпраці з іншими, інтегрувати отримані
завдання й генерувати нові ідеї.
Пам’ятаючи про це, вчителі фізики району спрямовують навчання на
те, щоб школа стала для учня місцем, де дитина отримує можливість
осягнути світ навколо себе.
Школа для вчителя – це простір для педагогічного таланту та творчого
зростання, самореалізації учня і вчителя, розвитку їхніх здібностей,
випробування сил та отримання досвіду особистих досягнень у різних
видах урочної і позаурочної діяльності.
Навчальний процес у закладах освіти району з фізики забезпечує 55
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учителів, з них мають вищу кваліфікаційну категорію – 19, І категорію –
16, ІІ категорію – 11, категорію «спеціаліст» – 9. Педагогічне звання
«Вчитель методист» мають 6 чоловік, «Старший вчитель» – 5 чоловік.
Науково-методична робота вчителів фізики та астрономії у 2011-2012
навчальному році була спрямована на підвищення ефективності навчальновиховного процесу та вирішення науково-методичної проблемної теми:
«Професійне зростання вчителів фізики та астрономії через формування
інноваційного освітнього простору».
Над реалізацією теоретичного етапу вищезазначеної проблемної теми
працювали усі методичні структурні підрозділи: методичне об’єднання
вчителів, проблемний семінар, школа педагогічної майстерності вчителів
фізики та астрономії.
Мета роботи на даному етапі – аналіз педагогічної літератури з
означеної проблеми, забезпечення теоретичної та психологічної готовності
педагогів до впровадження нових ідей, концепцій, рекомендацій. У 20112012 навчальному році проведено педагогічні серпневі та січневі зустрічі,
«круглий стіл» на базі Прислуцького навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»,
семінар – практикум на базі Яринівської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів, конкурс-ярмарок педагогічної творчості.
Усі ми різні за віком, досвідом роботи, характером, темпераментом,
але усіх нас єднає не тільки школа як спільне місце роботи, а й любов до
предмета, який ми викладаємо, бажання давати дітям якісні знання і
формувати в них власне бачення світу.
У кожного вчителя свої індивідуальні особливості, свій почерк, своя
манера викладання предмета, власні напрацювання і досягнення.А тому,
щоб прослідкувати чітку картину стану підготовки вчителя та його
професійного зростання, ми проводимо діагностику стану педагогічної
майстерності вчителів.Для цього активом методичного об’єднання була
розроблена діагностична анкета, за даними якої складена діагностична
карта педагогічної майстерності кожного вчителя фізики.
Діагностична функція в системі планування та організації науковометодичної роботи з педкадрами є важливою умовою ефективності
методичної роботи. Вивчення ж реального якісного стану компетентності
педкадрів, рівня професійних можливостей кожного вчителя, визначення
шляхів адресної методичної допомоги можливі лише за умови
систематичної реалізації цієї функції.
Головним результатом упровадження інноваційних підходів до
організації діяльності методичної служби стало розуміння
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педагогами більшості навчальних закладів району значимості та
необхідності включення в навчально-виховний процес інноваційних
технологій як системної дослідницької роботи, яка передбачає тему, мету,
технологію впровадження, презентацію, аналіз і, відповідно, вихід на новий
рівень освітньої діяльності, націленої на формування життєво
компетентного вихованця, здатного відкрито взаємодіяти зі світом,
діалогічно спілкуватися, творчо мислити та самореалізовуватися.
Однією із форм поширення педагогічного досвіду та інновацій є районний
конкурс-ярмарок педагогічної творчості «Педагогічний вернісаж». У конкурсі
взяли участь педагоги Березнівської гімназії, Богушівської ЗОШ І-ІІІ ст.,
Голубненської ЗОШ І-ІІІ ст., Зірненської ЗОШ І-ІІІ ст., Кам’янської ЗОШ І-ІІІ
ст., Михалинської ЗОШ І-ІІ ст, Яцьковицької ЗОШ І-ІІ ст.
І місце на районному конкурсі-ярмарку отримав Плахотнюк Сергій
Васильович, учитель фізики Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ст.
У його посібнику «Нетрадиційні уроки у шкільному курсі фізики»
аналізується використання нетрадиційних, зокрема інтегрованих уроків під
час вивчення фізики та астрономії.
Заслуговує на увагу творча робота Хурсяка Володимира Івановича,
учителя фізики Михалинської ЗОШ І-ІІ ст., – «Розвиток творчого
мислення учнів на уроках фізики». Даний матеріал допоможе активізувати
творче мислення учнів на уроках фізики. Учитель пропонує власні прийоми
для активізації пізнавальної діяльності учнів. Робота складається з двох
розділів, у першому подано завдання для розвитку творчого мислення, а в
другому – завдання для перевірки знань учнів із фізики у 7 класі.
ІІІ місце на районному конкурсі-ярмарку отримав учитель фізики
Богушівської ЗОШ І-ІІІ ст. Осійчук Павло Мосійович. У науковометодичному посібнику «Сучасні ком’ютерні засоби та їх роль у
навчальному процесі з фізики» зроблено короткий аналіз ком’ютерних
технологій, що використовуються в сучасній школі під час навчальновиховного процесу,педагогічних програмних засобів, що використовуються
на уроках фізики та астрономії.
Разкевич Дмитро Олексійович, Березнівська гімназія.
У посібнику «Використання ком’ютера на уроках фізики» подано
теоретичний та практичний матеріал щодо використання комп’ютера на
уроках фізики.
Житковський Володимир Петрович, Зірненська ЗОШ І-ІІІ ст.
У роботі «Шляхи удосконалення сучасного уроку фізики»розглянуто
основні особливості сучасного уроку фізики у школі та розкрито деякі
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напрямки підвищення його ефективності. Охарактеризовано головні
тенденції розвитку і удосконалення сучасного уроку фізики. Висвітлено
основні принципи викладання фізики та проаналізовано вплив застосування
різноманітних форм і методів проведення уроків на підвищення якості
навчальних досягнень учнів.
Майструк Надія Григорівна, Голубненська ЗОШ І-ІІІ ст.
У посібнику «Шляхи підвищення ефективності розв’язування задач з
фізики» розглядається питання методики розв’язування задач. Особлива
увага приділяється якісним і експериментальним задачам.
Климчук Юрій Григорович, Яцьковицька ЗОШ І-ІІ ст.
У посібнику «Методи та прийоми розв’язування задач з
фізики»розкрито основні проблеми, які зустрічаються у ході розв’язування
задач, аналізуються шляхи та методи їх реалізації.
Тематика методичних структур учителів фізики та астрономії
підпорядковувалась єдиній науково-методичній проблемі району
«Підготовка учителя загальноосвітнього навчального закладу до
професійної майстерності в умовах освіти для сталого розвитку».
Підвищенню загального фахового і методичного рівнів педагогів
сприяє курсова перепідготовка.
З метою активізації творчої професійної діяльності, проводяться творчі
звіти вчителів, що атестуються – «Я, атестуюсь».
У 2012-2013 н.р. вчителі фізики та астрономії продовжуватимуть
працювати над проблемою «Професійне зростання вчителів фізики та
астрономії через формування інноваційного освітнього простору».
Основні завдання:
l продовжувати роботу над упровадженням Державних стандартів
освіти, інноваційних технологій навчання і виховання, комп’ютеризації й
інформатизації навчально-виховного процесу, реалізації концепції
національного та громадянського виховання.
l здійснювати пошукову діяльність, формувати життєві компетенції;
l удосконалювати професійну компетентність учителя шляхом
використання практичних напрацювань учителів-новаторів району, області,
України;
l поглибити загальнокультурну і психолого-педагогічну підготовку
вчителя, удосконалювати зміст, форми і методи навчання та виховання
учнівської молоді, забезпечити єдність органічного взаємозв’язку
загальноосвітньої та профільної підготовки учнів;
l забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій,
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наочних засобів навчання;
l впровадження в практику методичної роботи інноваційних методів
(моделювання фрагментів занять, розв’язання педагогічних ситуацій, ділові
ігри, дискусії тощо);
l оптимальне поєднання основних форм підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів: курсів, стажування, самоосвіти, орієнтуючись на
поетапний розвиток педагогічної майстерності;
l формування готовності до постійного професійного самовдосконалення, підготовка до атестації педагогічних працівників;
l удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми, залучення
учнів до науково-дослідницької роботи у Малій академії наук;
l інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем
освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і
техніки, передового педагогічного досвіду.
Методична робота ґрунтується на досягненнях науки та передового
досвіду, аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової,
дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою
удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та
підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Галабурда Тетяна Олександрівна,
вчитель інформатики Зорянського навчально-виховного
комплексу «Школа-гімназія» Рівненського району
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ
ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ
Особливості XXI століття вимагають від сучасної школи формування
високоосвіченої, суспільно активної, творчої, конкурентоспроможної
молодої людини, яка не лише багато знає, а й використовує знання як
життєвий інструмент, генерує нові ідеї, незалежна у поведінці та судженнях,
здатна до творчого і критичного мислення, приймає нестандартні рішення,
володіє комунікативними здібностями, використовує свій потенціал для
самореалізації, тобто впевнено відповідає на виклик нового тисячоліття.
Проблема набуття особистістю самоосвітньої компетентності постає
дуже гостро. Перед учителем стоїть завдання навчити учня разом із
засвоєнням базових знань самостійно оволодівати новою інформацією,
виробити потребу в навчанні впродовж життя; навчити особистість
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використовувати здобуті знання у своїй практичній діяльності.
Ці чинники сприяли визначенню проблеми, над якою я працюю:
«Особливості практичного впровадження компетентнісного підходу в
процес викладання інформатики. Формування самоосвітньої
компетентності учнів». Остаточно на мій вибір вплинули слова великого
педагога К. Ушинського: «Не вміти добре висловлювати власних думок –
недолік, але не мати самостійних думок – ще більший; самостійні ж думки
випливають тільки із самостійно набутих знань».
На сьогодні значно активізувалися дослідження щодо запровадження
компетентнісного підходу в освіті. Все більше науковців і педагогівпрактиків звертаються до ідеї компетентнісного підходу як одного із
провідних напрямів удосконалення національної системи освіти.
Однією з ключових ідей модернізації освіти за останні роки стала ідея
формування компетенцій, які проявляються у вмінні учнів інтегрувати,
переносити і використовувати знання в різноманітних життєвих ситуаціях.
Якщо до вказаних компетенцій додати, що учень 11-го класу успішно
засвоїв усі загальноосвітні програми з предметів шкільного навчального
плану на рівні вимог Державного стандарту до якості підготовки
випускників середньої школи, то матимемо узагальнену модель сучасного
випускника навчального закладу.
Сучасний випускник будь-якого навчального закладу має володіти
такими компетенціями:
l уміти інтегруватись у сучасне інформаційне середовище;
l володіти комунікативною культурою;
l цілеспрямовано використовувати свій потенціал для самореалізації
з професійною й особистою метою;
l використовувати знання для розв’язання життєвих проблем;
l уміти працювати з інформацією – здобувати, аналізувати й
застосовувати;
l критично мислити;
l бути здатним до вибору багатьох альтернатив, що пропонує сучасне
життя.
Інформатика як шкільний предмет, що з’явився порівняно недавно,
орієнтований на форми, методи роботи, що характерні компетентнісному
підходу. Інтерактивні форми навчання є невід’ємною частиною роботи
вчителів інформатики. Індивідуальна робота кожного учня на
персональному комп’ютері поєднується з груповою роботою під час
вивчення нового матеріалу, роботи над проектами, роботи в мережі.
Використання комп’ютерної техніки та мультимедійних засобів, які
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рекомендовані для використання під час вивчення інших предметів, є
звичайними засобами навчання на уроках інформатики. Однією з ключових
компетенцій є інформаційна компетенція, яка для предмета «Інформатика”
є предметною компетенцією.
Для розвитку інформаційної компетенції учнів учитель повинен
сформувати в них міцні базові знання,навчити, де вони можуть знайти
необхідну інформацію з теми.
Крім того, вчитель повинен сформувати в учнів відповідні вміння:
l використовувати новітні інформаційні технології;
l виокремлювати з інформації тільки актуальну та корисну;
l опрацьовувати, обробляти, редагувати інформацію, застосовуючи
сучасні інформаційні технології;
l аналізувати інформацію, помічати закономірності та, використовуючи
їх, прогнозувати й робити висновки;
l дотримуватися власної точки зору;
l генерувати власні оригінальні думки та ідеї;
l реалізовувати на практиці на основі власних ідей нові схеми,
розробки, технології, пристрої тощо.
Традиційно основною формою навчання є урок. Він забезпечує
планомірну пізнавальну діяльність групи учнів, спрямовану на вирішення
поставлених завдань. Формування всіх ключових компетенцій здійснюється
на кожному уроці і неможливо виокремити в чистому вигляді формування
соціальної компетенції від формування будь-якої іншої. Таким чином, через
зміст та форми роботи на окремих уроках ми формуємо предметні
компетенції, а через них – надпредметні та ключові.
Закономірно, що методики формування інформаційних та
комунікативних компетенцій у курсі інформатики повинні спиратися на
сучасні інноваційні методи ведення уроків.
Інноваційні методи навчання
Інтерактивні форми і методи
Новітні, із застосуванням сучасних
інформаційних технологій
Форми
Методи
«Мозковий штурм»,
Комп’ютерні підручники
Колективна
метод "мікрофон”
Комп’ютерні презентації уроків
Групова
Перехресне опитування
Відповідь із рецензією,
Комп’ютерні тренажери
Парна
"карусель”
Бліц-опитування,
Дистанційні методи навчання
Індивідуальна
самоопитування
Комп’ютерні тести
Інформаційний "пінг-понг”
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Коммунікативна
компетентність

Навички спілкування

Навички «спілкування»
з технікою

Інформаційна
система (термінологія)

Інформаційна система
(«железо»)

Робота в мережі

Програми загального
призначення

Інтернет (чаты, пошта,
телеконференції)

Налагодження ОС

Вивчення мов
програмування

Компетентність
Творчої діяльності

Готовність до
творчої діяльності

Потреба в творчій
діяльності

Презентації

Проектна діятельність

програмування

Участь в конкурсах

Web дизайн

Участь в олімпіадах

редактори

Робота в мережі
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Можливості
реалізації здібностей

ІКТ

Web дизайн

Презентації
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При розробці навчально-методичного забезпечення уроку важливу роль
відіграють способи організації мотивованої самостійної роботи, яка
забезпечувала б спрямованість освітнього процесу на оволодіння
ключовими компетенціями. При цьому пізнавальна діяльність учня має
співвідноситись із його індивідуальними можливостями. Самостійна
робота простежується в навчанні учнів знаходити й відбирати факти, робити
висновки, аналізувати отримані результати, проектувати свої знання в
процесі навчальної діяльності, приймати ситуативні рішення, керувати їхнім
ефективним здійсненням.
У навчальному процесі вивчення інформатики найефективнішими є
такі форми занять:
l лекційні;
l практичні;
l підготовка міні-проектів, курсових проектів;
l дискусійні і проблемні семінари;
l ділові ігри;
l комп’ютерне тестування;
l організаційно-підготовчі й консультативні заняття.
Серед усього різноманіття методів навчання, які передбачають
самостійну активну діяльність учнів, розвиток їх творчого потенціалу,
уміння самостійно опрацьовувати додаткові джерела, розвиток
комунікативних (особливо за умови роботи в групі) та організаційних
здібностей, я надаю перевагу таким цікавим формам роботи:
l розгадування кросвордів;
l мозаїка;
l лото;
l доміно;
l комбіновані та творчі завдання;
l рольова гра;
l бліц-опитування.
На мій погляд, особливої уваги заслуговує групова робота учнів під
час підготовки до нестандартних уроків, які займають провідне місце в
системі моєї роботи. У даному випадку групи завчасно отримують
завдання, готують його в позаурочний час, а під час навчального заняття
звітують про його виконання.
Пізнавальний інтерес – провідний мотив самоосвіти. Конфуцій у свій
час зазначав:
Скажіть мені, і я забуду.
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Покажіть мені, і я запам’ятаю.
Дайте можливість обговорити, і я зрозумію.
Дайте можливість навчити іншого, і я дійду до вдосконалення.
Цими словами я керуюся, обираючи ті чи інші методи у роботі з дітьми.
З метою формування самоосвітньої компетентності,використовую такі
методи:
l «Прес» за схемою: «Я вважаю, що..., тому що... На приклад,... Отже,...»
(у випадках, коли потрібно обґрунтувати свій вибір методу розв’язання
завдання).
l «Незакінчене речення».
l «Картинна галерея».
l «Опиши вікно програми».
l «Створи тест».
На уроках-лекціях планується пояснення навчального матеріалу,
перевірка якості засвоєння учнями його основних моментів. Підвищення
рівня мотивації можна досягнути за допомогою різноманітних прийомів,
наприклад, демонстрації комп’ютерної програми (програми «Сортування”
при викладанні теми «Алгоритмізація і програмування” або програми
«Клавіатурний тренажер” при вивченні теми «Інформаційна система”). Ще
одним варіантом є комп’ютерна презентація з конкретної теми, щодозволяє
розглянути складний матеріал поетапно і використовувати не тільки
інформацію з теми, яка вивчається на уроці, але й повторювати матеріал
попередніх тем. Підвищити зацікавленість учнів лекцією можна
постановкою проблеми через зв’язок із власним світом учня. Для цього
доцільно підібрати для роботи на уроці та вдома такі завдання, які б могли
зацікавити учня своїм змістом. Це, в першу чергу, завдання для підтримки
профільних предметів, таких як математика, фізика, економіка. Крім того,
запропонувати завдання, які фрагментарно моделюють роботу відомих
прикладних програм, таких як текстові та графічні редактори, табличні
процесори. І обов’язковими для виконання на уроці мають бути завдання,
які розвивають логіку мислення учнів.
Практичні заняття спрямовані або на закріплення попереднього
матеріалу, викладеного вчителем, або на перевірку засвоєння отриманих
знань чи операційних навичок. Роль учителя під час такої роботи –
забезпечення синхронності дій учнів і надання екстреної допомоги за
ініціативою учнів.
Практична складова – це і практична робота учня з комп’ютером за
індивідуальними завданнями, що потребує синтезу знань і вмінь за
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вивченим матеріалом. Доцільно представляти індивідуальні завдання у
вигляді міні-проектів, у ході яких учням або групам учнів пропонуються
завдання, які вони виконують самостійно протягом одного–двох уроків
(залежно від складності матеріалу). Наприклад, з теми «Алгоритмізація і
програмування” це: моделювання геометричних побудов; створення
таблиць для побудови тригонометричних функцій; моделювання процесу
уточнення значення кореня рівняння за допомогою методу хорд, методу
половинного ділення; моделювання ітеграційних процесів; обчислення
суми елементів різноманітних рядів тощо. У темах курсу користувача –
створення презентацій, публікацій, веб-сайтів із таких тем, як «Екологія
рідного краю”, «Я – громадянин і патріот України», «Дружба», «Математика
навколо нас» тощо. Навчальні міні-проекти – це форма організації творчої
роботи учня з вирішення практичних завдань, упродовж розв’язання яких
реалізуються міжпредметні зв’язки. Важливо те, що навчання стає
захоплюючим, формується творча особистість школяра. Крім того, робота
з комп’ютером дозволяє регулювати індивідуальний темп навчання,
залежно від швидкості сприймання й засвоєння учнем інформації.
Коли учень працює за комп’ютером, реалізовується:
l найоптимальніший варіант навчання: один учень – один учитель;
l інтеграція навчальних предметів;
l диференціація навчання відповідно до запитів та здібностей учнів;
l інтенсифікація навчального процесу й активізація навчальнопізнавальної діяльності.
Крім того, поглиблюється й розширюється теоретична база знань,
результати навчання набувають практичної значущості, посилюється
спілкування учнів і вчителя та учнів між собою,збільшується питома вага
самостійної навчальної діяльності дослідницького характеру,розкривається
творчий потенціал учнів і вчителів з урахуванням їхніх позицій та
вподобань, специфіки перебігу навчального процесу.
На семінарські заняття виносяться питання, що вимагають практичного
підходу, і які можливо вирішити тільки в процесі співробітництва. Важливу
роль у практиці викладання інформатики відіграє семінар-дискусія, адже
в діалозі добре засвоюється нова інформація, обговорюються протиріччя
й недоліки. На семінарах-дискусіях проходить захист міні-проектних
завдань, у ході яких оцінюється повнота і якість виконаної роботи,
отриманих результатів, ерудиція, міжпредметність, культура мови, відчуття
часу, вміння утримати увагу слухачів, якість відповідей на запитання. Треба
відзначити, що для дискусії обов’язковим є підбиття учителем підсумків.
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Для виконання поставлених завдань вважаю ефективними ті проблемні
семінари, які проводяться у формі колективної пізнавальної діяльності з
означеними особливостями:
l розподіл учнів на групи за їхнім бажанням (з обов’язковим стійким
інтересом до предмета дослідження);
l постановка загальної мети і завдань для групи;
l робота в послідовності – індивідуальна, парна (найчастіше це
перехресне опитування);
l робота в групі, колективна робота;
l обов’язкове, заздалегідь визначене обмеження в часі кожного етапу
заняття;
l експертний аналіз;
l оцінка роботи групи вчителем;
l проведення самооцінювання.
Ділову гру можна розглядати, з одного боку, як модель взаємодії учнів
у процесі досягнення заданої мети; з другого боку – як тренінг зі
знаходження рішень у штучно створених умовах, які імітують реальну
ситуацію. У процесі підготовки до проектної гри учні змушені звертатися
до додаткової літератури, довідників, а це і є самоосвіта, про яку так часто
говоримо останнім часом.
Діти з ентузіазмом створюють і представляють прайс-листи, рекламні
проспекти, бейджики, візитки, подають фінансові звіти, таблиці й діаграми,
що інтерпретують їхні фінансові успіхи й досягнення. У процесі
оцінювання ділових та проектних ігор необхідно зосереджувати увагу на
правильності, коректності й точності дій учнів, адекватності рішень, які
вони приймають залежно від ситуації, стимулювати винахідливість,
взаємодопомогу.
Мій досвід роботи в школі свідчить, що в розвитку зацікавленості до
предмета не можна покладатися тільки на зміст виучуваного матеріалу,
уникаючи залучення учня до активної діяльності. А пробудити таке
прагнення можна, запропонувавши цікаву і важливу проблему (саме метод
проектів дозволяє перейти від засвоєння готових знань до їх усвідомленого
набуття). При виборі теми проектів я не нав’язую учням певну тематику
майбутньої роботи. Різноманітність тематик проектів демонструє особисті
інтереси та пріоритети учнів. Ось декілька тем проектів, які були розроблені
учнями: «Сім чудес України», «Світ, зачарований тишею», «СНІД – загроза
людства», «Я – громадянин та патріот України», «Дружба», «Посмішка» та
багато інших.
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Створюючи проекти, учні керуються пропозиціями вчителівпредметників. Саме тому проекти дуже різняться за формою: від довідкових
до ілюстративних, які можна використовувати на будь-яких етапах уроку.
Завдяки своїм особливостям наведені форми занять дозволяють
створити інноваційне освітнє середовище, в якому можливе формування
таких професійно значущих якостей особистості, як ключові компетенції.
У своїй роботі важливу увагу приділяю міжпредметним зв’язкам, що
допомагають учням створити цілісну картину світу. Так, наприклад, під
час вивчення теми «Бази даних» учні створюють базу даних «Хімічні
елементи», під час вивчення мови програмування – розв’язуємо задачі з
фізики.
Значну увагу приділяю позакласній роботі. У рамках тижня
інформатики цього року проведено ряд цікавих заходів: художня майстерня
«Мій улюблений герой», хвилинки проектування «Фантастична мишка»,
конкурс кросвордів та ребусів, створення проект «Інформатика навколо
нас», налагоджено випуск шкільної газети, проведено конкурс «Школа має
таланти». Деякі учні займаються укомплектуванням Інтернет-сайту
Зорянського НВК «школа-гімназія».
Також учні нашої школи беруть активну участь у різноманітних
конкурсах. Так, наша робота з учнем 11-А класу Теслюком Є. посіла перше
місце у конкурсі створення комп’ютерних ігор на екологічну тему. Із
задоволенням учні створювали презентації на обласний етап IV
Міжнародного екологічного конкурсу «Світ, зачарований тишею». Дуже
зацікавив учнів конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності
«Бобер».
Як учасник ШПД теж маю певні позитивні результати: моя презентаціятест «Інформаційна система» розміщена на сайті керівника школи
Ванчицького А.Ю. для загального користування, під його керівництвом
був створений мій освітній блог (інтернет-щоденник), де уже розміщено
ряд статей.
Беру активну участь у громадському житті школи: співаю, танцюю,
створюю презентації, керую мультимедійною системою на інших уроках.
Я – не просто педагог, а педагог-жінка, і як будь-яка інша жінка бажаю
всім тепла і затишку, які я отримую у стінах своєї рідної школи. Я люблю
свою професію!
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Бичковський Сергій Олексійович,
старший викладач кафедри методики і змісту природничоматематичної освіти та інформаційних технологій
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЕКТУ
«ВІДКРИТИЙ СВІТ» В УКРАЇНІ
Сьогоднi для досягнення успiху кожному члену суспiльства потрiбно
мати доступ до iнформацiйних технологiй. Використовуючи сучаснi IТ
та власний творчий потенціал,кожна людина може досягти високих
результатiв. Одна з основних соцiально-освiтнiх програм Microsoft – «Свiт
безмежних можливостей» – забезпечує доступлюдей до iнформацiйних
технологiй завдяки формуванню навичок роботи з комп’ютером. Цi знання
i навички допоможуть їм змiнити життя на краще, вiдкрити новi горизонти
i поринути у свiт нових безмежних можливостей.
Проект «Відкритий світ інформаційних технологій» IDEA (Information
Disseminationand Equal Access) покликаний розвивати інформаційну
грамотність і культуру населення регіонів України, підвищує якість освіти
і рівень соціального та культурного розвитку, а також якість життя людей,
які опинилися у несприятливихжиттєвих обставинах.
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Проект IDEA робить свій внесок у розвиток інформаційного
суспільства в Україні шляхом:
l підходу до розвитку і використання IКT (інформаційних
комп’ютерних технологій) як інструменту соціально-економічного
розвитку з урахуванням регіональних властивостей, системності,
організаційної підтримки заходів;
l покращення якості життя населення, зокрема підвищення якості
освіти і рівня соціального та культурного розвитку (в рамках проекту
проводяться освітні заходи з розвитку професійного потенціалу в частині
підготовкидо використання ІКT у професійній діяльності працівників
бюджетної сфери, органів державної влади, освіти, культури);
l створення ефективної системи забезпечення прав громадян
на відкритий доступ, розповсюдження і використання інформації
як важливої умови всебічного розвитку;
l підвищення ефективності діяльності державних і недержавних
установ культури та освіти;
l розвиток IT-інфраструктури регіонів України та мережі доступу
до IКT.
Назва проекту: «Відкритий світ» – створення інформаційнокомунікаційної (4G) освітньої мережі національного рівня.
Національний пріоритет «Нова якість життя» (згідно з Указом
Президента України № 895від 08.09.2010 року).
Суть проекту: створення національної освітньої інформаційної
мережі.
1. Створення освітньої інфраструктури на основі бездротової мережі
четвертого покоління.
2. Стандартизація та уніфікація методик навчання та створення
централізованої системи навчання й оцінки знань учнів (надання 1,5 млн
школярам нетбуків з пільговим підключенням до Інтернету).
3. Упровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у систему
управління освітніми установами.
Стратегічні цілі:
l Підвищення конкурентоспроможності країни.
l Зайняття провідних позицій у світі за якістю надання освіти та
досягнення комп’ютерної грамотності.
l Створення умов для розвитку національної науки та наукомістких
технологій.
l Ефективна розбудова інформаційного суспільства.
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Підготовка покоління української інтелектуальної еліти.
Інтеграція у європейську та світову системи освіти.
Економічна доцільність:
§ Упровадження ІКТ сприятиме зростанню економіки України (ѕ
доданої вартості забезпечуються за рахунок упровадження сучасних
технологій).
§ Досягнення інформаційно-інноваційного прориву.
§ Елементи проекту економічно рентабельні.
Соціальний ефект:
§ Забезпечення рівної можливості доступу школярів до якісних
навчальних програм незалежно від місця проживання.
§ Підвищення якісного освітнього рівня.
§ Створення платформи для ефективного доступу населення до
інформації та ІКТ.
Термін реалізації: 4 роки.
Загальний обсяг фінансування: близько 5 млрд грн.
Утілення ідей проекту розпочатоз пілотного етапу, якийрозпочався у
третій чверті 2011-2012 навчального року на базі понад 700 шкіл України,
зокрема у 17 школах Рівненської області. Головне завдання проекту–
вирішення питань, які можуть виникнути під час масшабної реалізації
проекту.
Найсуттєвішими проблемами, що виникли у ході реалізації проекту, є:
l недостатнє наповнення освітнього простору контентом для підтримки
навчального процесу;
l невідповідність програмного забезпечення навчальним планам та
невчаснейого викладенням на порталі;
l кадрові проблеми – вчителі не завжди були готові до роботи з
педагогічним програмним забезпеченням, запропонованим на порталі;
l Проблеми з обладнанням– більшісь шкіл, залучених до експерименту,
забезпечені активними поверхнями (наприклад, SMART - дошками) та
мультимедійними проекторами в єдиному екземплярі).
Означені вище питання стосувалися не лише Рівненської області, а й
України в цілому. Але, незважаючи ні на що, пілотний етап проекту відбувся,
результати досліджень – отримано, негаразди – виявлено.
Із 1 вересня 2012 року плануєься нове розгортання проекту. Починаючи
з 7-х класів, ним поступово планують охопити 5-9 класи (усього 2000 шкіл),
зокрема на Рівненщині – 23 з числа тих, що мають усі технічні засоби для
навчання в рамках проекту: класна кімната, обладнана хоча б одним
l
l
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комп’ютером, під’єднаним до широкосмугового Інтернету, мультимедійним
проектором та активною поверхнею довільної системи.
Проект «Відкритий світ», попри всю свою перспективність, не зовсім
простий у реалізації. Успіх його залежить від чіткої взаємодії методичних
структур усіх рівнів, керівників проекту, розуміння і підтримки педагогічних
колективів, закладів освіти, вчасного, продуманого та достатнього
фінансування. Але, незважаючи на труднощі, досвід багатьох країн Європи
засвідчує – Україна на правильному шляху.
Відділення 12. Хімія.
Координатор відділення: Музика Василь Михайлович, завідувач
кабінету хімії, старший викладач кафедри методики і змісту природничоматематичної освіти та інформаційних технологій Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема. Інноваційні технології як засіб підвищення ефективності
навчального процесу з хімії.
Музика Василь Михайлович,
завідувач кабінету хімії, старший викладач кафедри
методики і змісту природничо-математичної освіти та
інформаційних технологій Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ХІМІЇ
Cтратегічні напрямки розвитку освіти спонукають до створення
принципово нової системи, ключовою характеристикою якої на сучасному
етапі стає формування творчих компетентностей учнів, а результативність
освітнього процесу визначають інноваційні педагогічні технології.
Зміст шкільної програми з хімії значною мірою сприяє
запам’ятовуванню учнями досліджуваного матеріалу, проте не завжди
розвиває творчу діяльність. Сьогодні перед учителем хімії постала
проблема: як розвивати творчі здібності учнів, одночасно формуючи творчі
компетентності? Пошук відповіді на це питання вимагаєтеоретичного
обґрунтування проблем впровадження інноваційних технологій навчання
означеного предмета.
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Технологія проблемного навчання.Проблемне навчання пронизує
весь курс хімії, адже учні підводяться до вирішення проблеми на кожному
уроці. Наведемо приклад вивчення теми-проблеми з курсу органічної хімії.
Теорія хімічної будови. Склад органічних сполук. Яка валентність вуглецю
в них? (звичайні уявлення про валентність суперечать складу сполук).
Ароматичні вуглеводні. Виходячи зі структурної циклічної формули
бензолу, яку запропонував Кекуле, назвіть реакції, які будуть характерні
для даної речовини (демонстрація дослідів взаємодії бензолу з бромною
водою і перманганатом калію)? Бензол із ними не реагує. У чому причина
даного протиріччя? (суперечність між будовою молекули (формулою
Кекуле) і властивостями).
Багатоатомні спирти. Чи відрізняються за властивостями спирти,
які містять кілька груп, від спиртів, що мають у своєму складі одну
гідроксильну групу? (досвід взаємодії гліцерину з основами призводить
до протиріччя: учням відомо, що одноатомні спирти при нормальних
умовах не реагують з основами).
Амінокислоти Які властивості речовини можна припустити, виходячи
з її будови? Як діє розчин цієї сполуки на індикатор?
Технологія різнорівневого навчання. Ефективна організація
освітнього процесу неможлива без використання індивідуальнодиференційованого підходу до учнів. У навчанні хімії диференціація має
особливе значення. Це обумовлено специфікою предмета: одні учні
відчувають труднощі при засвоєнні хімії, а інші навпаки – виявляють
здібності до вивчення предмета. Проблему міцності знань з хімії можна
вирішити технологією різнорівневої диференціації.
При організації процесу навчання учнів необхідно орієнтуватися на
введення трьох стандартів:
l обов’язкового загальноосвітнього рівня (якого повинен досягти
кожен учень);
l підвищеного рівня, що визначається заданою глибиною оволодіння
змістом навчального предмета;
l рівня поглибленого вивчення предмета для обдарованих учнів
(навчання відбувається за індивідуальним і максимально можливим рівнем
складності).
Учень визначає напрями власної реалізації на підставі своїх здібностей,
схильностей, інтересів і вибирає ту освітню траєкторію, яка йому найбільш
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близька. Вибір рівня складності досить неоднозначний. До самостійного
вибору завдань учитель готує учнів поступово, радить, яке завдання обрати,
однак право вибору все ж залишається за учнем. Вивчення будь-якого
предмета в школі – не мета, а засіб розвитку дитини. Аби оцінити успіхи
учнів, слід визначити, як засвоєно зміст: на рівні відтворення фактів, їх
реконструювання або на варіативному рівні (рівні розумових операцій).
Технологія ігрового навчання. Представлена технологія сприяє
підвищенню інтересу учнів до різних видів навчальної діяльності та
пізнавальної активності. Гру як метод навчання, передачі досвіду старших
поколінь молодшим люди використовували з давніх-давен. У навчанні хімії
ігрові технології застосовуються досить часто (уроки-ігри, вікторини), що
сприяє зацікавленню учнів предметом.
Інформаційно-комунікаційні технології. Використання інформаційних та комунікаційних технологій відкриває нові перспективи і
можливості для навчання хімії. ІКТ можна використовувати на різних
етапах уроку: для проведення хімічної розминки, на етапі пояснення нового
матеріалу, для корекції знань, умінь, навичок. Інформаційні технології
роблять урок яскравим і змістовним, розвивають пізнавальні здібності учнів
та їх творчі сили. Вирішення поставлених завдань досягається у ході
проведення мультимедійних уроків. Завдяки анімації, звуковим і
динамічним ефектам навчальний матеріал стає незабутнім, легко
засвоюється. Використання комп’ютерних програм на уроках хімії дає
змогу побачити те, що на звичайному уроці неможливо: змоделювати
хімічний процес, провести небезпечну реакцію. Крім того, учні мають
змогувзяти активну участь у створенні уроків. Цьому сприяє пошук і
систематизація інформації, що допомагає формуванню навичок
самостійної роботи таоволодінню інформаційними і комп’ютерними
технологіями. При підготовці до уроків використовуються інтернетресурси, освітні сайти, що дозволяє отримати додаткову оперативну й
актуальну інформацію з теми уроку.
Комп’ютерні телекомунікації – це засіб навчання й особлива форма
спілкування. Особливістю телекомунікаційних технологій навчання є
багатофункціональність, оперативність, продуктивність, насиченість,
швидка й ефективна творча самореалізація учнів. Освітні проекти в мережі
Інтернет допоможуть учням вибрати навчальний предмет за власними
інтересами і потребами. У ході дистанційного навчання, дистанційних
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заходів, олімпіад, конкурсів і проектів вибудовується індивідуальна
персональна траєкторія навчання. Учні визначаються з вибором профілю
для подальшого навчання. Важливими мотивами участі в телекомунікаційних освітніх проектах є: можливість самореалізації, оцінка
власних сил, знайомство з новими формами організації навчальної
діяльності.
Одним із пріоритетних завдань реалізації нової моделі освіти є
формування механізмів оцінки якості і потреби освітніх послуг завдяки
створенню прозорої об’єктивної системи оцінки досягнень учнів.
Комп’ютерні технології дозволяють збільшити щільність уроку,
покращують якість вивченого матеріалу, підвищують темп уроку, логіку
міркувань, сприяють ефективній перевірці засвоєних знань, розвивають
творчі компетентності учнів.
Інтеграція як засіб упровадження нових педагогічних технологій
Давно було помічено, що не лише «неуспішні» учні, а й відмінники
абсолютно не співвідносять відомості про зовнішній світ, отримані на
одному уроці, з уже відомими відомостями, які їм повідомляють на інших
уроках, тобто діти часто не вміють поєднати в одне цілерозрізнені факти.
Причин цього явища безліч:
l емоційна та інформаційна перевантаженість дитини;
l вікова непідготовленість до сприйняття абстрактних понять;
l непідготовленість дитини до читання серйозних текстів;
l складність підручників і пропонованих до них методик.
Перед учителем виникають наступні завдання:
l допомогти учням засвоїти всю сукупність фактів і явищ у їх розвитку,
оволодіти загальною картиною світу;
l усунути роз’єднаність шкільних предметів;
l підвищити інтерес учнів до навчання;
l підвищити практичну спрямованість навчання.
Інтеграція здійснюється на наступних рівнях:
1. Міжпредметні зв’язки
Передбачається застосування принципу «вторгнення в іншу область»,
тобто використання на уроках понять, образів, уявлень з інших шкільних
дисциплін. При вивченні хімічної науки дуже часто простежуються
міжпредметні зв’язки хімії з математикою, біологією, фізикою і географією.
Читання літературних уривків, віршів на уроці хімії розвиває інтерес учнів,
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логічне мислення, сприяє евристичній діяльності учнів на уроці.
2. Інтегровані уроки.
Проведення означених уроків створює умови для використання
різноманітних завдань, що сприяють розвитку інтересу учнів до предмета
при обговоренні навчальної теми. Інтегровані уроки надовго залишаються
в пам’яті школярів. Наприклад: «Оксигеновмісні органічні сполуки» – хімія,
біологія, екологія; «Нуклеїнові кислоти» – хімія, біологія.
Технології методу проектів.Серед інноваційних педагогічних засобів
і методів, що забезпечують індивідуалізацію профільного навчання,
особливе місце займає проектування як основний вид навчальної
діяльності. Проект (від лат. projectus – кинутий уперед) передбачає розробку
задуму, пошук відповідей на питання, вирішення проблеми різними
способами. Метод проектів реалізує головний сенс і призначення навчання –
створює умови для співпраці у співтоваристві дослідників, допомагаючи
учневі максимально реалізувати свої здібності.
У ході навчання хімії проектна діяльність реалізується через:
l урок чи практичні заняття;
l позаурочну та предметну діяльність;
l науково-практичну діяльність, захист рефератів, роботу у МАН;
Учитель при цьому використовує наступні проекти:
1. Інформаційні. Учні вивчають і використовують різні методи
отримання інформації (література, бібліотечні фонди, ЗМІ, бази даних),
методи її обробки (аналіз, узагальнення, співставлення з відомими фактами,
аргументовані висновки) і презентації.
2. Творчі.Будуються таким чином: визначення і дослідження потреби,
виокремлення вимог до об’єкта проектування, вироблення первинних ідей
та їх аналіз, планування, виготовлення, оцінка (рефлексія).
Застосуванняописаних вище технологій надає урокам хімії особливої
привабливості, є одним зі способів розвитку пізнавальних і творчих
інтересів учнів до хімії як до науки, а не тільки як до обов’язкової шкільної
дисципліни. Інноваційнітехнологіїсприяютьпідвищеннюефективності
навчального процесу, сприяютьактивізаціїпізнавальноїдіяльності учнів.
Таким чином, лише за умови інтеграції інноваційних технологій в
освітній процес можливий неперервний рух до вдосконалення та пізнання
об’єктивної реальності.
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Муляр Світлана Петрівна,
методист Сарненського районного методичного кабінету
ДИСПУТ «ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ
ДО ЗАСТОСУВАННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ»
Розвиток освіти завжди характеризувався своєрідним поєднанням двох
важливих її рис – традиційності й прагнення до нового. Окремо ці риси
неминуче ведуть або до застою, відставання від вимог часу, або до розриву
із традиціями, ризикованих експериментів. Тільки поєднання здорового
консерватизму, бажання дбайливо зберегти для нових поколінь досягнення
творчої думки й історичного досвіду, з одного боку, і спрямованість на
нові потреби й умови, а по можливості – на випередження й стимулювання
цих потреб і умов, тобто на інноваційний розвиток, з іншого, надає освіті
й обґрунтованості, і динамізму, забезпечує її соціальні функції. Педагогічна
підготовка вчителів, що задовольняє вимоги навчання й виховання учнів
відповідно до традиційної освітньої системи, виявилася сьогодні
малоефективною для забезпечення справжнього професіоналізму й
компетентності майбутніх фахівців.
Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним
напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті й одним із суттєвих
напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому.
Готовністю педагога до інноваційної діяльності є цілісне
новоутворення, що мобілізує особистість на створення інновацій, їх
освоєння та використання. Готовність до інноваційної діяльності поєднує
соціально-психологічну готовність педагога та його професійну
підготовленість.
Постає запитання: наскільки вчителі хімії готові до інноваційної
діяльності? За різними дослідженнями, проведеними серед українських
учителів, встановлено, що у системі освіти працює лише близько 8%
педагогів-новаторів. У той же час майже 25% учителів негативно ставляться
до інновацій. Серед педагогів, які брали чи беруть участь в експериментах
та апробаціях інновацій, лише 25% вважають себе достатньо
підготовленими до експериментальної роботи, 54% оцінюють свою
підготовленість як задовільну, а 21% – як незадовільну.
У цій ситуації очевидною є необхідність формувати інноваційну
культуру педагогів, їх готовність до інноваційної освітньої діяльності
засобами педагогічної освіти.
486

Успіх реформ значною мірою залежить від того, наскільки вдасться
збудити творчий потенціал педагогів, які зараз працюють у системі освіти.
Важливою умовою й провідним фактором успішності процесу
підготовки педагога-новатора є безперервна освіта, оскільки вона, поперше, відповідає потребам і закономірностям розвитку інформаційного
суспільства і є фактором формування, розвитку і постійного забезпечення
сукупної культури педагога, а по-друге, адекватна специфіці педагогічної
діяльності, ролі і місцю особистості вчителя-дослідника, новатора у
педагогічному процесі, що передбачає безперервне збагачення професійнозначущих дослідницьких якостей.
Основні завдання підготовки вчителів до інноваційної діяльності
полягають у тому, щоб:
– допомогти кожному вчителю в розвитку його ціннісних орієнтацій і
гуманістичної спрямованості, які визначають загальний підхід до реалізації
актуальних проблем сучасної школи;
– надати вчителю можливість усвідомити методологію вирішення
професійно-педагогічних проблем, яка ґрунтується на гуманістичній
парадигмі;
– розкрити перед учителем способи побудови конкретних концепцій
роботи школи і самого вчителя, враховуючи своєрідність умов їх діяльності;
– віднайти разом з учителем способи реалізації концептуальних схем
у досвіді діяльності, особливо в організації дослідно-експериментальної
роботи;
– орієнтування вчителя на осмислення ним результатів педагогічних
нововведень, сприяти виробленню критеріїв їх оцінки і самооцінки.
Рівень підготовки вчителя до інноваційної діяльності в умовах
безперервної педагогічної освіти підвищується, якщо методично
забезпечено:
– розробку теоретичної моделі і програми підготовки педагогановатора;
– відбір оптимальної сукупності форм і методів організації педагогічної
діяльності в структурних підрозділах системи неперервної педагогічної
освіти;
– послідовну реалізацію відібраної сукупності форм і методів;
– постійне коригування засвоєних компонентів інноваційної діяльності.
В умовах, коли обсяг знань і швидкість їх оновлення невпинно
зростають і частина інформації стає застарілою, зрозуміло, що опанування
новими знаннями потребує втілення прогресивних методологій навчання,
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в тому числі й такій фундаментальній науці, як хімія. Крім того, однією з
причин, яка спонукає активізації зусиль, спрямованих на реформу всієї
системи навчання та зміни її технології, є низька пізнавальна активність учнів.
Найефективнішим навчання стане тоді, коли учень докладає
максимумзусиль, а вчитель перетворюється на консультанта та організатора
навчального процесу. Важливим при цьому є особистісно орієнтоване
навчання, що створює умови для розвитку здібностей учнів.
Розвиток здібностей школярів задовільняє потреби особистості у
професійному самовизначенні, зокрема:
– в умовах загальноосвітньої школи учні розвивають свої здібності у
вибраних видах діяльності;
– мають можливість здобувати знання, не нижчі, ніж передбачають
стандарти, навчатися у спецкласах різних профілів.
Існує багато нових форм і методів навчання. На уроках слід поєднувати
традиційні та інноваційні методи навчання. При цьому варто враховувати
основні дидактичні принципи Я.А.Коменського: науковість, цілісність,
послідовність, наочність, особистісно-доступність, принцип повноцінної
освіти та основні ознаки особистісно орієнтованого навчання, зокрема:
– зосередження уваги на потребах учня;
– діагностична основа навчання;
– перевага навчального діалогу;
– співпраця, співтворчість між учнями та вчителем;
– турбота про фізичне та емоційне благополуччя учнів;
– пристосування методики до навчальних можливостей учня;
– стимуляція розвитку і саморозвитку дитини.
Без урахування цих ознак ефективність уроку хімії значно знижується.
З метою підвищення ефективності навчання використовується технологія
модульного навчання, метод проблемного навчання, форми колективної,
індивідуальної та самостійної роботи учнів, розв’язування задач логічного,
навчального, пошукового характеру.
Розвитку пізнавальної активності учнів на уроках хімії сприяють
лабораторні досліди, практичні роботи, семінарські заняття.
Отже, чіткість і глибина розгляду навчального матеріалу, постійна
самостійна робота над розглядом блоків інформації стає звичкою для учнів,
допомагає їм здобути міцні знання. А радість успіху формує у наших
вихованців пізнавальні можливості і бажання розширювати й поглиблювати
рівень своїх навчальних досягнень.
Сучасний етап модернізації системи освіти характеризується
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посиленням уваги до особистості, спрямування зусиль педагогів на
розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу.
Реалізація нових векторів розвитку освіти потребує використання
інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових концепцій,
принципів та підходів до освіти.
Відділення 14. Географія, економіка.
Координатори відділення: Лис Юрій Володимирович, завідувач
кабінету географії та економіки, старший викладач кафедри методики і
змісту природничо-математичної освіти та інформаційних технологій
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
Башинська Алла Іванівна, методист кабінету географії та економіки,
старший викладач кафедри методики і змісту природничо-математичної
освіти та інформаційних технологійРівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти.
Тема. Концептуальні основи оцінювання якості географічної та
економічної освіти в Рівненській області.

Башинська Алла Іванівна,
методист кабінету географії та економіки,
старший викладач кафедри методики і змісту природничоматематичної освіти та інформаційних технологій
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ
У 2012-2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ РІВНЕНЩИНИ
Формування та розвиток людини є однією з актуальних проблем, що
стоять перед педагогічною наукою і практикою.
Важливо відмітити, що викладання економіки в загальноосвітніх
навчальних закладах не данина моді, не поточна кон’юнктура, не реакція
на збільшення попиту на економічні знання, а наука, яка накладає відбиток
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на формування загального світогляду людини, що впливає на її культурний
рівень, сприяє виробленню адекватних уявлень про дійсність, яка нас
оточує. Вивчення економіки допомагає учням отримати більш повне
уявлення про розвиток суспільства, дає їм змогу сформувати цілісну
картину навколишнього світу, визначити свою життєву позицію.
Тому економічна освіта на сучасному етапі ставить такі основні цілі:
1. Формування світогляду цивілізованої людини, що визнає такі
загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної
власності, толерантність, необхідність дотримання законів тощо.
2. Ознайомлення з основами економічної теорії і прикладних
економічних дисциплін (основами бізнесу, підприємницької діяльності,
бухгалтерського обліку, менеджменту, маркетингу, фінансової грамотності
тощо).
3. Формування в учнів економічного мислення, навичок самостійної
роботи практичних завдань та узагальнення одержаних результатів.
4. Формування вмінь і навичок приймати обґрунтовані рішення,
раціональної економічної поведінки людини як споживача, найманого
працівника, підприємця, власника доходів і платника податків, користувача
суспільними благами;
5. Проведення професійної орієнтації в галузі економічної, правової,
підприємницької діяльності та розвиток підприємницьких здібностей учнів.
Отже, основна мета курсу – формування економічного мислення, що
дасть змогу учням свідомо розв’язувати проблеми, які постануть перед
ними в житті.
Саме економічна діяльність у сфері особистого життя передбачає:
– планування та організацію особистого бюджету, доходів і витрат сім’ї;
– економічно обґрунтовану оцінку товарів, які купують для особистого
користування та їх раціонального використання;
– розумне ставлення до свого здоров’я, режиму та способу життя.
Окрім того, кожен громадянин як морально-вихована людина повинен
бережливо і по-господарському ставитися до природи, активно протидіяти
негативним явищам у цій галузі діяльності людини, дбайливо ставитися
до господарства та раціонально використовувати природні багатства,
активно вивчати та осмислювати економічну політику нашої держави.
У рамках існуючої програми та за браком навчального часу вчителю
економіки необхідно знайти компенсуючі форми, принципи, підходи та
методи для досягнення поставленої мети.
Вивчення даної проблеми показує, що одним із суттєвих недоліків у
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роботі вчителів економіки є слабка орієнтованість на використання
інноваційних технологій методичної роботи з педагогічними кадрами,
підготовку їх до здійснення навчального процесу в сучасній старшій школі.
Реалізація нових векторів розвитку освіти під час вивчення економічних
курсів потребує впровадження інноваційних педагогічних технологій,
творчого пошуку нових чи вдосконалених концепцій, принципів, підходів
до економічної освіти, суттєвих змін у змісті, формах і методах навчання,
виховання, управління педагогічним процесом.
Педагогічні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних
нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем.
Метою педагогічних інновацій є передбачення розвитку в учнів
можливості творчо засвоювати нові знання. Основою даного процесу є
цілеспрямоване формулювання творчого та критичного мислення, досвіду
та інструментарію навчально-пошукової діяльності, рольового та
імітаційного моделювання, пошуку та визначення власного особистого
сенсу й ціннісних відносин.
Продуктами інноваційної діяльності є нововведення (новоутворення,
новації), які позитивно змінюють економічну освіту, визначають її розвиток
і характеризуються новим чи вдосконаленим змістом освіти, засобами
навчання. Використання традиційних лекцій варто замінити новітніми
методиками(рольові ігри, комп’ютеризовані семінари, дидактичні ігри
тощо). У процесі вивчення економіки можна створити певну постійно
зростаючу систему залучення учнів до вирішення проблемних ситуацій, а
також до самостійної пошукової діяльності, щоб вони самі могли шукати
й знаходити відповіді на свої «Чому?» та «Як?». Тому практичні та
семінарські заняття нині повинні набувати форм проблемного характеру
навчання, а також частіше впроваджувати дискусії, ігри, тренінги, «мозкові
штурми», створення економічних проектів.
Отже, основним продуктом інновації є: нові навчальні технології,
оригінальні виховні ідеї, нестандартні підходи під час застосування
сучасних форм та методів навчання.
Супутнім продуктом інновацій є: зростання педагогічної майстерності
вчителя економіки, рівня його культури, мислення, світогляду. Ефективність
обох складових досягається тільки через комплексну, планомірну,
фундаментальну роботу методичної служби.
На рівні відділів освіти та методичних служб має здійснюватися:
1. Діагностико-прогностична діяльність з метою виявлення творчих
учителів економіки, здатних впроваджувати сучасні технології навчання.
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2. Проведення заходів з підвищення професійного рівня та кваліфікації
вчителів економіки, що вміють експериментувати.
3. Мотивація пошуково-дослідної роботи, здійснення контролю.
4. Інформаційно-методичний супровід інноваційної та експериментальної роботи, надання практичної допомоги за потребою.
5. Забезпечення літературою, організація консультацій з науковими
керівниками, організація участі вчителів у роботі методичних структур.
6. Розповсюдження позитивного досвіду вчителів.
Методичною аксіомою є теза про те, що вчитель повинен не тільки
знати свій предмет, а й уміти передати свої знання тим, кого навчає. А
найголовніше в роботі вчителя – сформувати в учнів бажання навчатися.
Саме цього треба навчати вчителів. Тому й потрібні нові педагогічні
технології, новий зміст освіти.
Структура готовності вчителя економіки до інноваційної діяльності
Виходячи з наведених вище варіантів трактування поняття „готовність”,
можна стверджувати, що компоненти готовності будуть ознаками її
сформованості під час викладання курсів економічного спрямування
(див. табл. 1).
Таблиця 1
Мотиваційноорієнтаційний
компонент
Змістовноопераційний
компонент
Оціннорефлексивний
компонент

·
·
·
·
·
·
·

характер ставлення до інноваційної діяльності;
направленість особистості педагога;
наявність „моделі” даної діяльності тощо
рівні системних знань;
технологічність;
володіння навичками здійсненні даної діяльності (досвід)
самооцінка своєї готовності до здійснення інноваційної
діяльності;
· самокорекція;
· самоаналіз

Функції мотиваційно-орієнтаційного компонента готовності до
інноваційної діяльності:
1) пробудження в учителів особистісно значимого ставлення до об’єкта
і предмета його діяльності;
2) вироблення навичок аналізу та прагнення до активного вирішення
нестандартних педагогічних ситуацій, інтересу до планування та освоєння
інновацій;
3) формування настрою і постійної орієнтації на інноваційну діяльність.
Таким чином, мотиваційно-орієнтаційний компонент:
Ø є основою для структурування основних властивостей і якостей
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особистості педагога як професіонала;
Ø виконує регулятивну й орієнтовну функцію у процесі підготовки
педагога до інноваційної діяльності.
Функції змістовно-операційного компонента:
1) Формування готовності педагога до продуктивної педагогічної
творчості (креативності), що включає:
Ø уміння творчо переосмислювати нововведення, відповідно до умов
конкретного закладу освіти;
Ø адаптація впроваджуваних концепцій і методик;
Ø прагнення до засвоєння нових інформаційних і професійних методів
і засобів.
2) Отримання та збагачення інформації про сутність і структуру
пошукової діяльності.
3) Реалізація умінь оперувати даною інформацією в різних сферах
інноваційної діяльності.
Таким чином, операційна готовність педагога до інноваційної
діяльності проявляється через уміння визначати найбільш ефективні
прийоми і способи впровадження інновацій, майстерне володіння
впроваджуваними технологіями, методиками тощо.
Функції оцінно-рефлексивного компонента:вироблення навичок
самоконтролю та самооцінки, уміння об’єктивно співвіднести рівень
розвитку особистісних якостей, що забезпечують готовність до інноваційної
діяльності із соціально-педагогічними нормами.
Оцінно-рефлексивний компонент готовності до інноваційної
діяльності відображає навички й уміння аналізу інноваційного процесу,
його коректування, прогнозування розвитку, уміння передбачити можливі
потреби і проблеми інноваційної діяльності. Це ? усвідомлення вчителем
творчої спрямованості даного виду діяльності і мобілізації всіх ресурсів
на досягнення поставлених цілей щодо освоєння інновацій.
Таким чином, оцінно-рефлексивний компонент виконує функцію
контролю і спрямований на об’єктивність таопераційну корекцію процесу
підготовки педагога до інноваційної діяльності.
Отже, інноваційне навчання ? це такий навчальний процес, що
заснований на творчій взаємодії вчителя і учнів, яка максимально
спрямована на самостійний пошук учнями нових знань, нових пізнавальних
орієнтирів високого рівня складності, вироблення загальнолюдських норм
та цінностей, оволодіння мистецтвом рефлексії.
Таким чином, можна зазначити, що впровадження інновацій при
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вивченні економіки є важливим чинником, оскільки інноваційна
педагогічна діяльність спрямована на організацію творчого процесу в
методичній діяльності відповідно до вимог сьогодення. Для даної діяльності
характерним є поєднання навчального і науково-дослідного аспектів,
підвищення активності педагогів. В економічній діяльності поєднується
теоретична складова, пов’язана з розкриттям нових закономірностей,
сутності науки, а також практична, спрямована на перетворення конкретних
ситуацій, на розв’язання системи економічних задач.

Романів Андрій Степанович,
кандидат географічних наук, доцент кафедри географії
Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка С. Дем’янчука
СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І ПЕРСПЕКТИВНІ
ОРІЄНТИРИ У ГЕОГРАФІЧНІЙ НАУЦІ
Доки існує поняття «географія», межею для цієї науки
є тільки небо. Здається, що розвиток науки веде
до все глибшої спеціалізації та розподілу цілей і напрямів
географічних досліджень. Відтак дедалі важливішим
стає екологічне і синтетичне охоплення множини
проблем і дослідницьких завдань у галузях, які ще довго будуть
іменуватися фізичною та соціально-економічною географією.
І. Хустіх
Географія «працює» на замовлення суспільства. Тобто, актуальність
того чи іншого напрямку дослідження визначається суспільними потребами
та особливостями сучасного розвитку країни, регіону.
Так, у колишньому СРСР, «країні інженерів», перевага, передусім,
надавалася фізичній географії, а не економічній чи соціальній. На сьогодні
актуальним є гуманітарно-соціальний компонент географічних знань, який
стає все більш важливим в інформаційному суспільстві. Звичайно, це не
значить, що фізико-географічні дослідження повинні відійти на другий
план. Необхідною умовою є збалансування вказаних напрямків досліджень
як за кількістю виконаних робіт, так і за обсягом ресурсів (людських,
фінансових, матеріальних), спрямованих на ці дослідження.
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В українській освіті (у школах та ВНЗ) проблема посилення суспільногеографічної складової навчальних програм, на жаль, до сьогодні
залишається не вирішеною. У шкільних програмах співвідношення фізикогеографічної та суспільно-географічної складовихскладає 3/2,у той час, як
у світі вже давно воно доведене до 1/1, а у вищій школі та науці – до 3/7.
У кожній країні можна виокремити свою специфічну рису, «сильну
сторону» географічної науки.
Розробка теоретичних моделей, які пояснюють географічні факти,
територіальні зміни ринків збуту, демографічні процеси – важлива риса
американської географії, яка надзвичайно інтегрована з бізнесом.
Французькі географи були і залишаються лідерами у вивченні географії
міст. Німецька географічна школа зробила суттєвий внесок у географію
розміщення промисловості. Шведські вчені розробляли теорію дифузії
(поширення) інновацій. В Іспанії добре розвинута географія туризму, а
вАвстралії – віртуальна і модельна,які створюють новий простір у
віртуальній реальності. Таку модель можна використати для аналізу будьякої реальної ситуації.
Російські географи зробили суттєвий внесок у дослідження еволюції
природного середовища і ресурсів поверхні суші, факторів глобальних змін
довкілля, географічних проблем природокористування й охорони довкілля,
вивчення Антарктиди та Арктики.
Українські вчені-географи відомі географічному загалу завдяки
результатам дослідження у сфері ландшафтознавства та ландшафтної
екології, геоморфології, клімату, районного планування.
Які ж проблеми актуальні сьогодні у географічній науці світу й України?
У серпні 2012 року відбувся 32-й Міжнародний географічний конгрес
у Кельні. Головне гасло конгресу – «DOWNTOEARTH» («З небес на
землю») означає застосування різноманітних географічних ідей у вирішенні
актуальних наукових та соціально-політичних питань – приведення
дослідження з небес на землю.
Найважливішими напрямками для наукової дискусії визначено
наступні:
l Глобальні зміни і глобалізація.
l Суспільство і довкілля.
l Ризики і конфлікти.
l Урбанізація і демографічні зміни.
Українська географічна наукова спільнота теж долучається до
обговорення актуальних проблем. 25-28 вересня 2012 року у місті
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Дніпропетровську на базі Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара відбувся черговий XI з’їзд Українського географічного
товариства. Гасло з’їзду – «Україна: географія цілей і можливостей».
Із метою підготовки до з’їзду було обговорено важливі проблеми в
осередках Українського географічного товаристства (УГТ). Зокрема, 5 січня
у Рівненському відділені УГТ було проведено збори, де учасники звернули
увагу на актуальність для нашого регіону наступних проблем:
– зміни клімату;
– водозабезпечення та якість води;
– меліоративна географія;
– вивчення демографічної та медико-географічної ситуації;
– обґрунтування розвитку туризму та рекреації;
– еколого-географічні дослідження регіону.
Усі виступаючі підкреслювали необхідність інтеграції географічної
науки зі сферою регіонального управління, шкільною географічною
освітою, а також нагальною потребою визнали популяризацію географічних
знань.
В українській географії серед традиційних, досить добре розроблених,
з точки зору понятійно-термінологічного й методичного апарату, є ряд
наукових напрямків дослідження, які називають «точками росту». Це –
найновіші, найбільш актуальні дослідження. Чинниками виникнення таких
«точок росту» в сучасній географії є процеси екологізації, інформатизації,
гуманізації та соціологізації географічних досліджень та інтеграційні
процеси між науками.
1. Екологізація. Сьогодні екологія розглядається не тільки як біологічна
наука, а, в першу чергу, як ідеологія, яка пронизує всі науки та сфери
людської діяльності. Утверджується екоцентричний світогляд – у центр
дослідження ставиться не людина та її цінності, а «екосистема», частиною
якої і є людина.
2. Гуманізація і соціологізація. Важливим елементом гуманістичного
світогляду є центрованість на людину. Щоб пізнати світ, треба з’ясувати
його цінності та значення. Проте цінності у різні історичні періодибули
різними. Так, якщо у ХІХ-ХХ ст. переважали цінності економічні,то
сьогодні, наприклад, їх змінили цінності дбайливого ставлення до природи.
Гуманізація в географії: філософсько-орієнтована (географічні
дослідження, що ґрунтуються на екзистенціалізмі, феноменології,
ідеалізмі), людино-орієнтовна (у центрі дослідження – людина з її
відчуттями та цінностями) та проблемно-орієнтована (орієнтація на
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дослідження основних проблем сучасного людства).
3. Інформатизація та формування геоінформаційної парадигми.
Проникнення процесів інформатизації сучасного суспільства у географічну
науку сприяло не тільки посиленню методичного апарату та техніки
проведення географічних досліджень у всіх сферах географічних знань, а
й спричинило появу нових галузей географічної науки.
4. Напрямки прикладних і міждисциплінарних досліджень на стику
з іншими сферами науково-практичної діяльності та геопланувальна
парадигма.З огляду на сучасні потреби суспільства, у географії
сформувалася низка напрямків дослідження, які мають яскраво виражений
прикладний характер. До найбільш досліджуваних в Україні відносять:
1. Конструктивне ландшафтознавство – науковий напрям, що вивчає
конструктивні основи планування ландшафтно-господарських територіальних систем на основі закономірностей їх просторово-часової
організації.
2. Антропогенне ландшафтознавство, яке вивчає природнотериторіальні системи, що виникли внаслідок дії людського фактора або в
яких хоча б один із ландшафтоформуючих компонентів був змінений
людиною.
3. Геологістика – наука про управління потоками (матеріальними,
людськими, інформаційними, фінансовими) у геопросторі.
4. Бізнесова географія – нова прикладна суспільно-географічна наука.
З’явилася у зв’язку зі збільшенням чисельності суб’єктів господарювання,
загостренням конкуренції на ринках товарів та послуг, розширенням прав
і зростанням самостійності місцевих органів влади, поява нових
інформаційних технологій збору, збереження, обробки й поширення
географічної інформації. Завдання бізнесової географії – вивчення рентних
ефектів розміщення,зокрема мультиплікаторних ефектів розміщення.
5. Географічний маркетинг (геомаркетинг) – складова бізнесової
географії. Під геомаркетингом розуміють географічні аспекти класичного
маркетингу, зокрема процедури геграфічної сегментації ринку і
географічного позиціювання товару.
Одне із важливих завдань сьогодення – обґрунтування основ
регіональної політики та регіонального розвитку. У зв’язку з цим,
регіонально-географічні комплексні дослідження і надалі залишаються
актуальними. Окремі проблеми регіональної політики висвітлені у працях
Г.В. Балабанова, О.Г. Топчієва, Я.Б.Олійника, В.І. Нудельмана, В.П.
Нагірної, Г.П. Підгрушного, Д.М.Стеченка, С.П. Сонько, М.Д. Пістуна, В.П.
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Нагірної. Означені дослідження переважно проводяться на стику
економічної та географічної наук. Особливої актуальності набувають
проблеми дослідження господарства на основі кластерного підходу, оцінка
рівня інвестиційної привабливості регіонів, визначення конкурентоспроможності регіонів, вивчення депресивних територій, транскордонного
співробітництва та участі окремих регіонів у глобалізаційних процесах. В
умовах глобальних фінансово-економічних негараздів з’явилася потреба
у дослідженнях геопосторових аспектів кризи.

Відділення 15. Технології.
Координатор відділення: Петров Ярослав Анатолійович, завідувач
кабінету технологій, старший викладач кафедри методики і змісту
природничо-математичної освіти та інформаційних технологійРівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема. Реалізація інноваційних педагогічних технологій в умовах
загальноосвітнього навчального закладу.

Петров Ярослав Анатолійович,
завідувач кабінету технологій, старший викладач кафедри
методики і змісту природничо-математичної освіти
та інформаційних технологій Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ.
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД –
ОСНОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА
(МЕТОДИЧНИЙ ДІАЛОГ)
Одним із завдань, що поставлені перед сучасною школою сьогодні, є
розвиток у дітей кмітливості, творчих здібностей,любові до знань та
пізнавальної діяльності, інтересу до пізнання. Саме метод проектів, який
уже понад 10 років утілюється в шкільну практику, вимагає від учнів уміння
творчо мислити. Щоб закласти в учнів здібності до практичної
конструкторської діяльності, необхідно дати їм загальноосвітні і спеціальні
знання, розвинути їх технічне мислення, площинну й просторову уяву,
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прищепити навички самостійної дослідницької роботи, конструювання та
моделювання.
Слід урахувати, що проектування певних виробів – справа досить
складна для дітей 5-7 класів загальноосвітніх шкіл. Тому вчительповинен
сам уміти визначати обсяг конструкторських знань і вмінь, потрібних для
навчання учнів різних вікових груп, розробляти для них завдання з
конструювання відповідних типів, досліджувати форми організації занять;
підбирати об’єкти для дидактично обґрунтованої послідовності
проектування та виготовлення виробів. Учитель трудового навчання
повинен бути обізнаним із кількома галузями виробництва (зі столярною,
слюсарною, електромонтажною справами, мати практичні навички
конструювання та моделювання), бути спеціалістом широкого
профілю,мати достатню загальноосвітню й технічну підготовку. Без цих
знань учитель не зможе відповісти на різноманітні дитячі запитання,
розвинути їх технічне мислення й конструкторські здібності, підготувати
до вибору професії.
Спостереження під час олімпіад засвідчують задовільну підготовку
учнів у практичних справах та їх неспроможність вирішувати завдання,
які потребують конструкторського мислення, уяви, самостійного творчого
пошуку та ініціативи, знизився інтелектуальний розвиток випускників
загальноосвітніх шкіл.
Аналіз власного досвіду та вчителів-практиків вказує на основні
причини недостатньої підготовки школярів до самостійної творчої
діяльності:
1. Поспішність запровадження проектно-технологічної діяльності
школярів з 5-го класу та недостатня фахова підготовка вчителів трудового
навчання.
2. Брак навчального часу (відсутність елементарних практичних умінь
та навичок виконання технологічних операцій).
3. Недостатнє методичне забезпечення загальноосвітніх шкіл
навчальними посібниками з трудового навчання для 7-9 класів.
Навчальне проектування передбачає як розробку конструкторськотехнологічної документації на виріб, так і його виготовлення. Для цього
навчальні майстерні потрібно забезпечити сучасним обладнанням,
конструкційними матеріалами, інструментами, тобто потрібне достатнє
матеріально-технічне забезпечення загальноосвітніх шкіл,без якого навіть
найкращий проект залишиться лише на папері.
Трудове навчання – предмет досить специфічний. Тут потрібні знання
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не лише матеріалознавства, машинознавства, технології виготовлення
виробів, але й основ та принципів декоративно-ужиткового мистецтва.
Програма з трудового навчання дає можливість офіційно займатися в
урочний час різними видами народних ремесел. З одного боку, це дозволяє
вчителю більш диференційовано підійти до організації навчання школярів
за їх інтересами, а з іншого – немає стабільності, наступності здобуття
відповідних знань, які б відповідали вимогам Державного стандарту базової
і повної загальної середньої освіти. У зв’язку з цим у квітні 2012 р. відбулася
Всеукраїнська нарада вчителів трудового навчання, науковців та методистів
ОІППО, де обговорювалася нова програма з трудового навчання для учнів
5-9 класів (розміщена на сайті). Вона складається із базового та варіативних
модулів. Базовий модуль – стабільний і включає такі розділи:
– основи матеріалознавства;
– технологія виготовлення виробів;
– основи техніки й технології;
– технології побутової діяльності.
Таким чином, у представленій програмі зберігатиметься наступність
вивчення навчального матеріалу з класу в клас. Програма буде
запроваджена із 2013 року, починаючи з 5-го класу. У 5-6 класах
опубліковано 21 варіативний модуль, а в 7-9 – 25, які можуть
використовуватися без повторення з ініціативи школярів, учителів та
батьків, ураховуючи наявну навчально-матеріальну базу.
За навчальним типовим планом у 5-6 класах на вивчення предмета
відведено відповідно 2 тижневі години та по одній годині у 7-9. Варіативна
частина передбачає 20 год. – 2 варіативні модулі у 5-6 кл. та– 16 год., один
варіативний модульу 7-9. Проектна документація до 8 класу
виконуватиметься у робочому зошиті, у 9 класі використовуватиметься
проектна папка (портфоліо).
Отже, для передачі необхідних знань традиційно є два шляхи: а) через
збільшення тривалості навчання(екстенсивний); б)через інтенсифікацію
навчання із застосуванням інноваційних технологій. Цілком очевидно, що
перший шлях неприйнятний, оскільки навчальні плани перевантажені
предметами з основ наук і не передбачає перспектив розвитку.
Залишається другий шлях – інтенсифікація процесу навчання, що
передбачає реалізацію принципу: у менші терміни – більше знань, умінь,
навичок, досвіду творчої діяльності. З урахуванням цього актуальними
стають сучасні педагогічні технології, які сприяють оптимізації та
активізації навчання. Запровадження проектної технології на уроках
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трудового навчання потребує перегляду структури та методики уроку,
оскільки без здійснення вчителем мотивації, оголошення очікуваних
результатів, рефлексії та інших невід’ємних ознак активної чи інтерактивної
моделі навчання не можна вести мову про технологічне (в педагогічному
розумінні цього слова) навчання на уроках праці.
Пропонуємо загальну розробку плану конспекту уроку трудового
навчання:
План – конспект уроку (заняття) №
Дата:
Клас:
Тема:
Мета: (мета уроку повинна бути викладена чітко і лаконічно).
МЕТА ЗАНЯТТЯ:
1. Навчальна__________________.
Варіанти конструювання навчальної мети:
– забезпечити засвоєння знань (загальнотрудових, загальновиробничих,
спеціальних)....;
– узагальнити наступні знання:....;
– забезпечити формування вмінь (загальнотрудових,
загальновиробничих, спеціальних)...;
– продовжити формування наступних умінь:....;
– закріпити наступні загальнотрудові, загальновиробничі і спеціальні
знання, вміння і навички....;
– сприяти формуванню і розвитку відповідних знань, умінь і навичок
(загальнотрудових, загальновиробничих, спеціальних)....;
– сприяти запам’ятовуванню основної термінології технологічних
процесів;
– сприяти запам’ятовуванню цифрового матеріалу як орієнтиру для
розуміння кількісних характеристик об’єктів і явищ, що вивчаються;
– сприяти усвідомленню основного технологічного матеріалу;
– сприяти формуванню уявлень про ...;
– сприяти усвідомленню суттєвих ознак понять, технологічних
процесів;
– створити умови для з’ясування причинно-наслідкових зв’язків:
l розкрити причини ...;
l з’ясувати наслідки ...;
– сприяти розумінню закономірностей ...:
l створити умови для з’ясування взаємозв’язків між ...;
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сприяти розумінню залежності між ... .
2. Виховна ___________________.
Варіанти конструювання виховної мети:
– виховувати в учнів культуру праці, бережливість, працелюбність,
дбайливість, охайність та інші якості сучасного працівника;
– сприяти формуванню і розвитку моральних, трудових, естетичних,
патріотичних, екологічних, економічних та інших якостей людини;
– сприяти вихованню правильного ставлення до загальнолюдських
цінностей;
– сприяти формуванню та розвитку пізнавального інтересу і нахилів
учнів до предмета.
3. Розвивальна _______________.
Варіанти конструювання розвивальної мети):
– сприяти розвитку мови учнів (збагачення і ускладнення словникового
запасу, посилення виразності та відтінків);
– сприяти оволодінню основними способами розумової діяльності
учнів (вчити аналізувати, виділяти головне, порівнювати, вибудовувати
аналогії, узагальнювати і систематизувати, доводити та спростовувати,
визначати і пояснювати поняття, ставити та вирішувати проблеми);
– сприяти розвитку сенсорної сфери учнів (розвиток окоміру,
орієнтування у просторі, точності та тонкості розрізнення кольорів, форми);
– сприяти розвитку рухової сфери (оволодіння моторикою дрібних
м’язів рук, розвивати рухову спритність, співрозмірність рухів, точність і
координацію рухів рук);
– сприяти розвитку в учнів творчих, технічних, загальних і спеціальних
здібностей;
– сприяти розвитку в учнів усіх видів пам’яті, мислення, уваги, уяви;
– сприяти формуванню і розвитку самостійності, цілеспрямованості,
організованості та інших вольових якостей учнів.
4. Профорієнтаційна___________________.
Варіанти конструювання профорієнтаційної мети:
– ознайомити учнів зі змістом, характером, умовами праці фахівців
певної професії (спеціальності)....;
– сприяти формуванню і розвитку стійких професійних намірів
(інтересів, нахилів, мотивів, ідеалів, ціннісних орієнтацій)....;
– розширяти світогляд учнів щодо формування професійного
самовизначення.... .
l
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– узагальнити в учнів знання про сфери трудової діяльності, професії,
кар’єру;
– сприяти формуванню знань та вмінь об’єктивно здійснювати
самоаналіз рівня розвитку своїх професійно важливих якостей та
співставляти їх з вимогами професій, сфер трудової діяльності до людини;
– розвивати уявлення про народне господарство і потребу в трудовій
діяльності та професійному самовихованні, саморозвитку і самореалізації;
– виховувати повагу до людини праці.
Завдання уроку:
l завдання уроку мають бути короткими і максимально зрозумілими
для кожного учня;
l під час повідомлення завдань уроку вчитель повинен забезпечити
зворотний зв’язок з класом,зокрема з’ясовувати, чи всі зрозуміли сказане,
докладно пояснює незрозумілі місця чи слова;
l не варто перевантажувати урок завданнями, адже їх необхідно
досягти на даному уроці, тому вони повинні бути реальними і посильними
для учнів. Бажано, щоб було 2 теоретичних та 1 практичне завдання уроку;
l завдання уроку формулюються для учнів, а не для вчителя, тому в
конспекті уроку завдання слід зазначати у вигляді дієслів, наприклад:
„Визначити форму виробу, обґрунтувати вибір конструкції виробу, називати
слюсарні інструменти, пояснювати будову свердлильного верстата” тощо.
Об’єкт праці:
Методи:
§ у викладанні нового матеріалу (розповідь, бесіда з поясненням, лекція,
проблемні завдання, демонстрація, ілюстрація (плакати, схеми), відеометод,
робота з книгою, ділові, рольові, пізнавальні ігри, навчальні екскурсії);
§ у практичній роботі (вправи, застосування знань на практиці,
мозковий штурм, творча або само стійна (практична) робота,
спостереження, особистий показ, обхід учнів, інструктаж);
§ заключна частина уроку (усне опитування, письмове опитування,
діалог, самоконтроль, зауваження).
Обладнання та інструменти: (починають з перерахунку механічного
обладнання)
§ свердлильний верстат;
§ токарний верстат;
§ швейна машина;
§ набір інструментів;
§ ножиці, спиці, гачки.
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Наочні посібники, ТЗН та додатковий матеріал:
§ стенди;
§ плакати;
§ таблиці;
§ малюнки на дошці;
§ натуральні об’єкти;
§ ТЗН (відеотехніка, комп’ютер);
§ дидактичні матеріали (альбоми, каталоги, картки – завдання, тести,
технологічні карти виготовлення виробів, комплект слайдів, фрагменти
фільму).
Міжпредметні зв’язки:
Тип уроку: (визначається метою, яку вчитель планує на урок).
№
з/п
1.

Тип уроку
Урок з набуття учнями
нових знань

2.

Урок формування вмінь і
навичок

3.

Урок застосування знань
на практиці

4.
5.

Урок повторення
Урок перевірки знань,
умінь і навичок
Комбінований урок

6.

Характеристика діяльності
Вступні заняття, повідомлення певного обсягу
теоретичних відомостей, формування окремих понять,
самостійне вивчення учнями нового матеріалу за
підручниками, спостереження за певними
технологічними процесами
Основна форма роботи – самостійна діяльність учнів;
увага вчителя спрямована на перевірку правильності
виконання трудових прийомів
Наприклад, уроки моделювання. Учителя цікавить –
наскільки вміло і самостійно використовують свої
знання учні у ході виконанні певної роботи.
Узагальнення знань і вмінь учнів
Самостійна робота учнів
Викладення нового матеріалу, формування учнівських
навичок

Хід уроку:
1. Організаційний момент (2-3 хв.)
Привітання (створення вчителем позитивного емоційного настрою),
перевірка готовності учнів та майстерні до уроку.
m Учні, одяг яких не відповідає правилам безпеки, до роботи не
допускаються.
m Залучення чергових до роботи (повідомляють відсутніх, розносять
інструменти по робочих місцях).
2. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів (5-7 хв.)
Рекомендується використовувати інтерактивні форми і методи
роботи для даного етапу уроку, це підвищить зацікавленість учнів, бажання
включитися в роботу та налаштує на активну творчу діяльність протягом
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заняття.
m Рекомендовані тези для початку спілкування з учнями та запису
в план-конспект:
– Прошу пригадати, коли вони щось робили, працювали разом із
батьками.
m Застосування методу опитування учнів:
– Розкажіть про…
– Охарактеризуйте…
– Проаналізуйте…
– Поясніть і наведіть приклад…
– Розкрийте принцип роботи…
– Порівняйте властивості…
m Фронтальне опитування:
– Картки із завданнями (практичного характеру);
– Тести.
m Бесіда з класом:
– Назвіть…
– Поясніть…
– Перерахуйте…
– Перефразуйте…
– Покажіть на дошці…
– Як звучить правило…
– Який порядок виконання…
– Які властивості…
– Картки із завданнями
– Тести.
3. Мотивація уроку (2-3 хв.)(або мотивація пізнавальної діяльності
учнів)
Учитель повідомляє і записує на дошці тему і мету уроку, ознайомлює
учнів із планом заняття, методом рефлексії разом із класом розбирає
(аналізує) завдання (2 теоретичних і 1 практичне), які будуть поставлені
на уроці.
m Рекомендовані тези для запису у плані-конспекті уроку:
– Звертає увагу, що отримані на уроці знання та уміння знадобляться
учням у різноманітних життєвих ситуаціях (під час виконання практичних
або лабораторних робіт – на цьому або на наступному уроці; при
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виготовленні сувенірів або подарунків);
– Пояснює, що учні зможуть розвивати пам’ять та уяву;
– Уточнює, чого вони навчаться і навіщо це їм потрібно.
Тільки добре мотивований учень може показати високі результати
праці!
4. Повідомлення теоретичного (або нового) матеріалу (7-15 хв.)
Під час повідомлення теоретичного матеріалу зазвичай висвітлюються
2-3 питання. Якщо в плані-конспекті підкреслюється якась теза, то це
означає, що вона дається учням для запису. Якщо вчитель малює малюнок
на дошці – цей малюнок обов’язково повинен бути і в плані-конспекті.
Повідомлення теоретичного матеріалу повинно займати 20-25% робочого
часу.
m Рекомендовані тези для запису у плані-конспекті уроку:
– Ілюструє малюнок на дошці (слід обов’язково вказати його назву),
технологічну карту, таблицю, підручник, слайд тощо).
– Демонструє фрагмент фільму, зразки виробів, натуральні об’єкти,
стенди.
– Пояснює правила або поняття (учні записують їх у зошити).
Виклад нового матеріалу може чергуватися з безпосередньою
перевіркою засвоєння його учнями.
Відображення теоретичного матеріалу в плані-конспекті може мати
наступну структуру:
1. План запитань, які висвітлюються.
2. Записуються та підкреслюються основні терміни, які потрібно дати
учням для запису в зошитах.
3. Складається перелік питань (форми перевірки можуть бути
різноманітними) для перевірки засвоєння теоретичного матеріалу учнями.
5. Вступний інструктаж (до 10 хв.)
m Рекомендовані тези діяльності вчителя для запису у планіконспекті уроку:
– Пояснює, що учні будуть виготовляти під час практичної роботи (назва
об’єкта, його характеристика);
– У процесі виготовлення виробів учні повинні вказати розміри і вимоги
до якості виробу;
– Особисто показує прийоми виконання, інструктує про порядок
виготовлення виробу;
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– Якщо існують будь-які особливі правила, то необхідно їх записати в
зошит;
– Демонструє зразки;
– Знайомить з порядком виконання;
– Ілюструє технологічну карту;
– Звертає увагу на дотримання учнями правил безпечної праці.
6. Практична робота учнів.
Учитель забезпечує безперервну роботу учнів, слідкує за станом
устаткування, проводить поточне, індивідуальне або групове
інструктування. При цьому, слід звертати увагу на темперамент учня
(наприклад, флегматикам потрібно детально пояснити сутність роботи).
Завдання, обране для практичної роботи, повинно бути посильне дітям.
Форми організації праці учнів для виконання практичної роботи:
1. Індивідуальна – 1 учень (учні виконують практичну роботу
індивідуально).
2. Парна – 2 учні (розподілити на пари, призначити відповідальних).
3. Ланкова – 3-5 учнів (розподілити на ланки, призначити
відповідальних).
4. Бригадна – 6-8 учнів (розподілити на бригади, призначити
бригадирів).
Під час виконання практичної роботи учнями,вчитель проводить
поточний інструктаж:
– Перевіряє, чи всі приступили до роботи (при необхідності, окремим
учням проводиться повторний інструктаж);
– Звертає увагу на правильність організації робочого місця;
– Контролює правильність виконання трудових прийомів та операцій,
дотримання норм часу (нормування праці);
– Звертає увагу на вихідну робочу позицію, контролює захват учнями
інструментів і матеріалів, перевіряє правильність рухових дій;
– Перевіряє обсяг виконаної роботи (до цієї перевірки учні повинні
виконати…) та її якість (дотримання розмірів).
7. Заключний інструктаж (5-7 хв.)
m Рекомендовані тези діяльності вчителя для запису у планіконспекті уроку:
– Приймає в учнів виконану роботу;
– Здійснює кількісні виміри (вказати чого саме);
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– Звертає увагу на якість виконаних об’єктів праці;
– Демонструє учням найкращі вироби, а потім представляє вироби з
дефектами, пояснює причини їх виникнення і способи усунення.
8. Підведення підсумків уроку (2-3 хв.)
m Рекомендовані тези діяльності вчителя для запису у планіконспекті уроку:
– Повідомляє і пояснює отримані учнями оцінки за урок;
– Методом рефлексії аналізує рівень досягнення поставлених на уроці
завдань (чого навчилися, що засвоїли).
9. Домашнє завдання
Домашнє завдання вчитель записує в журнал, а для учнів – на дошку.
При визначенні викладачем домашнього завдання на наступний урок слід
враховувати принцип варіативності. Дітям необхідно створювати умови
для вибору (тобто, вони можуть вивчити або повторити матеріал
підручника, опрацювати конспект уроку, виконати письмові завдання або
доповнити свої знання,використавшидодаткові джерела інформації.
Освіта вчорашнього дня орієнтована на знання, вміння та навички
учнів.
Освіта сьогодення – це аналіз та синтезотриманих учнями під час
навчально-виховного процесузнань, умінь та навичок!
Після такого, як учитель закінчив підведення підсумків уроку, учням
пропонується зайнятися прибиранням робочих місць, а черговим – збором
укладок з інструментами та наведенням ладу в майстерні в цілому.
У школу вчитель має нести нові ідеї, нові підходи до роботи з дітьми.
Для того, щоб вчитися було цікаво як учням, так і самому вчителеві, йому
слід мати чітке бачення свого предмета і його ролі в розвитку й формуванні
дитини.
Методичний діалог з теми: «Реалії та перспективи трудового
навчання.
Проекгно-технологічний підхід – основа розвитку творчої особистості
школяра».
Учасники діалогу: методисти рай(міськ) методкабінетів,
відповідальні за трудове навчання в районах, учасники роботи
відділення «Технології» червневої студії.
Можливі запитання:
1. Назвіть напрями методичної роботи, які ви обираєте, плануючи
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роботу РМО з учителями трудового навчання?
– Методична та теоретична підготовка: обізнаність із теоретикометодологічними аспектами застосування нових педагогічних технологій,
знання нормативних документів МОНМС України.
– Вивчення нових навчальних програм, підручників, методичних
посібників, оволодіння технікою і методикою засобів навчання, окремих
інноваційних технологій.
2. Чи можемо ми забезпечити названі напрями методичної
роботи без інноваційних технологій?
– Упровадження в практику роботи вчителів інноваційних технологій
потребує необхідності оптимізації методичної роботи.
– Які ви вбачаєте шляхи удосконалення форм, методів і прийомів
навчання відповідно до нових завдань, які стоять перед загальноосвітнім
навчальним закладом?
3. Як забезпечити інтенсифікацію навчального процесу?
– Використати інноваційні та інтерактивні технології навчання.
4. Яківимоги до сучасного уроку трудового навчання в умовах
проектно-технологічної діяльності?
– Постановка мети уроків з трудового навчання, завдань, мотивація
навчальної діяльності, рефлексія.
– Планування навчальної проектної діяльності на основі диференційованого та особистісно орієнтованого підходу до учнів.
– Прогнозування результатів: розвитку, особистісних якостей учнів,
накопичення знань, формування умінь.
– Аналіз, корекція створеної проектної технології.
5. Які основні умови ефективного навчання вчителів ви можете
назвати?
– Мотивація до підвищення професійної майстерності.
– Створення ситуації успіху.
– Використання в роботі різних форм і методів, які б забезпечували
реалізацію сучасної проектної технології і методику викладання трудового
навчання.
– Можливість використання нових знань на практиці.
Отже, на сучасному етапі розвитку освіти головним завданням
методиста є володіння методологією викладання предмета, застосування
нових педагогічних технологій педагогічних технологій, правильність
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оцінювання можливості кожного вчителя (виходячи з діагностичних
досліджень), пропагування перспективного досвіду своїх колег, новизни і
перспективи їх напрацювань, створення сприятливих умов для
впровадження нових здобутків (висвітлення проблем і напрацювань у
науково-методичних виданнях, засобах масової інформації)та врахування
інноваційних умов професійного вдосконалення педагога.
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Жалобна Валентина Миколаївна,
методист кабінету технологій, старший викладач
кафедри методики і змісту природничо-математичної освіти
та інформаційних технологій Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТОДИЦІ ВАРІАТИВНИХ
ТА ІНВАРІАНТНИХ РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ
(ФРАГМЕНТ МАЙСТЕР-КЛАСУ)
Мотивація до роботи –
частина мотивації до життя.
Ееро Воутілайнен
Ми живемо у суспільстві змін, а тому кожна людина змушена вчитися
упродовж усього життя. Вперше в історії людства покоління ідей і речей
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змінюється в часі швидше за покоління людей, тому й відбувається
переорієнтація трудового навчання від предметно-операційної до
проектно- технологічної системи, в основі якої – розвиток знань та умінь,
унікальності кожної дитини, наполегливості, творчості, спрямованості на
кінцевий результат.
Ядром педагогічної технології, що дозволяє реалізувати новий зміст, є
на сьогоднішній день метод проектів, який забезпечує формування
основних компетенцій учня. Основні базові принципи компетентності,
за концепцією ЮНЕСКО,- навчитися пізнавати, навчитися працювати,
навчитися жити.Усе це може здійснювати тільки педагог з високою
професійною компетентністю, розвинутими творчими здібностями,
високим рівнем ерудованості, здібностями до безперервної освіти.
Учитель повинен пам’ятати, що головним є не предмет, який він
викладає, а особистість, яку він формує. Формування суб’єктивного
досвіду має відбуватися за допомогою засвоєння змісту освіти,
представленого в різних сферах соціального досвіду:
l предметних знань (результат: «Я знаю…»);
l загально-предметних («Я вмію…»);
l творчих (« Я створю…»);
l в емоційно-ціннісній сфері («Я прагну…»).
У процесі роботи вчителя чи учня однією з умов зростання професійної
компетентності педагога є мотивація, якій має приділятися пильна увага.
Тому перший крок вивчення будь-якого модуля має установчомотиваційний етап, на якому відбувається зацікавлення дітей, усвідомлення
важливості тієї чи іншої теми. На даному етапі відбувається висловлювання
думок, виникнення ідей в учнів, здійснюється перехід від теорії до практики.
Мотивація має бути чітко пов’язана з темою уроку і за своїм змістом
відповідати на два основних запитання: що будемо робити на уроці і для
чого? Конкретизація мети уроку дає можливість учням і вчителеві бачити
послідовність, логіку набутих знань, кінцевий і проміжні результати
навчально-трудової діяльності. Головне завдання учителя – уміння
створити сенситивне (сприятливе) середовище, щоб учень мав бажання
думати, творити, аналізувати.
Навчальна програма трудового навчання побудована за модульною
системою. Вона складається з інваріантних (обов’язкових), варіативних
(на вибір) та базового (для класів, що не поділяються на групи хлопців і
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дівчат) модулів. Як показує практика, на даний час учителю трудового
навчання найкраще використовувати творчі завдання, на відміну від
традиційних, розрахованих на репродуктивність, які вимагають від учнів
не простого відтворення, а творчості, оскільки містять у собі елементи
невідомого, цікавого і мають, як правило, кілька (іноді безліч) креативних
підходів. Тому, для прикладу, рекомендую при вивченні теми «Аплікація»
із звичайної стандартної, перейти на більш цікаву – «Декупаж».
Декупаж(фр. Decouper – вирізати) – декоративнатехнікапо тканині,
посуді, меблях тощо,що полягаєвскурпульозномувирізанні зображеньз
різних матеріалів(дерева, шкіри, тканин, паперу), які потім наклеюються
або прикріпляються іншим способом нарізні поверхні для декорування.
Сьогодні, в умовах ринкових відносин, трудове навчання загальноосвітньої школи потрібно розглядати з двох сторін: по-перше, як засіб
всебічного розвитку у вихованні учнів; а по-друге, як основу для подальшої
професійної підготовки.
Справжній педагог повинен працювати на майбутнє, випереджаючи
його. Отже, компетентність школяра може розвивати тільки професійнокомпетентний учитель, який володіє методичною, теоретичною,
технологічною, творчою, трансформаційною компетентностями.

Яремчук Ірина Петрівна,
вчитель трудового навчання
Рівненської гуманітарної гімназії
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВО НЕОБХІДНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ НА УРОКАХ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Одним із головних завдань школи є підготовка учнів до самостійного
життя. У розв’язанні цього завдання велика роль належить трудовому
навчанню, основна мета якого – виховання творчої особистості, розвиток
її інтересів, нахилів, здібностей, підготовка до професійного
самовизначення та трудової діяльності в умовах ринкових відносин. Із
розвитком незалежної української держави змінилися орієнтири та
напрямки освітньої діяльності. Освіта повинна бути орієнтована на
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особистість, на формування високоморальної, стабільної у своєму розвитку
людини, яка добре розуміє,що робить,куди і навіщо йде, яка обов’язково
розвине власний талант, здібності, дані їй природою.
Я вважаю, що один зі шляхів, який допомагає досягти цього,
самореалізуватися, є мотивація. Адже в більшості випадків учень не має
свідомого, вмотивованого бажання вчитися і від цього страждає наше
майбутнє, йому потрібно допомогти розкритися, знайти і розширити свої
здібності. Процес формування і закріплення в учнів позитивних мотивів,
потягу до навчальної діяльності називають мотивацією.
Розглянемо етапи мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Пізнавальні мотиви. Серед них провідним є інтерес до знань і процесу
їх здобуття, бажання дізнатися якомога більше, розширити свій кругозір,
інтерес до певних предметів, явищ. Розрізняють декілька стадій інтересу:
цікавість, допитливість, пізнавальний і теоретичний інтерес.
На стадії цікавості учні можуть зацікавитися тим чи іншим об’єктом,
але у них не спостерігається прагнення до пізнання їх суті. Наприклад,
вивчаючи тему «Об’єкти технологічної діяльності. Фантазування з метою
створення нових об’єктів. 5 клас», мотивуючи навчальну діяльність, учитель
завершує її запитаннями: Які зразки об’єктів вам більше сподобалися? Який
об’єкт запропонували б ви? Які інформаційні джерела можна використати
для створення об’єкта? Такі запитання збуджують пізнавальний інтерес до
теми і допомагають учню відчути можливість удосконалити його знання й
уміння для розв’язання поставленого завдання. Якщо ставлення учнів до
навчання позитивне, то надалі вони будуть більш уважними на уроці,
докладатимуть усіх зусиль для оволодіння новими знаннями, технологією
виконання практичної роботи. З такими учнями легко і цікаво працювати
на уроці.
Та, на жаль, не всі школярі характеризуються позитивним ставленням
до навчальної діяльності. Є чимало байдужих,і навіть таких, що негативно
ставиться до школи. Тоді одним із шляхів позитивного ставлення до
навчання є створення позитивних мотивів навчання. На зміну цікавості
приходить допитливість. Збуджувати і підтримувати її допомагають етапи
методу проектів. Все це сприяє розвитку пізнавальної активності,
самостійності, бажанню виявити себе, самоствердитися.
Щоб виховати дитину допитливою, необхідно домогтися її уваги до
виконання того чи іншого завдання, дотримання технології. Для
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підтримання допитливості потрібна довготривала клопітка праця. Якщо
дати доступні розумінню дитини проблемні завдання і можливість їх
розв’язувати, вона краще виконає та засвоїть завдання на дану тему.
Постійна опіка вчителя під час виконання роботи має негативні наслідки –
низький рівень емоційно-пізнавальної активності учнів.
«Ми повинні намагатися, щоб усі ті знання, які ми бажаємо повідомити
учням, були представлені їх почуттям, щоб самі предмети, будучи
безпосередньо в наявності, зворушували, приводили в рух, привертали
почуття,а останні, у свою чергу, - розум». - Я.А. Коменський.
Оцінювальні запитання і завдання вимагають гострої мотивації,
стимулюють до висловлювання своєї точки зору (високий рівень емоційнопізнавальної активності).
Пізнавальний інтерес характеризується тим,що у школярів виникають
не тільки проблемні питання або пізнавальні ситуації, але й бажання
самостійно їх вирішувати. В центрі уваги на цій стадії інтересу не
отримання готового матеріалу, готової інформації і не сама робота за
зразком, а пізнавальне завдання. Так, розглядаючи питання поширення
української народної вишивки в сучасних умовах та її застосування,
пропоную учням знайти причини послаблення інтересу дітей та молоді до
цього виду декоративно-прикладного мистецтва. Якими є шляхи вирішення
цієї проблеми. Або ж в іншому випадку – сама називаю проблему і прошу
учнів підтвердити, що, дійсно, така проблема існує і вказати шляхи її
вирішення.
Розвитку пізнавального інтересу як мотиву сприяють різні прийоми
проблемного навчання. Для того, щоб ці проблеми мотивували навчання,
необхідно так сформулювати проблему, щоб вона викликала в дітей
цікавість, здивування і бажання прийняти участь в її вирішенні.
Пізнавальний інтерес дає можливість учням відчути недостатність їх
знань і умінь, мобілізуватися на розв’язання пізнавальних завдань і відчути
свої знання, допомагає зробити навчальний процес більш значущим для
учня, сприяє орієнтуванню у навчальному матеріалі, запам’ятовуванню
знань і способів дій, розвитку пізнавальної активності, самостійності,
індивідуальних трудових навичок.
Сьогодні все частіше самі учні диктують зміни в навчальній діяльності.
«Навіщо нам виконувати те чи інше завдання?» - запитують вони і вчитель
повинен довести практичне значення матеріалу, що вивчається. Адже це і
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є один із прийомів пізнавальних мотивів. Якщо учні розумітимуть, що
знання, які потрібно засвоїти на уроці, будуть використані на практиці, в
житті, що вони необхідні для подальшого засвоєння матеріалу, то вони
вивчатимуть предмет. На сучасному етапі без певної суми знань та
технологій виконання практичних робіт майбутній громадянин України не
здатний орієнтуватися в динамічному світі, визначити в ньому своє місце.
Вивчаючи предмет, щонайменше слід розуміти, що немає тем та завдань
не потрібних та недоцільних. Кожна тема є цікавою, розвиваючою дозволяє
самоутвердитися.
У нинішніх економічних умовах виникає багато нових ситуацій, до
яких ми не готові, і які ведуть до переоцінки цінностей. Щирість, чуйність,
доброзичливість стають винятковими, а атмосфера меркантильності
деформує мотиваційну сферу. Буває важко переконати учня в тому, навіщо
йому виконувати те чи інше завдання, адже в його свідомості вже є вартісна
картина світу. Отож, формування життєво-необхідних компетенцій або
технологічної культури через мотиваційну діяльність є закономірним
явищем сучасного розвитку суспільства. Важливість такого завдання
пояснюється тим, що технологічна підготовка школярів зумовлена
наявністю протиріччя між проявом нових напрямів культури, пов’язаних
із науково-технологічним розвитком, і адекватністю їх відображення в
сучасній освіті.
Життєво-необхідні компетенції або технологічна культура – культура
перетворюючої, творчої, екологічно виправданої діяльності, включає
знання, вміння і навички (когнітивний рівень), емоційно-моральне
ставлення до певного виду діяльності (афективний рівень) і готовність діяти
з урахуванням відповідальності за свої дії (когнітивний рівень). Це складне
поняття включає декілька елементів, враховуючи, що в суспільстві людина
виконує функції громадянина, трудівника, власника, сім’янина, споживача
й учня.
До вашої уваги елементи життєво-необхідних компетенцій або
технологічної культури:
üкультура праці;
üграфічна культура;
üкультура дизайну;
üінформаційна культура;
üпідприємницька культура;
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üкультура людських стосунків;
üекологічна культура;
üкультура побуту;
üспоживча культура;
üпроектна культура.
Завдяки мотиваційній діяльності на уроках трудового навчання та
технологій учитель має можливість формувати життєво необхідні
компетенції особистості.
Відділення 16. Художньо-естетичні дисципліни.
Координатори відділення:Томецька Оксана Миколаївна, завідувач
кабінету художньої культури, старший викладач кафедри методики та змісту
соціогуманітарної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти;
ГумінськаОксана Олексіївна,кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри методики та змісту соціогуманітарної освіти Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема. Нові тенденції в сучасній мистецькій освіті.
Панасюк Ірина Леонідівна,
методист методичного кабінету відділу освіти
Дубенської райдержадміністрації
МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД РОБОТИ МЕТОДИСТА
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В РМК
Зміни, які відбуваються сьогодні в освіті, потребують радикального
переосмислення вимог щодо професійної підготовки сучасного вчителя.
Адже педагог є тією особистістю, на професійну діяльність якої покладена
відповідальність за інтелектуальну і морально-естетичну, тобто базисну
підготовку підростаючого покоління.
Композитор створює музику, художник – живописні полотна,
драматург – шедеври для театру,а вчитель, якщо він не «урокодавець», –
художній твір педагогічної майстерності. Вінстворює його для дітей і разом
з ними.
Як же стати хорошим учителем? Що для цього потрібно? Талант?
Можливо, й талант. Мистецтво? Так, мистецтво. Майстерність? І
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майстерність також. Усе це правильно. Але і майстерність, і талант – це на
99% наслідки наполегливої і раціональної праці,що допомагає запобігти
витратам часу і бере з передового досвіду головне, суттєве.
Для того, щоб успішно виконувати свою роботу, педагог повинен мати
неабиякі загальні та спеціальні здібності. До спеціальних здібностей
належать ті, від яких залежить успіх саме педагогічної діяльності: навчання
та виховання дітей. Однією із спеціальних здібностей педагога є його
здатність до самоосвіти, включаючи пошук і творче засвоєння корисної
для навчання інформації, а також її безпосереднє використання у
педагогічній діяльності.
Педагог тоді зможе успішно виконувати свої завдання, коли рівень його
професійної підготовки буде адекватний вимогам, поставленим
суспільством перед системою державної освіти.
Самоосвіта – це самостійно надбані знання з урахуванням особистих
інтересів і об’єктивних потреб загальноосвітньої школи, одержані з різних
джерел додатково до тих, що отримані в базових навчальних закладах.
Відмінною рисою самоосвіти педагога є те, що результатом його роботи
є поліпшення якості викладання предмета, якості виховної роботи,
підвищення рівня знань, вихованості й розвитку учнів.
До напрямів оцінювання результатів самоосвітньої діяльності
вчителів:
§ педагогічний (освітні програми, технології, рівень навченості учнів);
§ соціально-психологічний (характер взаємин між учасниками
навчально-виховного процесу, розширення комунікативного простору);
§ науково-методичний (підвищення кваліфікації, впровадження
педагогічних технологій, активність у науково-методичній роботі);
§ соціальний (рейтинг педагога).
Сучасний учитель повинен не руйнувати, а збагачувати красу
навколишнього світу, не руйнувати самого себе, не руйнувати, а оберігати
й розвивати національну та загальнолюдську культуру, історію, рідну мову,
традиції.
Виміром якості освіти є розвиваюча культуротворча домінанта, вміння
учителів учитися. Для вчителів музичного мистецтва, зокрема, вона
передбачає:саморозвиток, самоосвіту, духовно-естетичне вдосконалення, набуття емоційно-естетичного досвіду, опрацювання
інформації та використання набутих знань, творчу самореалізацію
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та художньо- естетичну діяльність.
Здійснення завдань у галузі музичної освіти підростаючого покоління
загальноосвітньої школи вимагає серйозної уваги до підготовки тих, хто
покликаний запалити вогонь любові до музики в серці кожної дитини. Без
перебільшення можна сказати, що повноцінне і досконале музичноестетичне виховання вчителів – ключ до піднесення музичної культури
мас.
У школі все починається з учителя. І хоча результати навчання і
виховання учнів залежать від трьох чинників: хто навчає, кого навчають і
як навчають, важко сказати, що важливіше. Учитель як носій знань передає
їх учням, і чим більше він володіє знаннями, вміннями і навичками з
музичного мистецтва, тим краще засвоять зміст дисципліни діти.
До найважливіших завдань самостійної роботи учителя можуть
бути віднесені:
§ вивчення нових програм і підручників, наукової, методичної та
навчальної літератури;
§ самостійне засвоєння нових технологій навчально-виховного
процесу;
§ оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження;
§ участь у колективних і групових формах методичної роботи;
§ підготовка методичних розробок;
§ систематичне вивчення передового педагогічного досвіду та досвіду
своїх колег.
Самоосвіта – найгнучкіша форма отримання знань, адже здійснюється
на діагностичній індивідуалізованій основі. Сутність індивідуалізації
полягає в тому, що зміст, форми та методи самоосвіти підпорядковуються
індивідуальним особливостям педагога, рівню його професійнопедагогічної культури, умовам педагогічної праці, реальним можливостям.
Серед останніх велике значення має сформованість різностороннього
інтересу до пізнання, наполегливість і воля у подоланні труднощів,
розвинена рефлексія і самокритичність.
Із метою визначення проблем і труднощів, які виникають перед
учителями музичного мистецтва, було проведено діагностування,
анкетування, здійснено відповідний аналіз та розроблено модель
сучасного учителя музики.
Якщо проаналізувати фаховий рівень учителів музичного мистецтва
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у районі, то слід зазначити, що більшість педагогів, які викладають даний
предмет, – далеко не спеціалісти.
Усього в районі 37 учителів музики. Із них:
§ Закінчили музично-педагогічні факультети – 9 (24,3%)
§ Закінчили інститути культури – 3 (8,1%)
§ Закінчили факультети різних напрямків (філологія, математика,
історія, інформатика, початкові класи, трудове навчання) – 11 (29,8%)
§ Закінчили училища культури – 6 (16,2%)
§ Закінчили педагогічні коледжі – 8(21,6%)
§ Сумісники – 10 (27%).
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок– наявна
проблема професійної майстерності.
Чи можна досконало навчити учителя під час проведення методичних
об’єднань та семінарів-практикумів, які за планом роботи проводяться не
більше 4 разів на рік?
Однією з вимог щодо учителя-музиканта, поряд із професіоналізмом, є прагнення до самоосвіти в найрізноманітніших сферах
художньої культури, інтерес до нових явищ мистецтва і досягнення майстрів
сучасності. Але одного прагнення, звичайно, не достатньо.
Одним із головних завдань методиста є допомога вчителям,
спонукання їх до активних дій, творчості у даній галузі, професійного
зростання, прагнення до постійного вдосконалення своєї професійної
майстерності, розширення діапазону компетентності.
Самоосвітня діяльність педагогів займає вагоме місце у структурі
методичної роботи з учителями музичного мистецтва.Педагоги
обирають тему самоосвітньої діяльності, планують свою роботу з даної
теми на певний термін та звітують перед колегами.
Безперечно, організація самоосвіти вчителя залежить від рівня його
підготовки, визначення проблем, мети вдосконалення його педагогічної
майстерності, вибору форм і способів узагальнення досвіду опанування
методики впровадження самоосвітньої діяльності через наступні
етапи: діагностичний, організаційний, практичний, узагальнюючий.
§ Діагностичний етап включає діагностику проблем учителя, розробку
концептуальних основ та його участь у навчальних і установчих семінарах.
§ Організаційний етап передбачає створення матеріальних умов,
підготовку науково-методичних матеріалів, інструментарію, мотивацію.
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§ Практичний етап передбачає послідовне вирішення запланованих
завдань, моніторинг, корекцію.
§ Узагальнюючий етап передбачає дослідження ефективності, аналіз
результатів, розробку прогнозу.
Самостійна робота вчителя над обраною проблемою має таку
послідовність:
§ визначення основної проблеми і кола питань, над якими працюватиме
вчитель; літератури, яка вивчатиметься; досвіду колег, який потрібно
вивчити;
§ планування відкритих уроків і виховних заходів; уточнення тем
рефератів, доповідей, повідомлень, з якими вчитель виступить на
методичному об’єднанні, семінарі, педагогічних читаннях тощо;
§ розробкатеми за планом: вивчення літератури з проблеми тадосвіду
з теми через безпосереднє спостереження й опрацювання методичної
літератури; висновки; упровадження вивченого досвіду роботи;
§ підбиття підсумків індивідуальної роботи за обраною темою у вигляді
реферату чи доповіді.
Самоосвіта включає різні форми діяльності вчителів:

Рис. 1. Форми діяльності вчителів
Які ж проблеми виникають перед педагогами у процесі
самоосвіти?
§ Недостатній рівень теоретичних знань, методичних основ нових
педагогічних технологій.
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§ Інертність до впровадження нових педагогічних технологій.
§ Неврахування психологічних особливостей учнів у ході вибору змісту,
форм і методів навчання.
§ «Штамп» у поурочному і календарному плануванні.
§ Невміння використовувати у своїй роботі експеримент.
§ Низький рівень комп’ютерної грамотності.
Анкетування вчителів музики (опитано 27 респондентів) засвідчило
що із захопленнямдо своєї професії ставляться 20 (74%) педагогів, як до
обов’язку – 6 (22,2%), як до способу заробляння грошей – 1 (3,7%),
байдуже – 0.
На запитання «Скільки часу Ви витрачаєте на підготовку до
уроку», педагоги відповіли таким чином:
§ 30 хв. – 4 (14,8%),
§ 1 год. – 10 (37%),
§ 2 год. – 5 (18,5%),
§ 3 год. – 3 (11,1%).
§ Не змогли відповісти на запитання – 5 (18,6%).
Самоаналізпісля закінчення робочого дня практикує 21 педагог
(77,7%), не завжди мають на це час – 6 (22,2%).
24 педагоги (88,8%) обговорюють позитивні та негативні моменти,
які сталися на уроці, в колі друзів, з колегами, вдома.
19 учителів (70,3%) працюють систематично.Не зовсім розуміють,
як потрібно правильно працювати – 7 (25,9%), і лише один педагог (3,7%)
працює «ривками».
Дуже прикро, але із 27 опитаних педагогів тільки 10(37%) отримують
задоволення від проведених уроків. 17 учителів (62,9%) не завжди
виходять з уроку задоволені своєю працею. Стосовно підготовки до
уроку, то поширені конспекти складають лише 5 педагогів (18,5%),
тезисні – 14 (51,85%), інколи проводять урок без конспекту 5 педагогів
(18,5%), а 3 (11,1%) не відповіли на дане запитання. Можливо, вони не
знають, що таке конспект?
Роль методиста у скеровуванні самоосвітньою діяльністю вчителя
особлива. Основні управлінські функції методичної служби такі:
§ аналітико-прогностична (здійснення діагностики і спонукання до
самодіагностики професійної діяльності);
§ планувальна (допомога у формуванні проблеми і завдань, очікуваних
результатів);
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§ організаційно-координаційна (підбір літератури, консультації) щодо
розробки програми, організація показу успіхів);
§ контрольно-оцінювальна;
§ регуляторно-корекційна (рефлексивна оцінка процесу і результатів,
вихід на нову проблему);
§ соціально-психологічна (створення сприятливого мікроклімату
необхідного для продуктивної роботи вчителя, його стимулювання);
§ цільова (допомога у виборі форм реалізації програми самоосвіти);
§ інформаційна (володіння інформаційними технологіями, вміння
опрацьовувати різні види інформації);
§ комунікативна (уміння вступати в комунікацію, бути зрозумілим,
спілкування без обмежень);
§ автономізаційна (здатність до саморозвитку, творчості,
самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможність);
§ продуктивна (вміння працювати, приймати рішення та відповідати
за них);
§ моральна (готовність, спроможність та потреба жити за
традиційними моральними нормами);
§ психологічна (здатність використовувати психологічні прийоми в
організації взаємодії в освітній діяльності);
§ предметна (володіння знаннями у сфері музичного мистецтва);
§ особистісні якості вчителя (доброзичливість, чуйність,
урівноваженість, толерантність, людяність).
Завжди у полі зору методиста питанняпрофесійної компетентності
вчителя музики.
Часто на семінарах-практикумах педагоги опрацьовують таблицю
«Критерії професійної компетенції сучасного учителя», аби дати
самооцінку своїй педагогічній діяльності. Користуючись даною таблицею,
вони мають змогу постійно контролювати свою професійну компетенцію.
Це – позитивний момент самоконтролю.
Педагогами вивчена структура творчої активності вчителя музики
(рис. 2), розглянута його особистісна структура (рис. 3) тастворена
модель ідеального учителя музики(рис. 4) – професіонала, носія
суспільних, виробничих і особистісних функцій, сформованих на
найвищому рівні. Ідеальна модель – це зразок для наслідування, орієнтир
для підготовки та еталон для порівняння.
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Педагог лише тоді зможе успішно виконувати поставлені перед ним
завдання, коли рівень його професійної підготовки буде адекватний
вимогам, поставленим суспільством перед системою державної освіти.
Загальні вимоги щодо кваліфікаційної підготовки вчителя викладені в
державних програмних та нормативних документах. Це своєрідна
нормативно-оцінююча характеристика фахівця, якого потребує сучасне
суспільство.
Більш детального, чіткого формулювання ці вимоги набувають в
науково обґрунтованій моделі ідеального вчителя – професіонала, носія
суспільних, виробничих і особистісних функцій, сформованих на
найвищому рівні. Ідеальна модель – це зразок для наслідування, орієнтир
для підготовки й еталон для порівняння.
У сучасній літературі існує декілька варіантів побудови і змісту
структурних компонентів ідеальної моделі вчителя. Але вони, здебільшого,
охоплюють сукупність тих чи інших рис особистості або являють собою
перелік знань, умінь та навичок, які мають загальне відношення до
педагогічної діяльності. Що стосується якісної характеристики вчителя певної
спеціальності, зокремавчителя музики, то офіційно запропонованих
варіантів моделей зазначеного змісту впедагогічній літературі нам знайти не
вдалося. Ця проблема, як свідчить практика, вирішується кожним навчальним
закладом самостійно. Подібні характеристики, як правило, складаються
формально, без наукового обґрунтування їх структурної будови та змісту. Крім
того, вони більшою чи меншою мірою носять узагальнений характер.
Зрозуміло, що без науково обґрунтованої характеристики конкретно
визначеного фахівця, його ідеальної моделі як зразка, орієнтира та еталона
стає неможливим виконання провідних завдань, які стоять перед
спеціалістами високої кваліфікації.
Складність музично-педагогічної діяльності полягає в тому, що
вона за обсягом професійних завдань поєднує в собі, принаймні, три
спеціальності – загальнопедагогічну, музично-педагогічну (зі своєю
специфікою) і виконавську як обов’язкову частину музичнопедагогічної діяльності.
Сучасний учитель музики здійснює музичну освіту й естетичне виховання
учнів у відповідності до програми, що реалізується в загальноосвітній середній
школі. Він сприяє формуванню в учнів інтересу та любові домузики, виховує
в них загальну естетичну, художню і музичну культуру.
Для виконання означених завдань учитель музики використовує
ефективні форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, обирає
кращі зразки вокально-хорової, інструментальної, народної і класичної
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музики, вдається як до власного виконання, так і до записів вокальної та
інструментальної музики у виконанні майстрів мистецтв.
У позаурочний час учитель музики готує і проводить концертиконкурси, бере участь в організації свят і розваг, здійснює музично-освітню
діяльність, керує учнівськими художніми колективами, консультує вчителів,
батьків із питань естетичного та музичного виховання дітей, підвищує
власну музичну культуру.
Якщо вважати ідеальну модель учителя за зразок, еталон, то в ній,
перш за все, повинні максимально повно відтворюватися специфічні
професійні вимоги, які характеризуються готовністюдо здійснення,
зручністю, тобто мати чіткі критерії і структуру.
Ці завдання можуть бути вирішені за умови, якщо кваліфікаційна
характеристика готовності до виконання функціональних обов’язків
учителя буде розглядатися в контексті провідних ознак людини, які, за своєю
суттю, визначають її як єдине ціле і виявляються в повсякденній діяльності
та поведінці.
Індивідуальність здебільшого визначається як унікальна, самобутня
особистість, яка реалізує себе у творчій діяльності.
У педагогічній діяльності як “мистецтві виховання” (К.Д.Ушинський)
зазначені якості вчителя як суб’єкта, особистості та індивідуальності є
визначальними.
На підставі вивчення теоретичних положень психології
педагогічної діяльності і характеристик учителя як суб’єкта,
особистості та індивідуальності ідеальна модель учителямузики
загальноосвітньої школи має наступний узагальнений вигляд:
Учителюмузики як особистості та індивідуальності притаманні:
§ визначеність, повнота і цілісність світогляду;
§ висока духовна культура;
§ активна життєва позиція;
§ самостійність і відповідальність у соціальній поведінці;
§ стійкий інтерес до педагогічної діяльності і постійне прагнення до
вдосконалення власних професійних якостей;
§ шанобливе ставлення до учнів;
§ творчий підхід до навчально-виховного процесу.
Учитель музики як суб’єкт педагогічної діяльності
Загальнопедагогічні сенсорні та інтелектуальні здібності:
§ орієнтація у визначенні індивідуальних та типологічних особливостей
розвитку психіки учнів, їх потенційних можливостей, міжособистісних
стосунків у класі з метою діагностування, прогнозування, моделювання,
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планування організації та здійснення навчально-виховного процесу,
науково-дослідницької діяльності, спілкування;
§ орієнтація в новій теоретичній та методичній інформації щодо її
актуальності, оригінальності, наукової обґрунтованості, ефективності,
гуманності у відношеннідо учнів з метою активного застосування в
практичній педагогічній діяльності;
§ орієнтація в нових, проблемних і нестандартних ситуаціях, які
виникають у ході навчально-виховного процесу та міжособистісних
стосунках;
§ передбачення проміжних та кінцевих результатів при засвоєнні і
виконанні учнями практичних завдань навчальної дисципліни.
Музичні здібності
Музично-естетичні здібності:
§ емоційний відгук на музику;
§ сенсорно-пізнавальні музичні здібності;
§ мелодійний, тембровий, динамічний, гармонійний слух;
§ чуття ритму.
Інтелектуальні музичні здібності:
§ музично-образне мислення;
§ музично-репродуктивна та творча уява;
§ музична пам’ять.
Загальнопедагогічні знання:
§ усвідомлення і засвоєння провідних ідей, концепцій, закономірностей
розвитку державної системи освіти;
§ засвоєння фундаментальних психолого-педагогічних теорій,
дидактичних принципів, змісту, форм та методів навчання і виховання;
§ засвоєння теоретичних основ та методів науково-дослідної роботи;
§ засвоєння основ життєвої психології та народної педагогіки.
Музичні знання:
§ усвідомлення соціальних функцій музики;
§ засвоєння теоретичних основ мови музики, її видів, форм та жанрів,
засобів виразності;
§ засвоєння провідних етапів розвитку вітчизняної та світової музики;
§ засвоєння основ музикознавства;
§ засвоєння основ аранжування та оркестрування;
§ засвоєння фізіологічних та психологічних основ музичної діяльності;
§ засвоєння методики організації та керівництва художніми
колективами;
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§ засвоєння основ режисури та постановки музичних заходів;
§ засвоєння методики культурно-освітньої роботи.
Загальнопедагогічні вміння та навички:
§ володіння майстерністю організаторської діяльності в управлінні
колективом та навчально-виховним процесом, спілкування з учнями та
дорослими, навчання та виховання, лекторської діяльності та
майстерністю науково-дослідної роботи.
Музичні вміння та навички:
§ володіння майстерністю сприйняття музичних творів;
§ володіння майстерністю у виконавській діяльності (диригування,
вокал, гра на музичному інструменті);
§ володіння майстерністю читання незнайомого нотного тексту з
аркуша;
§ володіння майстерністю читання хорових та оркестрових партитур;
§ володіння майстерністю аранжування та оркестрування музичних
творів;
§ володіння майстерністю використання апаратури та обладнання,
необхідних для проведення навчально-виховної та культурно-освітньої
роботи;
§ володіння майстерністю режисури та постановки святкових, музичноосвітніх та розважальних заходів у школі.
Кожен учитель самокритично оцінює себе у відповідності до даної
моделі, ставить перед собою завдання для подальшого професійного
зростання та планує подальшу самоосвіту.
Результати опитування вчителів музики
з метою визначення їх самооцінки
Опитано 26 педагогів (72,2%)
Я прагну вивчати себе
Я багато читаю
Я прагну бути більш відкритою людиною
Моя активність стимулюється перешкодами
Я позитивно ставлюсь до професійного зросту

Так
25 (69,4%)
16 (44,4%)
22 (61,1%)
19 (52,7%)
22 (61,1%)

Ні
1 (2,8%)
10 (27,8%)
4 (11,1%)
7 (19,4%)
4 (11,1%)

Важливим напрямком роботи сучасного вчителя є оволодіння
комп’ютером та використання його можливостей під час проведення
уроків та в позакласній роботі. Сьогодні застосування комп’ютера на
уроці музики уже не є проблемою у багатьох школах району. Так, постійно
проводять уроки з використанням ППЗ «Контур-плюс» учителі
527

Квітневської, Мильчанської, Стовпецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Птицької,
Плосківської, Грядківської, Микитицької, Білогородської, Тростянецької,
Рачинської, Іваннівської ЗОШ І-ІІ ступенів. Для цього адміністрацією
названих закладів складено розклад уроків таким чином, що заняття з
музичного мистецтва проводяться у комп’ютених класах.
Результати використання комп'ютера
на урокахмузичного мистецтва
Опитано 35 педагогів

Так

Ні

Володію комп’ютерною технікою

15

16

Постійно проводжу уроки у комп’ютерному з
використанням ППЗ “Контур-плюс”

8
20

Інколи проводжу уроки в використанням комп’ютера

7

Навчаюся комп’ютерній грамотності

4

16

Учителі району все частіше впроваджують таку форму роботи з учнями,
як створення спільних учительсько-учнівських проектів із музичного
мистецтва. Для цього педагогу самому потрібно досконало володіти
методикою проектних технологій, працювати з комп’ютером на такому
рівні, щоб допомагати учням. Прикладів такої роботи ще не так багато,
але початок вже покладено:
§ «Родини музичних інструментів», (Ланцута В.В. та учні 7 класу
Микитицької ЗОШ І-ІІ ступенів).
§ «Володимир Висоцький. Хто він?» (Сорока В.О. та учні 8 класу
Квітневської ЗОШ І-ІІІ ступенів).
§ «В.А.Моцарт» (Борак Т.С. та учні 6 класу Тростянецької ЗОШ І-ІІ
ступенів).
Чого я як методист очікую від реалізації даного проекту?
l Переосмислення ролі вчителя музики, його завдань у підготовці
підростаючого покоління.
l Підвищення науково-практичного та загальнокультурного рівня
вчителя музики.
l Удосконалення професійної майстерності вчителя музики.
l Підвищення якості викладання предмета та рівня навченості учнів.
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Гумінська Оксана Олексіївна,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри методики та змісту
соціогуманітарної освіти Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА В ЗАГАЛЬНООСІВТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОБЛАСТІ
Поняття «інформаційна компетентність» досить широке і визначається
на сучасному етапі розвитку педагогіки неоднозначно: складне
індивідуально-психологічне утворення на основі інтеграції теоретичних
знань, практичних умінь у галузі інноваційних технологій і певного набору
особистісних якостей (О.Б.Зайцева, 2002); нова грамотність, до складу якої
входять уміння активної самостійної обробки інформації людиною,
прийняття принципово нових рішень у непередбачених ситуаціях із
використанням технологічних засобів (А.Л.Семенов, 2000).
Основою, що об’єднує дослідження проблем становлення та розвитку
компетентності, є поняття «інформація». У філософському енциклопедичному словнику поняття «інформація» (від лат. іnformatio –
ознайомлення, роз’яснення, уявлення, поняття) трактується наступним
чином: повідомлення, інформування про стан справ, відомості про будьщо, які передаються людьми; невизначеність у результаті отримання
повідомлень; повідомлення, нерозривно пов’язане з управлінням, сигнали
в єдності синтаксичних, семантичних і прагматичних характеристик;
передача, відображення різноманітності в будь-яких об’єктах і процесах
(неживої і живої природи).
Інформаційна компетентність – це інтегративна якість особистості, що
є результатом відображення процесів відбору, засвоєння, переробки,
трансформації і генерування інформації в особливий тип предметноспецифічних знань, що дозволяє виробляти, приймати, прогнозувати і
реалізовувати оптимальні рішення в різних сферах діяльності.
У структурі категорії «інформаційна компетентність» науковці
виділяють наступні компоненти:
– когнітивний – відображає процеси переробки інформації на основі
мікрокогнітівних актів (аналіз інформації, що надходить, формалізація,
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порівняння, узагальнення, синтез із наявними базами знань, розробка
варіантів використання інформації і прогнозування наслідків реалізації
рішення проблемної ситуації, генерування та прогнозування використання
нової інформації і взаємодія її з наявними базами знань, організація
зберігання і відновлення інформації в довгостроковій пам’яті);
– ціннісно-мотиваційний – полягає у створенні умов, які сприяють
входженню учнів у світ цінностей, які надають допомогу при виборі
важливих ціннісних орієнтацій; характеризує ступінь мотиваційних
спонукань людини, що впливають на ставлення індивідів до роботи і до
життя в цілому;
– техніко-технологічний – відображає розуміння принципів роботи,
можливостей і обмежень технічних пристроїв, призначених для
автоматизованого пошуку та обробки інформації; знання відмінностей
автоматизованого й автоматичного виконання інформаційних процесів;
уміння класифікувати задачі за типами з подальшим їх вирішенням і
вибором певного технічного засобу залежно від його основних
характеристик; включає: розуміння сутності технологічного підходу до
реалізації діяльності; знання особливостей засобів інформаційних
технологій з пошуку, переробки та зберігання інформації, а також
виявлення, створення і прогнозування можливих технологічних етапів з
переробки інформаційних потоків; технологічні навички та вміння роботи
з інформаційними потоками;
– комунікативний: відображає знання, розуміння, застосування мов
(природних, формальних) та інших видів знакових систем, технічних
засобів комунікацій у процесі передачі інформації від однієї людини до
іншої за допомогою різноманітних форм і способів спілкування
(вербальних, невербальних);
– рефлексивний –полягає в усвідомленні власного рівня саморегуляції
особистості, при якому життєва функція самосвідомості полягає у
самоврядуванні поведінкою о собистості, а також у розширенні
самосвідомості, самореалізації.
Функціями категорії «інформаційна компетентність» є:
– пізнавальна, спрямована на систематизацію знань, на пізнання і
самопізнання людиною самої себе;
– комунікативна, носіями якої є семантична компонента, «паперові та
електронні» носії інформації педагогічного програмного комплексу;
– адаптивна, що дозволяє адаптуватися до умов життя і діяльності в
інформаційному суспільстві;
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– нормативна, що виявляється, перш за все, як система моральних і
юридичних норм і вимог в інформаційному суспільстві;
– оцінна (інформативна), що сприяє активізації вміння орієнтуватися
в потоках різноманітної інформації, виявляти і відбирати відому і нову,
оцінювати значущу і другорядну;
– інтерактивна, яка формує активну самостійну і творчу роботу
суб’єкта, що веде до його саморозвитку та самореалізації.
Означені функції тісно взаємодіють між собою, переходять одна в одну
і, фактично, являють собою єдиний процес, що дозволяє бачити
взаємозв’язок проблем різних навчальних дисциплін у цілісній системі
знань учнів.
Уточнення категорії «інформаційна компетентність» дозволяє
розробити технологію розвитку інформаційної компетентності особистості
на різних уроках в ЗНЗ.
10 листопада 2012 року на базі СПШ№15 м.Рівне був проведений
методичного семінару науково-дослідницької лабораторії музичної освіти
та виховання з теми «Формування інформаційної компетентності підлітків
на уроках музичного мистецтва» за участі вчителів музичного мистецтва
м.Рівне. Серед доповідей на методичному семінарі слід відзначити
наступні: «Інформаційна компетентність учителя музичного мистецтва»
(Гумінська О.О.), «Інформаційна компетентність підлітків як психологопедагогічна проблема» (Томецька О.М.), «Використання навчальної
інформації уроків музичного мистецтва на інших уроках (література,
християнська етика)» (Косік О. В.), «Методи та прийоми систематизації
музично-теоретичних знань учнями початкової школи» (Нагорна Н.І.),
«Методи та прийоми систематизації жанрово-стилістичних понять у 5-8
класах» (Туровська Л.І.), «Проблемні ситуації на уроках музичного
мистецтва як умова інформаційного пошуку» (Фурман Р.П.), «Синтез
навчальної інформації в роботі учнів над конструюванням опорних схем»
(Опанасець І.С.), «Розвиток навичок порівняння творів різних видів
мистецтв» (Гемберг С.Л.).
У процесі обговорення уроку музичного мистецтва в 5 класі з теми
«Образ козацтва в музиці та образотворчому мистецтві» (вчитель Костюк
В.В.), учителям було запропоновано звернути увагу на окремі аспекти
формування інформаційної компетентності учнів:
1. Особливості музичної та мистецької інформації та способи її
переробки на уроці.
2. Кількість джерел інформації, з якими одночасно працює учень.
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3. Обсяг пропонованого матеріалу (цей показник дозволяє вчителю
досить тонко диференціювати інформаційну компетентність за кількісними
характеристиками).
4. Спосіб представлення інформації (у вигляді тексту, аудіо, відеоінформації), що використовується педагогом для формування
інформаційної компетенції.
5. Складність джерела інформації (інформація одного виду –тільки
текст, тільки картинка або тільки таблиця, інформація складна –
аудіовізуальна (музика - картина) чи вербально-графічна (текст – графік/
діаграма).
6. Характер взаємодії джерел інформації (збіг інформації, що міститься
в одному джерелі, з інформацією, що міститься в іншому джерелі;
підпорядкування однієї інформації іншій (одна інформація усередині
іншої); перетинання інформації різних видів; протиріччя однієї й іншої
інформації (одна інформація виключає іншу); протиставлення однієї
інформації іншою (пошук загальної підстави для двох зведень, що несуть
у собі протилежну інформацію, але не вичерпують усього обсягу інформації
з питання).
7. Тип інформації (пряма інформація витягається із джерела без
додаткових міркувань, а непряма – вимагає міркувань).
8. Поетапне ускладнення діяльності учнів щодо осмислення, обробки
і переробки інформації.
Розглянуті аспекти дозволили зробити висновки про включення учнів
у сприймання, усвідомлення та обробку різноманітної інформації: музичнотеоретичної, мистецтвознавчої, народознавчої (як у варіанті з уроком
музичного мистецтва у 5 класі). Представлена інформація використовується
учителем у вигляді текстів (підручник, музична хрестоматія, текстова
наочність), візуального ряду (схеми, репродукції, ілюстрації),
аудіовізуального ряду (демонстрація презентацій), відеоряду (фрагменти
кінофільмів тощо). Ієрархія навчальної інформації на уроці музичного
мистецтва підпорядкована темі уроку, важливими орієнтирами є мистецькі
аспекти її розкриття. Їм підпорядковані питання жанрово-стилістичного
аналізу музичних творів та творів інших видів мистецтв. «Технічною
інформацією» уроку музичного мистецтва є питання, пов’язані зі
створенням музичного образу творів, що виконуються.
Отже, на уроках музичного мистецтва можуть бути створені усі умови
для формування особистості, зокрема її інформаційних компетентностей.
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Матюшенко Оксана Вікторівна,
дипломант Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»
в номінації «Музичне мистецтво», методист Рівненського
міського методкабінету,вчитель музичного мистецтва
Рівненського навчально-виховного комплексу № 27
АНАЛІЗ НОВИХ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ
ТА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ІЗ МИСТЕЦТВА
Державний стандарт спрямований на формування соціальнопедагогічної моделі випускника загальноосвітнього навчального
закладу, яка відображає кінцеву мету загальної середньої освіти –
громадянина України, підготовленого до життя в сучасному суспільстві,
здатного навчатися впродовж життя, оперувати й управляти інформацією,
приймати виважені рішення, ефективно взаємодіяти з людьми,
усвідомлювати свою роль у державі і світі, адекватно реагувати на проблеми
й виклики часу і нести відповідальність за власні вчинки, досягати творчої
самореалізації.
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно
зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовано
в освітніх галузях і відображено в результативних складниках змісту базової
і повної середньої освіти.
Особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток
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різнобічних здібностей учнів (академічних, соціокультурних, тілеснокінестетичних).
Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових (уміння
вчитися; спілкування державною, рідною й іноземними мовами;
математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки;
інформаційно-комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна;
підприємницька; здоров’яформуюча) і предметних компетентностей
(комунікативна; літературна, мистецька і естетична; природничо-наукова і
математична, проектно-технологічна та інформатична, суспільствознавча,
історична).
Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок
життєдіяльності особистості, застосування здобутих знань у практичних
ситуаціях, пошук шляхів інтеграції із соціокультурним середовищем,
природним довкіллям тощо.
У Державному стандарті враховано можливості навчального
середовища, сприятливого для задоволення фізичних, соціокультурних і
пізнавальних потреб учнів.
Структуру Державного стандарту складають: Базовий навчальний план,
загальна характеристика інваріантної і варіативної складових змісту базової
та повної загальної середньої освіти, державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів (за освітніми галузями).
Державний стандарт зберігає наступність зі стандартом початкової
загальної освіти, спрямовуючи освітні галузі на розвиток сформованих і
вироблення нових ключових і предметних компетентностей, предметних
компетенцій. Предметні (галузеві) компетентності стосуються змістової
сфери конкретної освітньої галузі чи предмета, і для їх опису
використовуються такі ключові слова: знає і розуміє; уміє і застосовує;
виявляє ставлення і оцінює тощо.
Державний стандарт охоплює сім освітніх галузей: мова і література;
суспільствознавство; мистецтво; математика; природознавство; технології;
здоров’я і фізична культура, що є органічним продовженням змісту
відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної
освіти.
У стандарті визначено результативний компонент загальної середньої
освіти – системи, яка ґрунтується на загальнонаціональних цінностях і
європейських принципах освіти. Визначальним для вітчизняної загальної
середньої освіти є українознавче спрямування всіх освітніх галузей.
Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що, разом
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із початковою, є фундаментом загальноосвітньої підготовки, формує в учнів
готовність до вибору і реалізації шляхів подальшої освіти. Зміст освіти на
цьому ступені – єдиний для всіх учнів. Компетентнісний, особистісно
зорієнтований, діяльнісний підходи здійснюються завдяки варіативності
методик організації навчання, а також факультативним курсам залежно від
пізнавальних здібностей учнів.
Вимоги до структури і змісту навчальних програм
Навчальна програма є нормативним документом, що конкретизує для
кожного класу визначені стандартом результати навчання відповідно
освітньої галузі або її складника, деталізує відповідний навчальний зміст,
засобами якого ці результати досягаються, а також містить рекомендації
щодо виявлення й оцінювання передбачених освітніх результатів.
На основі Державного стандарту здійснюється розробка й апробація
базових, варіативних й альтернативних програм і курсів, які затверджуються
в установленому порядку МОНмолодьспорт України. Розроблення типової
(базової) програми обумовлюється науково обґрунтованими дидактичними
вимогами, спільними для всіх навчальних предметів. Розроблення
варіативних програм зумовлюється потребами середовища різних регіонів
України і науково-методичними пріоритетами вчителя. Альтернативними
є експериментальні програми з інтегрованим змістом, в яких поєднуються
змістові лінії не однієї, а двох чи більше освітніх галузей.
Освітня галузь «Мистецтво»
Основна мета освітньої галузі «Мистецтво» полягає в тому, щоб у
процесі сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва, а також
практичної діяльності сформувати в учнів систему ключових,
міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей як
інтегральної основи світогляду, здатність до художньо-творчої
самореалізації та культурного самовираження.
Ключовою і, водночас, пріоритетною для освітньої галузі є
загальнокультурна компетентність –здатністьзастосовувати знання
культурногопростору, досвід і способи художньо-творчої діяльності, рівень
навченості, вихованості та розвитку в будь-якій діяльності людини.
Міжпредметна естетична компетентність– здатність виявляти
естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини, естетично
оцінювати предмети та явища, що формується під час опанування різних
видів мистецтва та їх взаємодії.
Предметні мистецькі компетентності– здатність до розуміння і
творчого самовираження у сфері музичного, образотворчого та інших видів
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мистецтва, що формується під час їх сприймання і практичного опанування.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких
завдань:
– набуття системи знань та умінь у галузі мистецтва, світоглядних
уявлень, креативних і комунікативних якостей;
– формування вмінь аналізувати, інтерпретувати та оцінювати твори
мистецтва, виявляти їх національну своєрідність;
– формування ціннісного ставлення до дійсності і творів мистецтва,
розвиток емоцій попочуттєвої сфери учнів;
– збагачення духовного світу учнів засобами мистецтва;
– виховання здатності до художньо-творчої самореалізації, культурного
самовираження, потреби в мистецькій самоосвіті.
Концептуальною ідеєю змісту освітньої галузі «Мистецтво» є цілісний
художньо-естетичний розвиток особистості на основі опанування різних
видів мистецтва і координації знань, умінь та уявлень, набуття яких
необхідне для формування у свідомості учнів полікультурного й
поліхудожнього образу світу та відповідного комплексу компетентностей.
Змістовими лініями освітньої галузі «Мистецтво» є:
– музична;
– образотворча;
– культурологічна.
В основній школі зміст освітньої галузі «Мистецтво» спрямований на
розширення набутих у початковій школі ключових міжпредметних
естетичних і предметних мистецьких) компетентностей у процесі
опанування творів мистецтва і художньо-практичної діяльності.
У старшій школі зміст освітньої галузі «Мистецтво» спрямований на
формування художнього мислення та світогляду учнів, поглиблення
ключових (міжпредметних естетичних і предметних мистецьких)
компетентностей на основі узагальнення знань і вмінь, набутих в основній
школі.
Основна школа
Сьогодні 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.
Сучасне навчання, зокрема і мистецьке, ґрунтується на засадах
особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в
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основних нормативних документах освіти – державних стандартах,
навчальних планах, програмах.
Дисципліни художньо-естетичного циклу, до яких належать насамперед
музичне й образотворче мистецтво, художня культура та естетика, є
предметами так званого культуротворчого циклу. Їх об’єднує загальний
принцип “культуротворення”, проте кожен з них має власні специфічні риси
та завдання.
Програми з предметів художньо-естетичного циклу мають тематичну
побудову, що дає змогу об’єднати різні види мистецької діяльності учнів
(сприймання творів мистецтва (музичних, візуальних); практично-творча
діяльність (репродуктивна, творча); засвоєння необхідних мистецьких
понять і термінів) на одному уроці. Теми програм мають не тільки
навчальний, але й художньо-естетичний характер і відкривають можливість
досягнення цілісності та єдності навчального процесу не лише в межах
одного уроку, а й протягом семестру, навчального року, усього навчального
курсу.
Зміст навчальних програм реалізується перш за все в підручниках.
Робота з підручником повинна бути однією з форм діяльності на уроці. У
підручниках вміщено основний навчальний (текстовий та ілюстративний)
матеріал, який учні мають опанувати на уроках.
Основна і старша школа
В основній школі навчання з мистецьких дисциплін здійснюватиметься
за програмами «Музичне мистецтво. 5-8 кл.» (авт. Б.Фільц та ін.) та
«Образотворче мистецтво. 5-7 кл.» (авт. Е.Бєлкіна та ін.) видавництва
«Перун», 2005 р.; (www.mon.gov.ua).
В основній школі для реалізації навчальних програм з мистецьких
дисциплін чинними є підручники:
l «Музичне мистецтво» для 5,6,7,8 класів (авт. О.Волошина,
О.Мільченко, А.Левченко);
l «Музичне мистецтво» для 5,6 класів (авт. О.Лобова);
l «Музичне мистецтво» для 7,8 класів (авт. Г.Макаренко, Т.Наземнова
та ін.).
Уроки предметів художньо-естетичного циклу – це уроки мистецтва, а
тому найдоцільніше більшість із них будувати за методом емоційної
(художньо-педагогічної) драматургії, який спрямований на активізацію
емоційного відношення школярів до мистецтва. Цей метод сприяє
створенню атмосфери зацікавленості, живого інтересу до уроку. Його
основна функція полягає насамперед у тому, щоб допомогти учням
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зрозуміти, пережити досвід емоційно-естетичного ставлення до
навколишнього світу, втілений в образній структурі твору мистецтва. Окрім
того, цей метод покликаний робити процес пізнання мистецтва цікавим і
захоплюючим.
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 музичному твору
чиінструментарій для музичного супроводу твору, прослуханого на уроці,
виконавський план пісні, проаналізувати звуки …, створити імпровізацію
(вокальну, інструментальну, ритмічну, мелодичну) тощо).
Програма враховує національні музично-педагогічні традиції та сучасні
тенденції розвитку культури в Україні та за її межами й ґрунтується на
наступних принципах:
1. Єдності національного та загальнолюдського аспектів змісту
музичної освіти, що ґрунтуються на цінностях української національної
музичної культури.
2. Взаємодії компонентів соціального досвіду людини, емоційноціннісного ставлення, музичних знань, умінь та компетенцій, творчості,
спілкування.
3. Неперервності і наступності завдань і змісту музичної освіти в
початковій та основній школі.
4. Варіативності, націленості змісту програми на творчість учителя,
його професійну компетентність. Здатність самостійно застосовувати
орієнтовний музичний матеріал, у разі необхідності змінювати його в межах
запропонованої структури.
5. Поліхудожності, що реалізується через встановлення об’єктивно
існуючих зв’язків між музикою та іншими видами мистецтва.
Загальна мета конкретизується в основних завданнях, які спрямовані
на формування освітніх компетенцій:
1. Формування культури почуттів, збагачення емоційно-естетичного
досвіду(загальнокультурна компетенція).
2. Опанування вокально-хоровими навичками (предметна копетенція
та компетенція особистісного самовдосконалення).
3. Формування здатності сприймати та інтерпретувати музичні твори,
аргументувати свої думки (комунікативна компетенція).
4. Формувати уявлень про сутність, види та жанри музичного
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мистецтва, особливості його мови, засвоєння відповідних понять
(інформаційна та навчально-пізнавальна компетенція)
5. Розуміння зв’язку музики з іншими видами мистецтва (загальнопредметна та загальнокультурна компетенція).
Характеристика структури навчальної програми:
Програма реалізує домінантну змістову лінію предмета «Музичне
мистецтво» Державного стандарту і включає такі основні змістові блоки:
1. Художньо-естетичне сприймання музики.
2. Набуття вокально-хорових навичок у процесі виконання пісень.
3. Елементи гри на музичних інструментах.
4. Елементи імпровізації.
5. Практичне засвоєння основних музичних понять та необхідної
музичної термінології.
6. Опанування музики з іншими видами мистецтв.
Структурними особливостями Програми є розподіл змісту на теми
розділів і семестрів. Тематична структура програми пов’язана логікою її
розгортання.
Програма до 2012р. з музичного мистецтва 5-8 кл.
l 5 клас.Музика та інші види мистецтва
1) Музика і мистецтво слова.
2) Музика і візуальні образи.
l 6 клас.Музика і духовний світ людини
1) Музика як мова почуттів.
2) Я і музика.
l 7 клас.Палітра музичних образів
1) Образний зміст музики.
2) Композиція музичного твору.
l 8 клас.Музичне мистецтво і сучасність
1) Відлуння епох у музичному мистецтві.
2) Музика в діалозі із сучасністю.
Тематична структура програми
«Музичне мистецтво» (5-7 кл.) на 2013 рік
Клас
5
6
7

Теми уроків
Види музичного мистецтва. Музика як вид мистецтва. Народна музика.
Професійна музика. Взаємодія музики з іншими видами мистецтва (образотворче
мистецтво, література, театр, цирк, кіно)
Жанри музичного мистецтва. Жанри камерно-вокальної музики. Жанри хорової
музики. Жанри камерно-інструментальної музики. Жанри симфонічної музики
Музика: діалог традицій і новаторства. Мистецтво в нашому житті. Новітні
музичні явища
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Характеристика структури програми та особливості організації
навчально-виховного процесу. Структура програми «Мистецтво»
зумовлена логікою побудови всього курсу, яка забезпечує цілісність змісту
мистецької освіти в основній школі. Логічна послідовність тем за роками
навчання (однакова як для автономного викладання музичного та
образотворчого мистецтва, так і для інтегрованого курсу) охоплює такі
ключові естетичні категорії, як види, жанри,стилімистецтва. Спільна
тематика року розподіляється на окремі теми варіативно, адже змістове
наповнення конкретизується відповідно до специфіки кожного з блоків
програми: предметів «Музичне мистецтва» і «Образотворче мистецтво»
чи інтегрованого курсу «Мистецтво».
Основні види діяльності учнів на уроках включають художньо-творче
самовираження; сприймання, інтерпретацію та оцінювання художніх
творів; пізнання мистецтва та засвоєння відповідної мистецької
термінології.
У 5-7 класах пріоритетними є різноманітні форми практичної
діяльності учнів, під час якої відбувається їхнє самовираження у співі,
інструментальному музикуванні, малюванні, ліпленні, конструюванні,
театралізації тощо. Учні засвоюють особливості мови різних видів
мистецтва (5 кл.), палітру жанрів музичного та образотворчого мистецтва
(6 кл.), новітні явища у мистецтві в єдності традицій і новаторства (7 кл.).
У 8-9 класах учні опановують стилі та напрями мистецтва, які
історично склалися впродовж епох, тому пріоритетними стають такі види
діяльності, якінтерпретація художніх творів у культурологічному контексті,
виконання індивідуальних і колективних проектів. Водночас,
поглиблюються знання термінології (мистецтвознавча і культурологічна
пропедевтика).
Окрім внутрішньої галузевої інтеграції, доцільно використовувати
міжпредметні зв’язки й з іншими освітніми галузями, такими як: «Мова і
література», «Суспільствознавство», «Технологія», «Здоров’я і фізична
культура» та ін.
Програма передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технологій
навчання, поурочного розподілу художнього матеріалу. Він має можливість
обирати мистецькі твори для сприймання та співу, орієнтуючись на
навчальну тематику та критерії їх високої художньої якості а також –
розробляти художньо-практичні та ігрові завдання для учнів, враховуючи
мету уроку, програмні вимоги, дбаючи про цілісну драматургію.
Предмети мистецтва в загальноосвітній школі мають важливе естетико540

виховне спрямування, якому підпорядковуються дидактичні завдання, тому
вчитель має сприяти зростаннюв учнів інтересу до мистецтва, розвитку
здатності емоційно реагувати на художні твори і знаходити в них
особистісний смисл. Отже, головне надзавдання вчителя – створити
захоплюючу емоційно піднесену атмосферу, щоб кожний урок став
справжнім УРОКОМ МИСТЕЦТВА, надихав учнів на творчість поза його
межами (в особистісній і соціокультурній діяльності).
Години резервного часу можуть використовуватися на розсуд вчителя,
наприклад, на тематичне узагальнення матеріалу, відвідування музеїв,
виставок, театрів тощо.
Програму «Мистецтво» розробили:
Масол Людмила Михайлівна – провідний наук. співробітник
лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання
Національної академії педагогічних наук України, кандидат пед. наук
(керівник групи);
Коваленко Оксана Ярославівна – начальник відділу Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України;
Сотська Галина Іванівна – докторант відділу педагогічної естетики
та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НAПН України,
кандидат пед. наук; ст. викладач Житомирського державного педагогічного
університету ім.Івана Франка;
Кузьменко Галина Василівна – ст. викладач кафедри образотворчого
мистецтва і дизайну Інституту мистецтв Київського університету ім.Бориса
Грінченка;
Марчук Жанна Станіславівна – учитель образотворчого мистецтва
гімназії № 290 м.Києва, заслужений учитель України, учитель-методист;
Константинова Олена Вікторівна – учитель образотворчого
мистецтва спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської
мови №16 м.Києва, вчитель-методист;
Паньків Людмила Іванівна – доцент кафедри фортепіанного
виконавства і художньої культури Інституту мистецтв Національного
педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова, кандидатпед. наук;
Гринчук Ірина Павлівна – доцент кафедри інструментального
виконавства Тернопільського національного університету ім.Володимира
Гнатюка, кандидат пед. наук;
Новікова Надія Валентинівна – учитель музичного мистецтва та
художньої культури ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м.Буча Київської обл., заслужений
541

учитель України, кандидат пед. наук;
Овіннікова Наталія Ігорівна – учитель музичного мистецтва та
художньої культури ЗОШ І-ІІІ ст. №119 м.Києва, учитель-методист.
Результатом навчання учнів у школі (у галузі художньо-естетичної
освіти) має стати не тільки система художніх знань і вмінь, на що традиційно
спрямовувалась мистецька освіта попередніх десятиліть, а й система
особистісних художньо-естетичних цінностей і компетентностей важливих складників естетично розвиненої особистості, що полягає в її
здатності керуватися набутими художніми знаннями й уміннями, готовністю
використовувати отриманий досвід у самостійній практичній художньотворчій діяльності згідно із загальнолюдськими естетичними цінностями
й власними світоглядними позиціями, естетичними смаками. Вектор освіти
й виховання має спрямовуватись на площину цінностей особистісного
розвитку школярів на основі виявлення художніх здібностей, формування
різнобічних естетичних інтересів і потреб, становлення, у кінцевому
рахунку, творчої індивідуальності кожного учня.

Лєдяєва Оксана Петрівна,
лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»
в номінації «Образотворче мистецтво»,
вчитель образотворчого мистецтва Рівненської
загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №1 ім. В. Короленка
НОВІ НАПРЯМКИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
(МАЙСТЕР-КЛАС)
Образотворче мистецтво – один із найважливіших предметів у школі,
адже в процесі виховання та творчого розвитку особистості саме урок
образотворчого мистецтва відіграє значущу роль, допомагаючи дитині
увійти у світ творчості та краси, прилучитися до скарбів художньої культури.
Образотворче мистецтво справляє на людину чи не найефективнішу дію,
бо завдяки своїй універсальності плідно розвиває її емоційно-чуттєву сферу,
поглиблює знання, інтенсифікує візуальний і сенсорний досвід, формує
загальну та естетичну культуру.
Ще до недавнього часу образотворче мистецтво у школі мало статус
«другорядного» предмета і обмежувалося такими видами діяльності, як
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малювання та бесіди про мистецтво. Зараз спостерігаються тенденції до
позитивних змін, зорієнтованих на якісніший загальнийта естетичний
розвиток особистості. Вони передбачають, насамперед, удосконалення
здібностей дитини до емоційно-естетичного відгуку на твори мистецтва
та активізацію її творчого потенціалу. Цьому помітно сприяє розширення
кола уроків за рахунок їхньої якісно-змістової перебудови. Найбажанішими
у сучасних умовах можна вважати:
– уроки оволодіння образотворчою грамотою (заняття з композиції;
малювання з натури; опанування формою, кольорем, об’ємом, різними
художніми техніками);
– уроки ознайомлення з мистецькими творами (вивчення різних видів
та жанрів образотворчого мистецтва);
– уроки сприймання та оцінювання явищ мистецтва та дійсності
(організовується сприймання, аналіз та оцінка певного художнього твору
або явища оточуючої дійсності);
– уроки створення самостійних творчих робіт (втілення власного задуму
учнів в оригінальних творчих роботах);
– уроки колективної образотворчої діяльності (виконання колективної
творчої роботи за спільним задумом теми та художньої техніки);
– інтегровані уроки (на яких здійснюється взаємне проникнення різних
видів мистецтва на базі образотворчого).
Урок образотворчого мистецтва – це урок мистецтва, а тому, в першу
чергу, повинен будуватися за законами мистецтва, що передбачає:
– Нестереотипність, структурну різноманітність, сценарну
режисуру.
– Почуття, емоції, переживання – основа мистецтва. Торкнутися струн
душі дитини, навчити бачити красу, відчувати, співпереживати, що
спонукатиме їх до власного вираження емоцій через створення певного
художнього образу. А тому, на уроці, необхідно створити певний емоційний
настрій, чому сприятиме включення до сценарію уроку методів
стимулювання, а саме: фантастично-пригодницькі моменти (уявні
подорожі, пригоди, екскурсії), загадки, ребуси, кросворди, художня
інтерпретація творів інших видів мистецтва (літератури, музики, елементів
театрального дійства, кінофрагментів). Хочу зазначити, що ефективним є
виконання роботи під музичний супровід (зрозуміло, що музика повинна
відповідати завданням уроку). Проте, психологами доведено, що музика
повинна звучати лише кілька хвилин, адже сильно впливає на психічний
стан учня. Швидка, бадьора музика буде збуджувати холериків, а спокійна–
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навпаки, розслабить флегматиків, які взагалі не захочуть працювати.
– Відповідно до законів будь-якої художньої творчості, необхідна
наявність трьох структурних елементів уроку: сприймання, формування
творчого задуму, його посильна творча реалізація. Уроки образотворчого
мистецтва не повинні перетворюватись на уроки малювання та
образотворчої грамоти. На сприймання та формування творчого задуму
максимально витрачається 15-20 хвилин уроку, а на самостійну творчу
діяльність – 25-20 хв.
– Потрібно пам’ятати,що художній образ – це основа, на якій будується
художньо-образне сприймання та власна творча діяльність. Через це, опору
на художній образ,необхідно передбачити на всіх частинах уроку: на етапі
сприйняття та у практичній роботі. Особливу увагу необхідно звертати на
інтерпретацію творів мистецтва. Високу педагогічну ефективність має
фасилітована дискусія. Ця технологія спрямована на розвиток уміння
спостерігати й розмірковувати над художньо-образним змістом творів на
основі рефлексії, що стає можливим завдяки багатозначності об’єктів
мистецтва, їх здатності інтригувати й пробуджувати різні думки та версії.
Важлива відмінність фасилітованої дискусії від традиційної полягає у
відсутності попередньої інформації вчителя про авторів творів мистецтва,
час їх створення, художні засоби тощо. Без такої, ззовні отриманої
інформації, школярі мають навчитися “вичерпувати” зміст із самого
твору.Лише потім, коли певне більш-менш чітке уявлення склалося, можна
до особистісних вражень додати інформацію(якщо виникає потреба).
– Гра – вид діяльності, мотив якої полягає не в її результатах, а в самому
процесі, який приносить задоволення. Ігрове начало тією чи іншою мірою
властиве будь-якій діяльності, особливо, якщо вона має естетичну цінність.
Важлива грань мистецтва в тому, що його можна розглядати як художньопізнавальну модель дійсності, своєрідну “гру в життя”. До групи ігор за
правилами належать дидактичні, інтелектуальні та пізнавальні.
– Зрозуміло, що неможливо уявити сучасний урок образотворчого
мистецтва без сучасних технологій та ТЗН. Сучасні ППЗ дають можливість
провести урок навіть не фахівцю. Проте, дуже важливою є особистість
вчителя. Від його майстерності, вміння виконати педагогічний малюнок,
передати поетапність виконання роботи залежить ефективність уроку
образотворчого мистецтва.
Організовуючи навчально-виховний процес на уроках образотворчого
мистецтва, варто використовувати різні методи, що є актуальними в системі
мистецької освіти, зокрема загальні:
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– метод розповіді та бесіди;
– метод наочності;
– ігровий метод;
– метод порівняння і зіставлення;
– метод узагальнення;
та спеціальні:
– метод художньо-педагогічної драматургії;
– метод драматизації;
– метод «зруйнування»;
– метод «емоційного заряду».
Емоційність, захопленість, зацікавленість молодших школярів є
обов’язковими складовими на сучасному уроці образотворчого мистецтва,
адже головною метою в підвищенні ефективності мистецької освіти у
школі, залишається створення позитивного морально-емоційного
мікроклімату, справжньої творчої атмосфери, дійсної «школи радості» (за
В.Сухомлинським).
Поряд з цим, специфіка викладання образотворчого мистецтва в
сучасних умовах потребує від учителя ще й широкого упровадження деяких
нетрадиційних або маловикористовуваних методів, прийомів та засобів
навчання, серед яких – особистісно зорієнтовані, колективні, ігрові,
інтегративні, творчо-стимулюючі, емоційно-регулюючі, проблемномоделюючі, перцептивно-аксіологічні (у вербальних та невербальних
варіантах), електронно-інформативні, поліекранні тощо.
Найвагомішою (з-поміж вітчизняних) є сучасна педагогічна концепція
про взаємодію та інтеграцію мистецтв у поліхудожньому розвитку школярів,
що стала результатом наукової співпраці українських і російських вчених –
Г.П.Шевченко та В.П.Юсова. Одним з найважливіших положень цієї
концепції є визначення інтеграції (взаємного проникнення різних видів
мистецтва на базі одного освітнього компонента) – найрезультативнішого
механізму активізації дитячої творчості у школі. Вихідні положення даної
концепції уможливлюють розробку та практичне впровадження широкого
спектра творчо-активізуючих способів естетичного розвитку дітей різних
вікових категорій, у тому числі, і молодших школярів.
Однією з популярних закордонних теорій є концепція відомого
німецького педагога Рудольфа Штейнера (засновника так званої
вальфдорської школи), за якою дитяча образотворчість має посідати одне
з найголовніших місць у навчально-виховному процесі, і повинна
спрямовуватись, передусім, на дитину та її інтереси, а «…живопис, рисунок,
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ліплення – органічно вплітатись в опанування всіма предметами».
Основне завдання кожного вчителя вальфдорської школи – «не
зачіпаючи» власного «Я» учня, сприяти його розвитку таким чином, щоб
його індивідуальність (дух) могла стати максимально досконалою та
творчою. Неабияке значення має в цьому процесі натхнення й творча праця
педагогів, бо «...імпульси, що ідуть від учителя, його активна участь у
творчій діяльності дітей постійно підтримують у них незмінну глибоку
зацікавленість у творчій роботі».
За твердженням добре знаного всіма психолога Л.С.Виготського,
навчити творчості неможливо, але можна дати вміння, навички і знання,
які допоможуть дитині у творчості.
Цілісний підхід до активізації творчої діяльності школярів на уроках
образотворчого мистецтва (урахування вікової сензитивності та
особливостей художньої діяльності; визначення необхідного обсягу знань,
умінь та уявлень у відповідному курсі; організація певної емоційної
налаштованості на творче самовиявлення), безперечно, може стати основою
для продуктивної художньо-творчої діяльності, нерідко, – завдяки
застосуванню різноманітних варіантів ігрових форм і методів.
Колективна творча праця, за умови її оптимальної організації, дає змогу
будь-якій дитині максимально реалізувати свої творчі нахили та здібності.
Оскільки кожен учень може водночас працювати і самостійно, і в колективі,
він відчуватиме як свою індивідуальність, так і вплив групи. І чим більшу
зацікавленість викличе в дитини участь у колективній творчості, тим більше
перспектив відкривається на шляху до її гармонійного розвитку як у сфері
мистецтва, так і в інших видах життєдіяльності.
Колективні форми образотворчості виконують роль сприятливих умов
для здійснення вільного самовиявлення (різних за психологічними типами)
особистостей (інтровертів, екстравертів тощо) та ще й у найкомфортнішому
комунікативному режимі (модифікації так званого аристотелівського
«катарсису»).
Комунікативна функція «мистецтва відома ще з античних часів, та
особливо актуальною вона стає сьогодні, коли так званий «комплекс
некомунікабельності» стосується дітей різного віку. Колективна творчість
може непомітно, відновлюючи емоційну рівновагу в психіці дитини,
«лікувати» (явище «арттерапії») таких школярів від замкненості,
невпевненості й спонукати їх до самовдосконалення, бо «характер
колективних завдань нібито заздалегідь визначає ієрархію ролей і деякою
мірою диктує свій попит відносно конкретних якостей людей (ерудицію,
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кмітливість, терпіння, аналітичне мислення, ризик, уміння доводити)».
Сучасні наукові підходи до моделювання та організації навчальновиховного процесу в загальноосвітній школі.
Усучасному діловому світі більше, ніж у будь-які інші історичні часи,
єдиним постійним фактором є зміни (Р.Уоттерман).
У наш нестабільний час швидких змін актуальним стає звертання до
синергетичного підходу, який з’явився в середині XX ст. На рубежі століть
ідея розвитку, еволюції проникає не тільки в усі галузі природних явищ,
але й розповсюджується на соціальну сферу. Цей факт знайшов своє
втілення у формуванні нового наукового напрямку, який спрямований на
вивчення механізмів самоорганізації складних систем в умовах
нестабільності – синергетики. Вченими було визначено, що природні
системи (до яких відноситься людина) здатні до самооновлення,
пристосування до мінливих умов. У соціальних системах (до яких
відноситься школа і навчальний процес) самооновлення відбувається важче.
Одне із завдань синергетики – вивчення механізмів самоорганізації та
саморозвитку в природі і перенесення їх на людське суспільство.
Засновниками цього філософського напрямку є І.Пригожий, Г.Хакен,
С.П.Курдюмов та ін.
Синергетика походить від грецького «синергос» – сумісно діючий.
Користуючись головними положеннями синергетичного підходу, можна
визначити такі найсуттєвіші умови для здійснення процесу самоорганізації
педагогічної системи:
1. Педагогічна система повинна бути відкритою для взаємодії та
взаємообміну інформацією й «енергією» із оточуючим середовищем.
2. У ній має бути активна «енергетична» основа– ініціатива до
самовдосконалення та самоорганізації педагогів і учнів.
3.Педагогічна система повинна мати вибір шляхів розвитку без
здійснення на неї тиску ззовні.
4. Повинна мати «енергетичний» вихід, а саме, одержання емоційного
задоволення від позитивних змін, результатів реалізованих ініціатив.
5. Має бути зорієнтована на цілі саморозвитку учнів, формування у
них ціннісних орієнтирів.
6. Основу педагогічної системи складає людина з її неповторністю, як
постійне джерело стихійності та розвитку.
7. Виділяється новий тип соціальних відношень – взаємодія,
взаємокоординація, співробітництво і співтворчість перед невідомим
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майбутнім.
8. Виникає необхідність діалогу і сумісного творчого пошуку
спеціалістами різних галузей знання.
Кожному педагогу слід пам’ятати, що нове розуміння освіченості,
моральності, професійної майстерності та заповзятливості виводить на
перший план у навчальному процесі розвиток здібностей учнів,
самовизначення у діяльності та спілкуванні, самозмінення, розкриття
природного дару людини, розвиток здібностей мислити, говорити, діяти, а
у підсумку – знайти своє місце в цьому світі, самореалізуватися. У процесі
засвоєння знань та умінь учням необхідно розвивати психологічні
механізми самоорганізації, тобто набуття учнями нових здібностей, нових
способів дій з науковими поняттями, матеріальними об’єктами а також
навичками спілкування і самоаналізу.
Системний підхід– являє собою створену на базі багатовікового
досвіду людства концепцію рішення завдань, що слабо формалізуються,
мають більшу кількість факторів, які треба враховувати при їх рішенні в
умовах відсутності достатньої й достовірної інформації про них. Системний
підхід дозволяє виявити й дослідити ті елементи системи, діяльність яких
знаходиться не на належному рівні, нейтралізувати внутрішні і зовнішні
впливи з метою утримання функціонування системи у визначеному стані .
В узагальненому вигляді можна сформулювати такі головні принципи
системного підходу (за А.Торокіним, С. 42):
l проблеми, завдання, сукупності сил і засобів, що їх вирішують,
уявляються у вигляді системи;
l кожна система є підсистемою іншої, складнішої системи, яка впливає
на меншу (і навпаки) (так, урок є елементом системи загального курсу
викладання базової дисципліни, а той, у свою чергу, є елементом системи
загальної освіти школяра);
l система має ієрархічну структуру, елементами і зв’язками якої не
можна нехтувати;
l система як ціле набуває властивостей, що відсутні у її частин.
Навчальний процес являє собою складну соціально-педагогічну
систему, елементами якої є цілі, зміст, методи, форми, результат навчання
та учасники навчального процесу (вчителі та учні). Якщовносяться активні
зміни у функціонування якого-небудь елемента, – це впливаєна всю систему.
У педагогічній практиці відомі приклади, коли з’являлися і згасали окремі
інновації, так як при цьому не відбувалося змін в інших елементах системи
(згадаємо, наприклад, педагогів-новаторів з їх специфічними методиками
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та технологіями навчання, які не знайшли широкого розповсюдження).
Тому, оновлення навчального процесу повинно відбуватися в усіх його
складових. Особливо це актуально під час здійснення освітніх реформ.
Змінилися цілі освіти, структура навчального року, система оцінювання
навчальних досягнень учнів – необхідно оновлювати і ставлення до відбору
змісту навчального матеріалу, організації навчально-виховного процесу,
взаємовідносин «учитель-учень».
Особистісно зорієнтований підхід
Кожна людина містить цілий материк своєї особистості. Щасливий
той, хто йде шляхом Колумба власної душі (Дж.Стефан).
Останнім часом у науковому та педагогічному середовищі широкого
розповсюдження набув термін «особистісно орієнтоване навчання».
Особистісно орієнтований підхід надає можливість розглядати учня, як
суб’єкт процесу навчання, вказує на неповторність індивідуальних
механізмів розвитку даної особистості. За визначенням С.І.Подмазіна,
«зміст особистісно орієнтованої освіти, передусім, полягає у задоволенні
потреб буття людини, її особистісного існування: свободи, вільного вибору,
свого світогляду, дій, вчинків, позиції, самостійності й самореалізації,
самовизначення, творчості; повинен включати все, що необхідно людині
для будівництва і розвитку».
І.С.Якиманська виділяє такі головні позиції особистісно орієнтованого
навчання:
– визнання учня головним суб’єктом процесу навчання;
– визначення мети – розвиток індивідуальних здібностей учня;
– визначення засобів, що забезпечують реалізацію встановленої мети
шляхом виявлення й структурування власного досвіду учня, його
направленого розвитку у процесі навчання [75, С.12].
Основним елементом освітнього процесу був і залишається урок. В
умовах особистісно орієнтованого підходу суттєво змінюєтьсяйого мета,
функція, форма організації. І.С.Якиманська визначає, що мета такого уроку –
створення умов для виявлення пізнавальної активності учнів, засобами
досягнення вчителем такої мети є:
– використання різних форм і методів організації навчальної діяльності,
які дозволяють розкрити власний досвід учнів;
– створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу;
– стимулювання учнів до висловлень, використання різних способів
виконання завдань без побоювання помилитися, одержати невірну
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відповідь, не той результат;
– використання у ході уроку дидактичного матеріалу, який дозволить
учню вибирати найсуттєвіші види і форми навчального змісту;
– оцінка діяльності учня не тільки за кінцевим результатом (вірноневірно), але й за процесом його досягнення;
– заохочення прагнення учня знаходити свій спосіб роботи, аналізувати
способи роботи інших учнів у ході уроку, вибирати та засвоювати
найраціональніший;
– створення педагогічних ситуацій на уроці, які дозволяють кожному
учню проявити ініціативу, самостійність, вибірковість у способах роботи,
створення обстановки для природного самовираження учня.
Перевірка знань учнів – складова частина навчального процесу. Вона
позитивно впливає на засвоєння програмного матеріалу, сприяє
поліпшенню організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищує
їх відповідальність за якість навчання.
Поряд із контролем якості навчання слід розглянути й оцінку, яка має
два аспекти:
1) оцінка як процедура оцінювання якої-небудь дії (діяльності);
2) оцінка, як вираження в умовних знаках-балах а також в оцінних
судженнях вчителя, ступеня засвоєння учнями знань, умінь, навичок,
встановлених програмою.
Все актуальнішою у процесі навчання стає самооцінка як один з
компонентів діяльності, пов’язаний не з виставленням собі оцінок, а із
процедурою оцінювання, характеристикою процесу виконання завдань,
його плюсами та мінусами.
Контроль якості навчання з образотворчого мистецтва здійснюється
через поточне оцінювання результатів діяльності на уроках; тематичне
оцінювання - на основі залікових тематичних робіт (на яке виділяється два
чи, при необхідності, більше уроків); підсумкове оцінювання (семестрове) –
на підставі тематичних атестацій.
Застосування сучасних моделей та методик організації й проведення
контролю вимагають високого рівня науково-методичної підготовки та
професійної майстерності викладача, тому впровадження науково обґрунтованого контролю мусить стати стимулом підвищення професійного рівня
всього педагогічного колективу.
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Денисюк Лілія Федорівна,
лауреат обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»
у номінації «Образотворче мистецтво»,
вчитель образотворчого мистецтва Рівненського
навчально-виховного комплексу «Престиж»
ПРАКТИЧНА ТВОРЧА РОБОТА НА УРОКАХ
ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ: ОСНОВНІ ВИМОГИ
(МАЙСТЕР-КЛАС)
Мета: дати поняття про практичну роботу, як складову уроку художньої
культури; розглянути види практичних робіт; як приклад, виконати
практичну роботу зі слухачами.
Предмет «Художня культура» у школі тільки починає своє становлення
у переліку шкільних дисциплін. Причину такої ситуації вбачаю у тому, що
культура і мистецтво – предмети, які в нашій системі освіти не вважаються
обов’язковими, оскільки, ніби-то, не дають «життєво необхідних» знань
для професійної діяльності. Однак, професій, пов’язаних з мистецтвами,
учні обирають дуже багато, дивуючись при цьому, чому так мало часу в
школі присвячено їх вивченню. Та й при детальнішому аналізі впливу
мистецьких дисциплін на формування сучасної людини переконуємось –
вивчення предмету «Художня культура»(далі – ХК) є необхідним для
вирішення багатьох актуальних проблем.
Найочевидніша з них – проблема патріотичного виховання школярів.
Роль ХК(зокрема, культури рідної країни, рідного краю) важко переоцінити
в умовах глобалізації, оскільки відбуваєтьсяпостійне взаємопроникнення,
їх змішання і втрата національної ідентичності. А ще – додається
пригнічення національної культури більш агресивною(так звана
«американізація» – яскраве підтвердження цього явища). Сучасний період
розвитку суспільства характеризується стійкою тенденцієюкібернізації
життя.У такихумовах, маємоне лишепозитивні сторони культурної ситуації,
а й негативні наслідки і тенденції виникнення малохудожніх творів,
сурогатів.
Крім того, курс ХК дозволяє учням зрозуміти глобальні тенденції і
закономірності історичних і культурних процесів, їх взаємовплив і зв’язок
з сучасністю. А ще – це особистісний художньо-естетичний розвиток учнів,
формування у них світоглядних орієнтирів, компетентностей у сфері
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художньої культури, виховання потреби у творчій самореалізації та
духовному самовдосконаленні кожного. Якщо вчитель хоче досягнути цієї
мети, то і викладати ХК він повинен не як ще одну теоретичну дисципліну,
а як мистецтво: базуючись на законах мистецтва, використовуючи засоби
самого мистецтва впливати на своїх учнів – на їх внутрішній світ, на
формування особистості; намагатися розкрити перед підлітками багатющу
скарбницю вічних людських цінностей, якими є надбання всесвітньої
художньої культури.
Гортаючи сторінки програми, читаємо: курс «Художня культура»
покликаний вирішити такі головнізавдання:
l збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів,формування культури
почуттів,пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких
цінностей;
l опанування учнями художньо-практичними вміннями та
навичками,формування комплексу художніх компетенцій,що забезпечують
здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній
діяльності,у процесі самоосвіти;
l розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним,соціальним і
культурним середовищем життєдіяльності людини,усвідомлення власної
причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням
особливостей інших національних картин світу.
l виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення
художніх традицій народів різних країн.
Поставлені завдання можна виконати лише тоді, коли учні якнайчастіше
будуть залучатися до творчості. Навчити об’єктивно оцінювати, аналізувати,
співставляти мистецькі твори можна лише тоді, коли учень практично
намагається створити власний. Думаю, зі мною погодяться більшість
педагогів, адже вкрай необхідним на уроці є вмотивоване виконання
практичної роботи учнями. Для цього варто розвантажити обсяг матеріалу,
що вивчається на одному уроці. Краще мати час заглибитися у саме
мистецтво, ніж поспіхом про нього почути, чи, навіть, поговорити.
«Орієнтовні практичні завдання до тем спрямовані на формування
потреби у спілкуванні з творами мистецтва,розвиток творчих здібностей
учнів та розширення їхнього внутрішнього досвіду,наповненого
особистісним смислом.Учитель може їх замінювати,але не відходити від
контексту теми, що вивчається» (із програми «Художня культура»).
Всіпрактичні завдання на уроках можна охарактеризувати як
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індивідуальні, парні, групові, що передбачають розвиток умінь відстояти
власну думку, довести правильність свого світосприйняття і, як наслідок,
певної інтерпретації того чи іншого художнього твору; а ще, у парі чи у
групі, підлітки вчаться співпрацювати, комунікувати, домовлятися,
випрацьовувати спільний план дій, знаходити найоптимальніше рішення
тощо.
За типом діяльності практичні роботи – це найрізноманітніші творчі
завдання:
l Склади схему, таблицю, кросворд, міні-твір тощо. Вони сприяють
розвитку критичного аналітичного і логічного мислення школярів,
сприяють поповненню словникового запасу кожного учня, вмінню
висловити власну думку, аргументувати її або достойно прийняти її як
хибну, не боячись помилитися (не помиляється той, хто не працює).
l Образотворча діяльність – створення живописних, графічних,
декоративних композицій; інтерпретація і передача образів засобами
музики, хореографії, театру, кіно, реклами тощо. Діяльність, що скерована,
в першу чергу, на можливість самовираження і самоствердження у царині
мистецтв. Якщо учень не боятиметься спробувати себе у різних видах
мистецтва, це обов’язково дасть йому поштовх до нових творчих звершень
або до розуміння того, чим займаються інші люди. Тут бере початок і оцінка
якості творчої діяльності митця: на скільки застосовані прийоми виразності
допомогли чи заважали в повній мірі виразити свій задум.
l Порівняльнийаналіз мистецьких творів, який, на мою думку, можна
проводити після серії образотворчих практичних робіт з обов’язковим
самоаналізом. Саме тоді школярі досить об’єктивно намагаються давати і
художню оцінку власне авторському задуму і гідно оцінювати якість
виконання мистецького твору. Розвивається вміння відстояти у дискусії ту
чи іншу позицію – власну, авторську, суспільну. Зрештою, учні навчаються
самій культурі ведення таких дискусій, що, насьогодні, є важливим умінням
для подальшого успішного життя в суспільстві.
l Створення та захист індивідуальних чи групових творчих проектів
(виступів, презентацій, колекцій, виставок, творчих звітів). Це потребує
особливих вмінь не лише образотворчого характеру, а й знань і певних
компетенцій з інших предметів, що вивчаються школярами. Часто, саме
такі проекти дозволяють розкритися учням, які довго не наважувалися,
сумнівалися у своїх здібностях. Це відбувається завдяки тісній співпраці
всередині творчих груп або завдяки вмілій підтримці педагога, що помічає
553

у кожного школяра багато позитивних сторін і намагається їх розвивати.
На думкуЛ.Масол,педагогічний діалог – це «своєріднаполіфонія
взаємодії,де специфічнаробота вчителя, який моделює навчально-виховний
процесна основі партнерських стосунків, створює умови для
самовираження кожного учня».
Як стверджує Л.С.Аристова, головною у методицівикладання ХК стає
не інформативна основа подачі матеріалу,а розвитокздібностей учнівдо
сприйняттяі розуміння мови мистецтва, його ролі в житті людей – на
відмінувід навчальної діяльності, метою якої є «засвоїти», «повторити»,
«закріпити», «навчити» тощо. Для уроків ХК характерним стає «відчути»,
«створити», «виразити», «зрозуміти і прийняти позицію іншого, пережити
його стан». Мистецькі твори пропонують художні образи, що
безпосередньо звернені до сенсорноїсфери, емоцій тапочуттів людиниі
спрямовані на те, щоб «захопити» її, примусити співчувати та
співпереживати. На уроці художньої культурина першийплан висуваєтьсяне
управлінняпізнавальною діяльністю учнів,а вихованняособистості
старшокласника, формування ціннісних ставлень засобами мистецтва.
Таким чином, акцент зміщується з викладання знаньна осмисленняїх
цінності у процесіобміну судженнями,позиціями, з метою відкриття
багатовимірності естетичного бачення світу.
Саме тому, справді творчий педагог, шукатиме нові цікаві форми
мотивації і проведення практичної діяльності старшокласників. Одним з
таких інноваційних методів Л.С.Аристова пропонує інтерактивне навчання,
де вирізнено певні прийоми, позитивну результативність яких доведено
під час спостереження за учнями.
«Сліпий та поводир» – учні працюютьу парі,отримуючи ролі (сліпого
та поводиря). Той, хто грає роль поводиря отримує картку з репродукцією
картини (або фото з архітектурною спорудою чи скульптурою тощо), він
повинен так розповісти про цю картину (архітектурну споруду,
скульптуру),не називаючи її та автора, щоб учень, який граєроль «сліпого»
відгадав, про яку картину йде мова.Така роботавикликає зацікавленість та
інтерес в учнів,дає можливість застосувати свої знання на практиціу
нетрадиційнійформі. Наприклад,при повторенні теми „Художня культура
Італії”, отримавши картку з репродукцією картиниРафаеля „Сікстинська
Мадонна”, учень так описував її: „на картинізображено відомий усім
образжінки-матері. Вона боса, одягнена у плащ, нібиспускається з хмар,
а її зустрічають папа Сікст, Свята Варвара та янголи.Вона –захисниця
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людська – несе, назустріч людям, свого сина”.
Прийом трьох «С» (слухаю – співставляю – створюю).Розглянемо
алгоритм застосування цього прийомуна прикладітеми «Українська
художня культура ХХ століття». Старшокласникам було запропоновано
прослухати музичний твір К.Дебюссі «Місячне сяйво», переглянути
репродукції картин М.Глущенка «Місячна лірика», І.Марчука «Зійшов
місяць над Дніпром», Н.Бондаренко «Осяяння», В.Барського «Вечір»;
співставити їх з музикою та обрати один із творів живопису, який, на їх
думку, найспівзвучніший музиці. Більшістю учнів було обрано твори
М.Глущенка «Місячна лірика» та І.Марчука «Зійшов місяць над Дніпром».
Після того старшокласникам було запропоновано уважніше вдивитися у
цю картину, «вжитися» і задати «незвичайне» запитання,яке стосується
твору.
Ми звернулиувагу на те, що чим більше учні задавали запитання, тим
більше посилювавсяу нихінтересдо самоїкартини. Старшокласниками були
запропоновані такі запитання:до картиниМ.Глущенка«Місячна лірика» –
„Чи відбивалося місячне сяйвов душіавтора під час створення картини?”,
„Про що думає жінка, яка зображенана картині?”,„Чому квіти синього
кольору?”, „Чому, якщо місяць зійшов і настала ніч,на картині багато
яскравих кольорів?”, „Чого чекає жінка?”, „Місячне світло, яке
струменить і проходить крізь поверхню води, зможе пройти через людську
душу?”, „Чому місячне сяйво стелиться уздовж землі, а не відблискує
вгору?” тощо. До картини І.Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» учні
задали такі незвичайні питання:„Чи теплою була ніч?”, „Чи втілює місяць
якийсь певний образ?”, „Чому картина змальованав червоних тонах?”,
„З якого місця художник малював цю картину?”, „Куди поділися зірки з
сумного неба?”, „Чи відчуваєте ви якісь зміни у своємунастрої після
перегляду цієї картини?”, „Чому панівне місцена картинізаймає небо?”,
„Щоу цейчас відбуваєтьсяна селі?”тощо.
Після цієї роботи старшокласникам було запропоновано уявно «ввійти
у картину», вибрати для себе персонаж і дати йому ім’я. Причому, персонаж
може бути як людиною, так і деревом, хмарою тощо. Ось які імена вони
запропонували: Мрія (квіти); Едуард – покинутий усіма (дерево); Призма
суму, Акурінка (місяць); Ніколь (дівчина); Життя, Безмежність (небо);
Радість, Безкінечність, Вуль (вода); Сяяння, Тристан (місячне сяйво);
Чуйність (природа); Ніжність (місячне сяйво); Тихий (туман); Одинак,
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Світилко, Золотень (місяць); Буйнохвиль, Кара, Життя, Змій (річка) тощо.
На наступному етапі роботи учні повинні булиоб’єднатися у групиі
намалювати те,що бачать їх персонажі зі свого світу (світу картини), коли
дивляться на людей (глядачів). Малювання проходило під музику без
обговорення. Після цього учні розмірковували над отриманими малюнками,
розповідали про свої думки та почуття. Дуже цікаво було спостерігати за
старшокласниками, коли вони намагалися подивитися на глядачів очима
«героїв картини», пояснюючи, що вони бачать „людські душі в образах
різнокольорового пір’я, адже пір’я – це крила душі”; „душі, кольори яких
відображають людську зовнішність, проте, серця – їх внутрішній світ”
тощо. На нашу думку, такий прийом ідентифікації себе з героями картини
допомагає активізувати інтерес старшокласників до творів мистецтва,
розвивати рефлексивні творчі здібності учнів, організовувати «вживання»,
яке засноване методом рефлексивних інверсій (Аристова Л.С. Інноваційні
технології викладання художньої культури в школі).
Запропоновані учням означені кооперовані технології надають
можливість у нетрадиційній формі поповнити необхідний запас знань та
інтелектуальних навичок для того, щоб їм стали доступні смислові
компоненти твору. При цьому зауважимо, що ці знання менш за
все зводяться до засвоєння загальної інформації, вони стають
„особистісними знаннями”, тобто такими, що були інтелектуально пережиті
й стали в результаті цього елементом особистісних переконань учня.
Найголовніша роль курсу ХК у школі – формування мудрості –
«здатності приймати і засвоювати досвід життя попередніх поколінь. Без
цього неможливо розвивати ні науку, ні культуру, а,відтак, і
цивілізацію»(В.А.Садовничий, академік, ректор МГУ). Схожудумку можна
прочитати і у Х.Ортеги-і-Гассета, який писав, що перевершити минуле
можна лише за однієї умови: потрібно його вцілому, як простір, вмістити в
себе; і неуспіх чекатиме кожного, хто «точить зуби на ту чи іншу порцію
минулого, замість того, щоб почати його переварювати».
Будемо навчатися мудрості у класиків і, всупереч історичним
непорозумінням, навчати «мудрості краси» тих, хто приходить сьогодні до
нас у школу.
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Відділення 17. Фізична культура і здоров’я.
Координатор відділення: Дубенчук Анатолій Іванович, завідувач
кабінету фізичної культури і здоров’я,старший викладач кафедри методики
та змісту соціогуманітарної освітиРівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти.
Тема. Державна підсумкова атестація з фізичної культури: досвід,
проблеми, перспективи.
Дубенчук Анатолій Іванович,
завідувач кабінету фізичної культури і здоров’я,
старший викладач кафедри методики та змісту
соціогуманітарної освіти Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Розвиток світового і, зокрема, європейського освітнього простору
об’єктивно потребує від української вищої школи адекватної реакції на
процеси її реформування, що відбуваються у провідних країнах світу.
Загальною тенденцією розвитку вищої школи є її орієнтація на
компетентнісний підхід у підготовці фахівця. Його сутність полягає у тому,
що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати
людині суму знань, умінь та навичок, а й сформувати її компетентність.
Знання, вміння та навички, отримані при навчанні у ВНЗ, беззаперечно
є важливими. Поряд з цим, саме компетентності є тими індикаторами, що
дозволяють визначити готовність учителя до життя, його подальшого
особистого розвитку й до активної участі в житті суспільства, бути готовим
змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати
й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення,
навчатись упродовж життя. Тому, прогресивна освітня спільнота сьогодні
ставить перед собою нове завдання – сформувати у людини вміння вчитись.
Теоретичні засади компетентнісного підходу щодо підготовки вчителя
фізичної культури визначаються сутністю понять, покладених в основу їх
розробки. У літературних джерелах пропонуються різні підходи щодо
визначення понять «компетентність» та «компетенція». З урахуванням
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походження цих термінів (компетентність – обізнаність, компетенції –функції)
найповнішими та відповідними тлумаченню їх сутності вважаємо такі:
Компетентність – це здатність діяти на основі здобутих знань. На
відміну від знань, умінь та навичок (що передбачають дію за зразком, за
аналогією), компетентність передбачає досвід самостійної діяльності на
основі універсальних знань. Компетентність є загальною здатністю, що
базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих у навчанні.
Категорією «компетенція» окреслюється коло повноважень а також
знань, умінь, навичок (освіти, підготовки), необхідних для реалізації мети
і завдань діяльності.
Освітні компетенції – це складні узагальнені способи діяльності, що
їх опановує студент під час навчання, або ж учитель у процесі
післядипломної освіти. Освітня компетенція припускає засвоєння не
відокремлених один від одного знань і вмінь, а оволодіння комплексною
процедурою, в якій для кожного виділеного напряму наявна відповідна
сукупність освітніх компонентів, що мають особистісно-діяльнісний
характер. Поняття компетентності охоплює не тільки когнітивний і
операціонально-технологічний складники, а й мотиваційний, етичний,
соціальний та поведінковий. Компетентність є результатом набуття
компетенцій.
Вища освіта вчителя фізичної культури висуває вимоги до його
особистості як сучасної, освіченої людини, представника соціального
прошарку – інтелігенції. Тому, соціальні, полікультурні, інформаційні,
комунікативні компетентності є такими необхідними. Їх перелік утворює
групу загальних компетентностей. Вони забезпечують виконання функцій
членів суспільства, співробітників, батьків тощо – соціальних ролей, що
не мають фахового забарвлення.
Група спеціальних (професійних) компетентностей визначається
особливостями професійної діяльності фахівця у галузі фізичного
виховання. З причини широкого кола повноважень вчителя фізичної
культури, який не обмежується роллю «урокодавця», а й виконує функції
вихователя, організатора, господарника, методиста, проектувальника,
науковця-дослідника, валеолога, інструктора і навіть, певною мірою,
реабілітолога (використовуючи елементи фізичної реабілітації під час
занять у спеціальних медичних групах). Всі компетентності, що
визначаються цим переліком компетенцій, об’єднуються в підгрупи
варіативних та інваріантних компетентностей. Інваріантні компетентності
визначають обізнаність вчителя фізичної культури у питаннях
558

загальнопедагогічного характеру, а варіативні– це спеціальні вимоги до
обізнаності фахівця, що визначаються особливостями професійної
діяльності вчителя фізичної культури.
Інваріантні та варіативні компетентності об’єднують у собі
загальнопредметні компетентності, що притаманні для кожного
предмета і формуються протягом всього терміну його вивчення. Вони
відрізняються високим ступенем узагальненості та комплексності.
Наприклад, загальнопредметні компетентності з методики фізичного
виховання у спеціальних медичних групах можуть бути визначені, як
здатність учителя:
– прискорювати лікувальний (реабілітаційний) ефект занять фізичною
культурою з учнями, які мають ослаблене здоров’я;
– ефективно використовувати сучасні технології для покращення
фізичного стану школярів спеціальної медичної групи;
– інтегрувати знання з теорії та методики фізичного виховання,
фізіології та інших навчальних предметів зі змістом дисципліни «Методика
фізичного виховання у спеціальних медичних групах».
Спеціально-предметнікомпетентності – цеті, що їх набуває студент
при вивченні певного предмета протягом декількох навчальних семестрів.
На факультеті фізичного виховання такий вид компетентностей є
актуальним, наприклад, для таких навчальних дисциплін, як спортивні ігри
(баскетбол, волейбол, ручний м’яч, футбол), фізіологія людини (загальна
фізіологія, фізіологія фізичних вправ). Вони повинні удосконалюватися
упродовж усієї педагогічної діяльності.
Ключові компетентності є надбудовою над базисними – загальними і
професійними. Окресливши основні підходи до визначення поняття ключових
компетентностей, зарубіжні експерти виділяють основну їх рису: ключові
компетентності мають бути притаманні всім членам суспільства незалежно
від статі, класу, раси, культури, сімейного стану, мови та узгоджуватись не
тільки з етнічними, економічними та культурними цінностями суспільства, а
й відповідати пріоритетам та цілям освіти і мати особистісно орієнтований
характер. Крім того, контекст вживання терміну «ключові компетентності»
передбачає акцент на здатності діяти з узагальненням і застосуванням
особистісно-професійних рис для забезпечення такого кола повноважень, де
характерним є постійний вплив швидких змін.
На наш погляд, ключовими компетентностями вчителя фізичної
культури є здатність до саморозвитку і самоосвіти, адаптивності і
мобільності, творчої діяльності, дослідництва, інтеграції різноманітних
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педагогічних компетентностей, спроможність будувати комплекс
індивідуальних цінностей на основі соціальних і державних пріоритетів
та орієнтувати на них свою поведінку й професійну діяльність.
Кожна з ключовихкомпетентностей формується через навчання у певній
освітній галузі, набуваючи у цьому процесі характеру засвоєння освітніх
компонентів, які пов’язані з її освітніми завданнями та змістом.
Доцільно виділяти різні рівні освоєння компетентностей: мінімальний,
просунутий, високий. У цьому контексті вживаються такі словосполучення, як «розширення компетенції» та «звуження компетенції»,
що свідчать про динамічність процесу її набуття чи втрати. Розширення
компетенції, у широкому сенсі, є явищем розвитку: збагачення функцій,
кола обов’язків, об’єктів діяльності тощо. Розширення компетенцій вчителя
фізичної культури визначається освітньо-кваліфікаційним рівнем фахівця.
Отже, орієнтація змісту освіти на розвиток компетентностей,
насамперед, передбачає ґрунтовне розроблення їх системи різного рівня.
Така система має містити як елементи комплексу компетентностей, що
пов’язані за змістом і структурою та можуть розвиватись в студентів
(учителів) поступово – залежно від предмета, освітньої галузі, року
навчання (педагогічного стажу), так і тих, які стержнем проходять через
весь процес підготовки (самовдосконалення) фахівця і не прив’язані лише
до одного предмета. Тільки такий системний підхід до визначення рівня
професійної майстерності фахівця на кожному з його етапів дозволить
здійснити відповідні зміни в змісті освіти, що мають бути закріплені в стандартах освіти й навчальних програмах з окремих предметів.
Таке уявлення про сутність та ієрархію компетентностей учителя
фізичної культури створює теоретичне підґрунтя для подальшого розвитку
методології та методичного інструментарію підготовки та самовдосконалення фахівця.
Одним із найважливіших завдань є формування здоров’язберігаючої
компетентності вчителя фізичної культури. Це знайшло своє відображення
у кваліфікаційній характеристиці випускників факультетів фізичного
виховання, де зазначені типові завдання з усіх видів професійної діяльності
вчителя. Опанувавши матеріал циклу медико-біологічних дисциплін,
спеціаліст повинен, зокрема: розуміти закономірності взаємодії організму
з навколишнім середовищем; науково правильно оцінювати вплив фізичних
вправ на організм людини; визначати рівень фізичного розвитку та
оцінювати стан соматичного здоров’я школярів; раціонально дозувати
фізичні навантаження; проводити кваліфіковану консультацію учнів та
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батьків з питань оптимального вибору найдоцільніших для кожної людини
рухових режимів і форм занять фізичними вправами та ін.
Аналіз змісту навчальних програм з фізичного виховання школярів за
останні 20 років показав, що пріоритетним матеріалом поступово стають
теоретико-методичні знання, засоби і методи оздоровлення учнів, способи
контролю за власним станом здоров’я.
Головними вимогами до сучасних уроків фізичної культури згідно
програми є вироблення в учнів інструктивних навичок і умінь самостійно
займатися фізичними вправами і дотримуватися здорового способу життя.
У процесі вивчення предмета «Фізична культура» повинні
враховуватися найсприятливіші вікові та анатомофізіологічні періоди
розвитку та оздоровлення організму школярів, розкриватися значення
занять фізичними вправами для здоров’я учнів.
Аналіз педагогічних досліджень і практичного досвіду свідчить про
зростаючий інтерес до питань, пов’язаних із здоров’язберігаючою
компетентністю вчителя фізичної культури. Проте, проблема її формування
залишається невирішеною. Основними причинами цього є:
– відсутність загальновизнаного розуміння здоров’язберігаючої
компетентності вчителя фізичної культури як комплексного феномену, який
має великий потенціал для покращення рівня здоров’я підростаючого
покоління;
– недостатня розробленість теоретико-педагогічних основ формування
здоров’язберігаючої компетентності вчителя фізичної культури, що
характеризують її суть і можливості удосконалення;
– нерозробленість змістового і методико-технологічного аспекту
формування здоров’язберігаючої компетентності майбутнього вчителя
фізичної культури.
Переорієнтація фізичного виховання учнівської молоді на оздоровчу
спрямованість вимагає удосконалення змісту біологічного компонента
професійної підготовки вчителя фізичної культури. Контент-аналіз змісту
навчальних програм з фізіології людини і фізіологічних основ фізичного
виховання показав, що проблемі оздоровлення людини присвячено менше
1% навчального матеріалу. Це питання, які розкривають значення рухової
активності людини і фізіологічні основи організації занять дітей і підлітків
фізичною культурою. У змісті цих програм не передбачено вивчення
проблеми керування здоров’ям людини, що вимагає аналізу стану
керованого об’єкту, прийняття управлінських рішень, їх реалізації й оцінки
ефективності.
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Переорієнтацію змісту біологічної підготовки вчителя фізичної
культури з природничо-наукового спрямування на гуманістичний,
людиноцентричний вимагають сучасні уявлення про здоров’я, які базуються
на провідних теоретичних положеннях про єдність організму з оточуючим
середовищем, вчення про адаптацію, теорії гомеостазу, теорії
функціональних систем і даних біологічної кібернетики про системи
керування в біологічних об’єктах.
Оскільки і до сьогодні в процесі підготовки фахівця у вищих навчальних
закладах ці питання не вирішені, то основне навантаження повинна взяти
на себе система післядипломної педагогічної освіти.
Учитель фізичної культури має володіти методиками визначення та
оцінки кількісних показників здоров’я індивіда й уміти використовувати
найінформативніші з них у практичній діяльності.
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Костопільськогообласноголіцею-інтернату спортивного профілю
ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ
АТЕСТАЦІЇ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
В КОСТОПІЛЬСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ЛІЦЕЇ-ІНТЕРНАТІ
СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ
У листі Міністерства освіти і науки України від 30.01.09 р. N 1/9-73
«Про порядок закінчення навчального року та проведення державної
підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009
навчальному році» вперше було передбачено проведення державної
підсумкової атестації з фізичної культури в 11 класі (за вибором учнів).
Державна підсумкова атестація з фізичної культури має на меті виявлення
рівня фізичної підготовки випускників, перевірку знань випускників щодо
фізкультурно-спортивної діяльності та вмінь використовувати їх для
збереження та вдосконалення свого здоров?я.
Державна підсумкова атестація з фізичної культуриу 2011-2012
навчальному році мала на меті перевірити відповідність знань, умінь і
навичок одинадцятикласників програмовим вимогам і оцінити рівень
навчальних досягнень учнів за курс загальної середньої освіти. Вона
проводилася за завданнями з посібника «Збірник завдань для проведення
державної підсумкової атестації з фізичної культури. 11 клас» (авт. –
О.В.Тимошенко та ін. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012).
Державна підсумкова атестація складається з трьох частин: тестові
завдання з теоретико-методичних основ фізичної культури (у письмовій
формі), практичні завдання інструктивно-оздоровчого спрямування та
залікові вправи. До першої частини атестації в збірнику розміщено 10
варіантів атестаційних робіт для рівня стандарту та 5 варіантів атестаційних
робіт для профільного рівня. Кожен варіант складається з 36 тестових
завдань з вибором однієї правильної відповіді. Кожна правильна відповідь
оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів – 36, що відповідає 12
балам (за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів
(див. таблицю 1)).
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Таблиця 1
Рівень навчальних
досягнень
Низький

Середній

Достатній

Високий

Тестові завдання
(бали)
0–3
4–6
7–9
10 – 12
13 – 15
16 – 18
19 – 21
22 – 24
25 –27
28 – 30
31 – 33
34 – 36

Оцінка за 12-бальною шкалою
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Навчальні заклади мають передбачити для проведення державної
підсумкової атестації не менше десяти варіантів для рівня стандарту та
п'яти варіантів - для профільного рівня.
Варіант практичної частини інструктивно-оздоровчого спрямування
та залікових вправ для кожного з учнів здійснюєтьсяшляхом випадкового
вибору учнями білетів, що складаються із двох завдань (практична частина
інструктивно-оздоровчого спрямування, залікова вправа), які добирає
вчитель зізгаданого збірника – для юнаків та дівчат окремо.
Практичні іспити дозволяють оцінити уміння учнів ворганізації й
проведенні самостійних та групових занять різного спрямування,
фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня, рухливих ігор та їхні
навчальні досягнення в обраному виді рухової діяльності.
Загальна оцінка за державну підсумкову атестацію є середнім
арифметичним суми трьох випробувань: тестових завдань з теоретикометодичних основ фізичної культури, практичних завдань інструктивнооздоровчого спрямування та залікових вправ.
На виконання тестових завдань відводиться 45 хвилин, практичних
завдань - 90 хвилин. Загальна тривалість атестації не повинна перевищувати
3 академічні години. Державна підсумкова атестація з фізичної культури
проводиться в один день.
До складання підсумкових випробувань з фізичної культури
допускаються учні основної медичної групи, які не мають протипоказань
щодо виконання фізичних вправ, передбачених завданнями атестації.
Списки учнів, які здають зазначене випробування, завіряються лікарем
медичної установи, який обслуговує навчальний заклад.
Кожен учень, який проходить державну підсумкову атестацію у
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письмовій формі, отримує варіант роботи із вищезазначених посібників,
бланк відповідей, підготовлені навчальним закладом, та зошит (аркуші)
для виконання роботи зі штампом навчального закладу.
Костопільський обласнийліцей-інтернат спортивного профілю був
створений у 2001році розпорядженням облдержадміністрації.
До власної спортивної бази ліцею належать такі споруди (див. табл.2):
Таблиця 2
№
з/п
1
2
3

Назва спортивної
споруди
Спеціалізований спортзал
боротьби
Спортзал для футболу
Майданчик футбольний зі
штучним покриттям

4

Майданчик ЗФП: 12 тренажерів

5
6

Зал тренажерний
Відновлювальна кімната (сауна)

Розміри

Рік уведення в
експлуатацію

В якому році
здійснено останній
кап. ремонт

20 х10

1981

2002 р.

29 х 24

1986

2004 р.

42 х 22

2006

-

2006

-

1981
2005

2002 р.

21 х 7
70 кв. м
40 кв. м

Також, ліцей орендує спортивну базу в Костопільській ДЮСШ
комунальна власність Костопільської районної ради):
Футбол (юнаки, дівчата): футбольні поля – 90 х 70, 70 х 50, 45 х 45 (у
метрах).
Волейбол: спортивний зал ДЮСШ (36 х 18 м.).
Легка атлетика:
– стадіонДЮСШ :
– бігові доріжки – 6 шт. на 100 м.;
– бігові доріжки – 4 шт. на 400м.;
– ями для стрибків у довжину – 2 шт.;
– сектор для штовхання ядра – 1 шт.;
– сектор для метання молота – 1 шт.;
– сектор для метаннядиска – 1 шт..
В осінньо-зимовийперіод ліцей орендує:
– футбольно-легкоатлетичний манеж (розміром 42 х 18) з ямою для
стрибків у довжину;
– тренажерний зал – 1;
– роздягальні – 2;
– гардероб – 1;
– душові – 2;
– сауна – 1.
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Із часу заснування Костопільського обласного ліцею-інтернату
спортивного профілюкультивуються такі види спорту:
– боротьба греко-римська;
– футбол ( дівчата та юнаки);
– волейбол (дівчата);
– легка атлетика (юнаки та дівчата).
УКостопільському обласномуліцеї-інтернаті спортивного профілю,
починаючиз 2001 року, займалась така кількість юних спортсменів (див.
табл. 3):
Таблиця 3
2001
Роки
К-сть учнів 144

2002
147

2003
175

2004
197

2005
202

2006
226

2007
219

2008
217

2009
212

2010
213

2011
225

З кожним роком збільшується кількість учнів, які приїжджають на
навчання з інших районів та областей. Це добре ілюструє подана нижче
таблиця (див. табл. 4):
Таблиця 4
Контингент учнів
Всього
учнів
197
202
226
219
217
212
213
225

м. Костопіль
57
49
56
40
35
36
28
33

Костопільський р-н
51
32
35
32
32
36
27
29

Рівненська
обл.
75
105
102
100
92
78
80
82

З інших
регіонів
14
16
33
47
58
62
78
81

Роки
2004 р.
2005 р.
2006 р.
2007 р.
2008 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р

Державна підсумкова атестація з фізичної культури проводиться з 20092010 навчального року.
Результати Державної підсумкової атестації з фізичної культуриучнів
Костопільського обласноголіцею-інтернату спортивного профілюу 20112012 навчальному році (див. табл.5):
Таблиця 5
Навчальні
роки
2009-2010
2010-2011
2011-2012

Високий
46
34
65

Рівень навчальних досягнень
Достатній
Середній
Початковий
2
2
1
-

Примітка

Проблем із проведенням ДПА з фізичної культури за ці роки не
виникало.Відношенняучнів до ДПА з фізичної культури позитивне. Під
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час підготовки до здачі іспиту використовуємо комп'ютерну оболонку
Assist2.
Здача ДПА з фізичної культури допомагає під час вступної кампанії у
вищі навчальні заклади. В цілому, потрібно відзначити високий рівень
підготовки наших учнів. Наводжу результати вступної кампанії випускників
минулих років (див. табл. 6):
Таблиця 6
Роки
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

Заклади
Навчальні
Кількість
спортивного
заклади
випускників
профілю
Рівненщини
52
58
53
36
66

32
28
25
23

27
30
33
16

Навчальні
заклади ІІІІV рівня
акредитації
46
39
34
22

Навчальні
заклади
І-ІI рівня
акредитації
6
17
15
9

Дубенчук Анатолій Іванович,
завідувач кабінету фізичної культури і здоров’я,
старший викладач кафедри методики та змісту
соціогуманітарної освіти Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Державна підсумкова атестація з фізичної культури була вперше
введена у 2008-2009 навчальному році: лист Міністерства освіти і науки
України від 30.01.09 р. № 1/9-73 «Про порядок закінчення навчального
року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх
навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році».
Вона має на меті виявити рівень фізичної підготовки випускників,
перевірити їх знання щодо фізкультурно-спортивної та оздоровчої
діяльності, вміння використовувати ці знання для збереження та зміцнення
свого здоров’я.
У всі ці роки державна підсумкова атестація з фізичної культури
проводилася за вибором учнів та обов’язково для учнів, які навчалися за
спортивним профілем.
До складання державної підсумкової атестації з фізичної культури
допускаються учні основної медичної групи. Для підготовки списків учнів,
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які проходитимуть атестацію з фізичної культури, медичний працівник
навчального закладу зобов’язаний вивчити їх медичні картки на предмет
протипоказань до виконання фізичних вправ, передбачених завданнями
державної підсумкової атестації та провести медичний огляд. Відмітка про
допуск до виконання фізичних вправ заноситься до відповідної графи
протоколу проведення державної підсумкової атестації.
Три роки поспіль зміст та умови державної підсумкової атестації з
фізичної культури змінювалися.
Так, у 2008-2009 навчальному році, білети мали містити одне
теоретичне питання та три залікові вправи. Із залікових вправ учні
обирали дві для здачі нормативів. Техніку виконання третьої –
демонстрували та описували усно. Теоретичні запитання та залікові вправи
добиралися вчителем зі «Збірника матеріалів для державної підсумкової
атестації з фізичної культури» (упорядники –С.М.Чешейко та ін. – К. – П.:
Аксіома, 2009). Формування завдань залежало від навчального матеріалу,
опанованого учнями на заняттях фізичної культури. Так, наприклад, якщо
учні мали можливість займатися плаванням чи лижною підготовкою, то це
мало б бути відображене у білетах.
На проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури
відводився один день. Спочатку учні складали теоретичну частину, а потім –
(після перерви, необхідної для переодягання у спортивну форму)
демонстрували залікові вправи. Перед виконанням вправ учні самостійно
проводили відповідну розминку.
На підготовку до відповіді на теоретичні запитання рекомендувалося
відводити не менше 20 хвилин. Відповіді учнів мали бути підкріплені
прикладами, на основі яких вони демонстрували уміння застосовувати
набуті знання на практиці.
Відмінністю державної підсумкової атестації з фізичної культури у
2009-2010 навчальному році було те, що учні на теоретичне запитання
давали не усну, а письмову відповідь. Державна підсумкова атестація з
фізичної культури стала обов’язковою для учнів,які навчалися за
спортивним профілем. Також, було розширено кількість теоретичних тем.
Учень мав дати відповідь на теоретичні запитання та виконати дві залікові
вправи,із яких – одну обрати для здачі нормативу, іншу – виконати на техніку
та описати виконання усно. Перелік та зміст теоретичних запитань, залікові
вправи та критерії їх оцінювання були викладені у посібнику «Збірник
матеріалів для державної підсумкової атестації з фізичної культури. 11 клас»
(упор. Т.Ю.Круцевич та ін. – К. – П.: Аксіома, 2010 р.).
Суттєвих змін умови проведення державної підсумкової атестації з
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фізичної культури зазнали у 2010-2011 навчальному році.
Державна підсумкова атестація з фізичної культури проводилася для
випускників відповідно до навчальної програми для загальноосвітніх
навчальних закладів «Основи здоров’я і фізична культура» 1-11 класи (за
ред. М.Д.Зубалія) та за завданнями із посібника «Збірник завдань для
проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури. 11 клас»
(авт. –В.В.Деревянко, В.М.Єрмолова, Л.В.Копилова, О.М.Лакіза,
О.В.Тимошенко. – К.: Освіта, 2011).
Принциповою відмінністю стало те, що для перевірки теоретикометодичних знань були розроблені тестові завдання:10 варіантів по 36
тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді. Навчальні заклади
повинні вибрати не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо
кількість учнів менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант.
Державна підсумкова атестація з фізичної культури проводилася в один
день. Вона складалася з трьох частин: тестові завдання з теоретикометодичних основ фізичної культури (у письмовій формі), практичних
завдань інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ.
На виконання тестових завдань відводилося 45 хвилин, практичних
завдань – 90 хвилин. Загальна тривалість атестації не повинна була
перевищувати 3 академічні години.
Такий підхід полегшив процедуру оцінювання рівня теоретикометодичних знань учнів з боку комісії. З іншого боку, учень міг бути
упевнений, що його відповідь буде належно оцінена.
У2011-2012 навчальному році умови проведеннядержавної підсумкової
атестації з фізичної культури не змінилися. Вона проводилася за
посібником«Збірник завдань для проведення державної підсумкової
атестації з фізичної культури. 11 клас» (авт. – О.В.Тимошенко та ін. – К.:
Центр навчально-методичної літератури, 2012). Були внесені лише
поправки у зміст текстових завдань, які могли мати двозначне трактування,
та виправлені у декількох питаннях фактичні помилки. Також, були
розроблені окремі питання для профільних класів.
На наш погляд, знайдено оптимальний варіант проведення державної
підсумкової атестації з фізичної культури. Принципово міняти його не має
потреби. Разом з тим, є ряд питань, які потрібно доопрацьовувати.
По-перше, необхідно підготувати за рік до початку екзамену посібник,
у якому учень міг би знайти відповідь на будь-яке запитання, передбачене
у програмі ДПА.
По-друге, потрібно акцентувати зміст питань на методику самостійних
занять фізичними вправами. Поступово доповнювати існуючі питання
питаннями методичного характеру.
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По-третє, удосконалювати саму процедуру проведення іспиту. Щодо
третього, ми пропонуємо проводити теоретичну частину іспиту з
використанням комп’ютерів. Зокрема, комп’ютерної оболонки Assist 2. Ця
оболонка дає можливість не тільки прискорити процес оцінювання
результатів тестування, вона дає можливість учням продуктивно готуватися
до атестації. Параметри цієї оболонки дозволяють використовувати її як у
режимі контролю, так і у режимі тренажера.
Знайшовши правильні відповіді на усі запитання, передбачені
збірником, ми ввели їх у комп’ютерну оболонку. Вибравши режим
«тренажер» та параметр «показувати правильні відповіді» учень може
самостійно готуватися до атестації.
Під час безпосереднього проведення іспиту учитель має встановити
такі опції:
l режим роботи: контроль, вибрати 36 запитань;
l перемішувати: запитання та варіанти відповідей;
l не обмежувати час відповіді на одне запитання;
l обмежити загальний час роботи: 45 хв.;
l не показувати правильні варіанти відповідей.
Під час підготовки до атестації необхідно наголосити учням, що на
кожне запитання існує лише одна правильна відповідь. При цьому, питання
та варіанти відповідей побудовані так, що потрібно вибрати найповнішу.
Якщо відмічено дві відповіді як правильні, виставляється 0 балів. Після
того, як буде дана відповідь на останнє запитання, на екрані висвітлюється
результат правильних відповідей. Ці дані також будуть збережені у пам’яті
комп’ютера.
В області була проведена значна робота щодо впровадження державної
підсумкової атестації з фізичної культури. Уже в перший рік виявили
бажання складати цей іспит більше 10 відсотків випускників 11 класів.
Цей показник з року в рік збільшується.
Разом з тим, є підстави вважати, що не в усіх районах і не у всіх
навчальних закладах ця робота є задовільною. Існують такі проблеми:
1. Учителі фізичної культури недостатньо уваги приділяють вивченню
теоретико-методичних знань упродовж навчального року і самі недостатньо
володіють ними. Через це, не тільки не агітують учнів здавати ДПА саме з
фізичної культури, але й відмовляють їх.
2. Районні методичні кабінети не провели належної роботи щодо
забезпечення учителів фізичної культури необхідними методичними
матеріалами, які були розроблені на Всеукраїнському та обласному рівнях.
3.Так само, не було проведено достатньої кількості та методичної
наповненості інструктивно-методичних нарад щодо питань безпосередньої
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організації ДПА, методичної проблематики та оформлення відповідної
документації.
У зв’язку з цим, пропоную провести впродовж 2012-2013 навчального
року три інструктивно-методичні заняття з фізичної культури:
1. У першій чверті – заняття з учителями фізичної культури 11 класів
на яких розглянути питання вивчення (повторення) теоретико-методичних
знань з фізичної культури, передбачених програмою для учнів 5-11 класів.
Зміст та методику оцінювання практичних завдань інструктивнооздоровчого спрямування.
2. У другій чверті – заняття з учителями фізичної культури 11 класів,
на яких розглянути методику використання комп’ютерної оболонки Assist2у
процесі підготовки та проведення ДПА.
3. У квітні 2013 року провести нараду щодо змісту, умов та методики
проведення ДПА. Забезпечити кожного учителя необхідним набором усієї
методичної та організаційної документації.
Відділення 18. Бібліотечні фонди шкільних підручників.
Координатор відділення: Кузьмін Олена Євменівна, методист
кабінету виховної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти.
Тема. Діяльність шкільної (публічно-шкільної) бібліотеки щодо
інформаційного забезпечення реалізації інноваційних підходів до
організації навчально-виховного процесу.
Кузьмін Олена Євменівна,
методист кабінету виховної роботи,
старший викладач кафедри педагогіки і психології
Рівненського обласного інститутупіслядипломної педагогічної освіти
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ
ПРОЦЕСУ ТРАНСФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ БІБЛІОТЕК
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
В СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЦЕНТРИ
Інноваційний шлях розвитку бібліотеки – це шлях перетворень, що
вимагає науково-обґрунтованихпідходівдооновленнябібліотечної діяльності,застосуванняспеціальних методикїхпрактичногоздійснення. Потрібно
розуміти, що інноваційний розвиток бібліотечної справи – не мода, а стійкий
тренд, що інновації у бібліотечній справі мають свою специфіку, вони
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відрізняються від інновацій в інших сферах.
У термінологічному словнику «Библиотечное дело» термін «інновація»
тлумачиться, як відновлення продукції і послуг, здійснюваних бібліотекою,
її технологій, форм та методів управління і т.д., що забезпечують підтримку
сучасного іміджу, якості обслуговування, конкурентноздатності
(Библиотечное дело: терминолог. словарь. – М., 1997. – С.45.). Бібліотечна
інновація розуміється, як кінцевий результат інноваційної діяльності, що
втілюється у вигляді нового чи вдосконаленого інформаційного продукту
або послуги, нового підходу до технологічного процесу, що
використовується у бібліотеці. Інновація - новий результат інтелектуальної
діяльності, який відрізняється від попередніх кількома параметрами.
Основна відмінність полягає в тому, що інновація вважається принципово
новою реалізованою ідеєю, яка отримала втілення у новому продукті, у
новій технології або в новому підході до інформаційних послуг. Друга
відмінна якість – інновація повинна забезпечувати підвищення
ефективності а також – бути стимулом та передумовою народження
наступної інновації.
Які ж фактори впливають на інноваційні зміни в діяльності
бібліотек?Насамперед – цеунікальні особисті якості творчої людини - не
мрійника з сміливими ідеями, а професіонала, який має сильну енергетику
таволю для впровадження інновацій. Не менш важливим є і сприятливе
середовище, своєрідне багатоальтернативне поле для творчого вибору.
Серед елементів, які формують таке середовище, можна назвати
зацікавленість керівництва бібліотеки в її оновленні, розробку відповідної
стратегії, постановку загальних цілей; створення надійної команди, яка
серед інших функцій виконує роль головного експерта при оцінці
неординарних ідей, а також вміння «заразити» цими ідеями колектив.
Також, потрібно не забувати про зворотній зв’язок, постійно відслідковувати
психологічне самопочуття людей, перевіряти творчий імпульс у команді.
Атмосфера радості, де посмішка бібліотекаря створює у читача хороше
ставлення до бібліотеки, допомагає розкрити творчий потенціал.
Темпи поширення новацій, у багатьох випадках, залежать від наявності
відпрацьованої системи заохочення інноваторів: доплати, премії,
підвищення категорії, посади.
Важливим завданнямта складовою частиною впровадження
нововведень є навчання бібліотекарів творчому відношенню до своєї
роботи. Тут провідне місце належить методисту, який не просто повинен
помітити прагнення підлеглого до раціоналізації бібліотечних процесів
(дати бібліотекареві уяву про їх можливості, постійно вивчати та
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пропагувати нове, передове, порівнювати зі старим), а й допомогти йому в
пошуках проблем,котрі чекають свого удосконалення (допомогти
бібліотекарю самостійно знаходити задачі, які заслуговують аналізу та
раціоналізації; навчання навикам проведення соціологічного дослідження,
моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища бібліотеки,
реальних та потенційних користувачів) а також – опанувати методику
аналітичної та науково-критичної діяльності (обговорювати їх власні
напрацювання, спроби інноваційної творчості, проводити оцінку
ефективності нововведень).
Інноваційна діяльність повинна бути спрямована на систематичне
стимулювання розвитку бібліотеки шляхом змістовного структурноорганізаційного оновлення, технічної і технологічної модернізації всіх
процесів а також – позитивних змін у професійній свідомості
співробітників.
Її можна відобразити у ряді документів, що забезпечуютьпослідовну
конкретизацію цілей, завдань, дій і ресурсних затрат для здійснення
інновацій, серед яких: «Концепціярозвиткубібліотеки»на найближчих 5
років, уякійпідкреслена соціальна значущість (місія) бібліотеки та
перспективи її розвитку; «Планзаходів із реалізації «Концепції…»;
«Перспективнийпланінструктивно-методичного забезпечення впровадження інформаційних технологій у бібліотеці»; «План заходів із
впровадження комп’ютерних технологій»; «Перспективний план роботи з
фондом», які сприятимутьвпровадженнюінноваційуроботубібліотеки.
Кожензцихдокументівмаєсвоєпризначення,авесьряд – забезпечує
конкретизацію цілей, завдань, дій і ресурсних затрат для здійснення
інновацій.
Основою вінноваційній роботі бібліотеки єінформаційна підтримка
навчально-виховного процесу ЗНЗ шляхом:
– автоматизації основних технологічних процесів бібліотеки;
– удосконалення (створення) сайту бібліотеки;
– поповнення електронного каталогу;
– створення власних електронних ресурсів;
– участі у корпоративних проектах;
– надання інформаційних сервісних послуг та інше.
Кінцевою метою інновацій є суттєве підвищення якості, оперативності
та повноти задоволення інформаційних потреб і запитів користувачів та
репрезентація своїх ресурсіву зовнішньому інформаційному середовищі.
Інновації в обслуговуванні читачів(якісні зміни технологічного процесу
в обслуговуванні читачів). Сьогодні автоматизована документовидача у
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бібліотеці повинна базуватися на штрих-кодуванні кожного документа, який
поступає до фонду бібліотеки, та читацьких карток. Переведення всіх
категорій читачів на автоматизоване обслуговування сприятиме
оперативнішій роботі з ними.
На зміну традиційному паперовомуформуляру повинен прийти
електронний, в якому відображена вся інформація про видані документи
та контроль за термінами їх повернення.
Також, у книгозбірні можна здійснювати послуги з електронної
доставки документів.
Інновації у створенні електронних ресурсів та баз даних(формування
фонду документів на електронних носіях, який включає дискети, СD та
DVD-диски). Виготовлення електронних копій документів (рідкісних,
цінних, які користуються підвищеним попитом) з фондів бібліотеки та
реєстрація їх у системі електронної бібліотеки (далі – ЕБ); реєстрація
електронних документів, які не мають паперового аналогу у фонді в
електронному каталозі. Також впроваджується пошук та включення у
систему ЕБ повнотекстових документів з мережі Інтернет,електронний
облік підручників, створення електронних каталогів тощо.
Формуваннясистемибазиданихшляхомпоповненняелектронного
каталогу за двома напрямками: введення до електронного каталогу нових
надходжень літератури та поступове ретровведення активної частини
фонду, створення проблемно-орієнтованих аналітичних баз даних та робота
зі створеннявласного повнотекстового ресурсу.
Інновації у довідково-бібліографічному обслуговуванні читачів.
Інтенсифікація наукових досліджень як з боку учнів, так і серед педагогів,
прагнення до самоосвітньої роботи потребують удосконалення
інформаційно-бібліографічного обслуговування, зокрема, якості довідковобібліографічного апарату,від ефективної організації якого залежить
виконання головної задачі бібліотеки – інформаційного забезпечення
навчально-виховного процесу.
Одним із головних інформаційних продуктів бібліотеки повинен стати
електронний каталог, що відображає активнийфонд бібліотеки та створює
основу для виконання різноманітних інформаційних запитів користувачів.
Він забезпечує багатоаспектний оперативний пошук.
Віртуальна довідкова служба– це нове технологічне рішення
традиційного довідково-бібліографічного обслуговування.
Web-сайт бібліотеки. Web-сайт бібліотеки містить багато цікавої та
корисної інформації, яка постійно поповнюється та поновлюється.
Просвітницька робота.Бібліотека є не тільки засобом забезпечення
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доступу до знань та інформації, але і просвітницьким осередком, який
сприяє вихованню гармонійної особистості, здатної до постійної
самоосвіти та саморозвитку. Інноватика у проведенні просвітницьких
заходів проявляється у наявності елементів дискусійності, проблемності,
театралізації у викладі інформації; включенні ігрових моментів;
використанні новітніх комп’ютерних технологій; у залученні читачів до
розробки сценарію та їх активній участі в самомузаході.
Проектна діяльність бібліотеки.Проектування є потужною
креативною рушійною силою інноваційного розвитку, дозволяє генерувати
свіжі ідеї і перетворювати їх у життя, забезпечувати реорганізацію та
модернізацію бібліотек на новій реформаторській хвилі.
Науково-методична робота та маркетингова діяльність.Досить
важко вивчити і впровадити у практику нові форми і методи роботи. Цей
напрямок методичної діяльності вимагає професійної підготовки.
Необхідно озирнутись назад, проаналізувати вивчене, відібрати краще,
апробувати в існуючих умовах, щоб нові форми і методи роботи не тільки
дали ефективний результат, але й підвищили культуру обслуговування.
Цьому сприяє одна з основних функцій методичної роботи – аналітична.
Завдання методиста – ретельно проаналізувати умови, в яких функціонують
бібліотеки; визначити проблемні зони; запропонувати шляхи їх вирішення,
використовуючи як традиційні, так і нові форми (наукова діагностика й
експертиза, оцінка рівня роботи, виявлення елементів інноваційної
творчості, тобто здійснення повноцінної аналітичної діяльності).
Частиною аналітичної діяльності є методичний моніторинг. Це
своєрідна система відстеження змін у бібліотечній справі, яка покликана
зібрати інформацію про діяльність бібліотек, аналіз якої дозволяв би судити
про рівень їхньої роботи, нововведення у бібліотечній справі та їх
поширення по системі бібліотек. Оперативне одержання цих даних,
спостереження за їхньою динамікою дозволяє оцінювати стан і рівень
бібліотечної діяльності та, на цій основі, розробляти методичні рекомендації
щодо подальшого удосконалення роботи бібліотек.
Провідним аспектом діяльності методиста є консультаційна допомога.
Вона надається керівникам та бібліотекарям шкільних (публічно-шкільних)
бібліотек.
Консультаційна допомога стосується проблематики роботи з
персоналом у сучасних умовах, утвердження власного іміджу, розгортання
інноваційної діяльності, пошуку додаткових джерел фінансування,
організації роботи за цільовими бібліотечними програмами, вивчення
потреб користувачів та їх задоволення рівнем обслуговування у бібліотеках,
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створення інформаційно–консультаційних центрів з питань життєдіяльності
територіальних громад, організації та проведення нових інтерактивних
форм професійного навчання: майстер-класів, проблемно–творчих
лабораторій, використання тренінгових методик тощо.
Майбутнє бібліотеки в суспільстві визначає персонал. Тому, не
випадково в наш час, разом зі зміною загальної парадигми управління,
коли сталивпроваджуватись такі нові методи як менеджмент, маркетинг,
стратегічне планування, що вимагають участі в їх реалізації всіх бібліотек
та кожного її співробітника, формуються і принципово нові вимоги до
кадрового складу, що розглядається як основний ресурс, який, у першу
чергу, забезпечує успіх всієї системи бібліотек.
Розвивати творчу ініціативу, формувати професіоналізм у бібліотечних
кадрів, стимулювати інноваційні процеси в бібліотеках області можна лише
постійно удосконалюючи і навіть змінюючи систему професійного
навчання бібліотекарів.
Методистам слід використовувати різноманітні засоби для формування
і розширення професійного світогляду бібліотечних працівників. Це і
традиційні, випробувані часом форми, і нові, сучасні, інтерактивні. Однією
з найрозповсюдженіших традиційних форм підвищення компетентності,
що дозволяє різнобічно і планомірно висвітлювати питання теорії і
практики бібліотечної діяльності, єсемінар. Зараз ця форма досить
осучаснена, модернізована. Зміст проведення семінарів сьогодні належить
до розряду проблемного навчання і при незначних фінансових витратах
дає відчутний результат. Формою реалізації виступають довгострокові
тренінгові семінари, проектні, учбово-практичні, відмінною рисою яких є
максимальне наближення теорії до практики. Найчастіше подібне
проблемне навчання є своєрідним інструментом апробації нових ідей,
інновацій, поглядів.
Школа бібліотекаря за різними напрямками роботи: «Позиціонування
бібліотеки або новий ракурс звичної діяльності», «Бібліотечні технології:
актуальні питання роботи з фондом», «Організаційна культура та культура
організації». Створюються своєрідні навчальні комплекси, творчі майстерні,
що дозволяють організовувати навчання на принципово нових засадах.
Впроваджуючи нові форми професійного навчання,методисти повинні
надавати перевагу таким формам, які спонукають до творчості і пошуку
нових нестандартних рішень, наголошують на нових інтерактивних формах
навчання, методика проведення яких сьогодні теоретично не розроблена,
а зумовлюється практикою. Це – майстер-класи і творчі
лабораторії.Можливості цих форм навчання дуже великі – вони
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дозволяють фантазувати, вносити нове в методику їх проведення і дуже
подобаються бібліотечним працівникам.
До системи підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу сьогодні,
по праву, можна віднестиосвітній проект професійного навчання –обласна
виїзна проблемно-творча лабораторія для сільських бібліотек. На таких
заходах теоретичні консультації супроводжуються трансляцією цікавих
практичних доробків. Розглядаються питання розвитку сільських бібліотек
у контексті сучасних проблем і перспектив, можливості сільських бібліотек
щодо задоволення інформаційних та дозвіллєвих інтересів читачів,
інноваційні форми і методи роботи серед читачів з популяризації літератури
краєзнавчого змісту, пошуково-дослідницька робота бібліотек у межах
культурно–історичного краєзнавства та ін.
Пропонуємо і нові нетрадиційні форми підвищення кваліфікації:
методичні дні (на них заслуховуються творчі звіти бібліотек), бібліотечні
лекторії («Форми і методи інформаційного обслуговування читачів»,
«Інноваційні форми масової роботи», «Цільові бібліотечні програми:
методика складання»), інформаційно-методичні панорами («Ідеї школи
інноватики», «Нові ракурси бібліотечної діяльності»), презентації
методико-бібліографічних матеріалів, аналітичні огляди.
Враховуючи зайнятість бібліотечних працівниківа також обмеженість
професійної літератури, можна запропонувати заочну школу навчання з
певною тематикою. Реальну допомогу бібліотечним працівникам у їх праці
надає літня школа бібліотекарів «Традиції не втрачаються: у центрі
уваги читач».
Творчий початок у людині – це коштовна якість, яку треба підтримувати
в кожному, хто відчуває себе активною особистістю в житті. Тому, як засіб
реалізації творчого потенціалу бібліотечного персоналу, розвитку його
ініціативи в роботі бібліотеки, необхідно продовжити використовувати таку
форму роботи, як професійні конкурси бібліотекарів. Професійний
конкурс – це ефективний спосіб підтвердження творчої природи
бібліотечної професії, традиції постійного пошуку нового, фантазії,
винахідливості. Конкурси надають руху нереалізованим професійним і
особистісним творчим можливостям, виявляють талановитих
співробітників, стимулюють їхню подальшу творчу діяльність. Вони
піднімають престиж і статус бібліотечної професії, формують
інноваційнуповедінку бібліотечних фахівців.
Перед методистами завжди стояло завдання –прогнозувати діяльність
бібліотек, передбачати тенденції їх розвитку і, заможливістю, впливати
на них, працювати на випередження. Формуючи концепцію подальшого
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розвитку бібліотек, методисти повинні детально вивчити проблеми
використання інформаційно-бібліотечних ресурсів, суспільну думку
користувачів з різних питань, у чому допомагають маркетингові
дослідження(міні-анкетування: «Бібліотека і читання: вчора, сьогодні,
завтра», «Бібліотека в твоєму житті», «Як Вас обслуговують?», «Бібліотека
майбутнього»).
Узагальнені матеріали досліджень є підґрунтям для планування
рекламно-іміджевої діяльності, яка сприяє укріпленню основного
завдання–залучити населення до бібліотек, яскраво, переконливо
показуючи їх можливості у справі одержання інформації, організації
дозвілля, надання соціально-психологічної підтримки користувачам.
Сьогодні, організовуючи роботу шкільних (публічно-шкільних)
бібліотек регіону, методист активно формує загальну стратегію бібліотечної
галузі, розробляє і реалізує нові підходи до безперервної професійної освіти
бібліотечного персоналу, поширює проектно-програмну діяльність,
намагається впроваджувати нові інформаційні технології та
використовувати їх у створенні спільних корпоративних проектів,
застосовує новий інструментарій щодо організаційно-методичних аспектів
модернізації бібліотек області на основі менеджменту якості, активно
формує сучасний професійний світогляд бібліотечного персоналу регіону.
Сьогодні працівниками бібліотек здебільшого осмислена роль
інноваційної діяльностіта необхідність її активізації. Однак, для її розвитку
недостатньо організаційної бази, яка б давала змогу здійснювати її
організаційно-управлінське регулювання, планування, контролювання та
забезпечення регламентуючими документами.
Бібліотекарі реально відчувають необхідність змін, але не володіють
усіма потрібними для цих умов здібностями і підготовкою. Вирішити цю
проблему можливо як шляхом навчання (на своїх помилках) на роботі, так
і черпаючи корисну інформацію на конференціях, науково-практичних
семінарах.
Програми підвищення кваліфікації працівників бібліотек повинні бути
розраховані на тих спеціалістів, які займаються питаннями інновацій на
практиці. Принципово важливим на сьогодні є вивчення методики паблік
рилейшнз і проектної діяльності, фандрейзингу і стратегічного планування,
проведення передпроектних досліджень і управління персоналом.
Відомо, що саме читання професійної літератури, зокрема, – періодики,
залишається головним джерелом нових ідей. Для тих, хто слідкує за
професійними виданнями, найважливішим є вивчення та запозичення
досвіду передових вітчизняних та зарубіжних бібліотек. Передплата
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професійної періодики сьогодні потребує першочергового вирішення.
Отже, слід звернути увагу на передплату фахових видань, активізувати
використання фаховоїресурсної бази, професійних електронних журналів,
онлайн-навчальних курсів, інформаційних бібліотечних порталів.
У практиці підвищення кваліфікації бібліотекарів слід започаткувати
або продовжити роботу з такою формою, як школа бібліотечної інноватики.
Програму занять слід розробляти з урахуванням професійного рівня і
практичного досвіду роботи працівників, складності питань, з якими вони
зустрічаються у повсякденній роботі.
Сьогодні спостерігається стрімке збільшення обсягів різноманітної
інформації(з якою доводиться працювати як бібліотечним службам, так і
користувачам бібліотечних закладів), що актуалізує питання ефективного
використання інформації. Вирішенню цього сприяє впровадження
інноваційного підходу до організації інформаційної діяльності бібліотек,
що виявляється у широкому використанні інноваційно-інформаційних
технологій і, насамперед, комп’ютерної техніки та можливостей глобальної
комп’ютерної мережі Інтернет. Саме на це потрібно звертати особливу
увагу.
Таким чином, на питання «Що необхідно змінити в бібліотеці у першу
чергу?», даємо відповідь: «Підвищити інтелектуальний потенціал
бібліотеки».
Отже, серед пріоритетних напрямків діяльності бібліотеки повинен
бути розвиток інтелектуального потенціалу та технологій.
Працюючи в напрямку інноваційної діяльності, слід розвивати
технології формування електронних бібліотек, ефективного використання
електронних версій усіх видів сучасної літератури та періодики.
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виконавчого комітету Кузнецовської міської ради
ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ
(ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНОЇ) БІБЛІОТЕКИ.
РОЛЬ МОНІТОРИНГУ ТА МАРКЕТИНГУ У ПРОЦЕСІ
ПЛАНУВАННЯ(ВПРАВА «МОЗАЇКА»)
Шкільна бібліотека – це фундамент освіти і самоосвіти. За своєю суттю
вона є Берегинею людського знання. Основне завдання, що стоїть перед
сучасною бібліотекою і її фахівцями – це поліпшення бібліотечного
обслуговування (за умови вдосконалення довідково-бібліографічної
діяльності), ріст і престижність професії бібліотекаря, зміцнення
матеріально-технічної бази, формування фондів.
Питання планування роботи шкільних бібліотек – дуже важлива частина
проблеми, тому що план – це виконання певних завдань, засіб раціонального
використання трудових ресурсів, фінансових асигнувань. В Інструкції з
ведення ділової документації в ЗНЗ І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. №240,
передбачено, що плани роботи бібліотекарів складаються на період,
визначений педагогічним колективом, у довільній формі та узгоджуються
із адміністрацією закладу. Відповідне рішення педагогічного колективу
повинне бути відображене у протоколі педагогічної ради і номенклатурі
справ закладу, яку затверджено наказом. У Положенні про бібліотеку
загальноосвітньої школи, затвердженому наказом МОН України від
14.05.1999 №139, зазначено, що річний план шкільної бібліотеки є
складовою частиною плану навчально-виховної роботи школи.
580

Отже, у шкільних бібліотеках основним і обов’язковим для всіх є річний
план, що є додатком до завдань роботи школи. У його основу необхідно
покласти основні принципи: сучасності, науковості, системності,
доцільності, наступності, урахування специфіки закладу та забезпеченості
бібліотеки запитам та інтересам користувачів.
Хороший план – половина успіху, він має бути складений з урахуванням
результатів аналізу діяльності шкільної бібліотеки, процесів, що
відбуваються на ринку освітньо-бібліотечної продукції а також – глобальних
факторів. Це означає, що необхідно провести аналіз факторів прямої та
опосередкованої дії (учні, вчителі, батьки), тобто, вивчити мікро- та
макросередовища, сильні та слабкі сторони бібліотеки.
Сильні та слабкі сторони – це оцінка внутрішніх факторів, які залежать
від бібліотеки закладу. Вони демонструють, з одного боку, наскільки
ефективна діяльність бібліотеки на даний момент; яку діяльність проводять
на задовільному рівні; які внутрішні ресурси особливо міцні; а з іншого
боку – яка діяльність та ресурси бібліотеки вимагають покращення. До
оцінки сильних та слабких сторін віднесемо: людські ресурси (навички,
ентузіазм бібліотекарів, адміністрації, педагогічних працівників тощо);
навчальні посібники (підручники, література – відповідно до навчальних
програм, індивідуальні потреби) відповідно до цілей навчання; матеріальнотехнічне забезпечення (обладнання бібліотеки, відповідність приміщень
санітарно-технічним нормам тощо).
Із метою забезпечення якості надання освітньо-бібліотечних послуг
велике значення відводиться маркетингово-моніторинговій діяльності.
Людська діяльність, на основі надання та отримання освітніх послуг,
визначає сутність освітнього маркетингу, завдання якого полягають у
вивченні і формуванні запитів та пропозицій споживачів (читачів) для
піднесення цінності людини і задоволення її потреби в соціальному
розвитку.
Маркетингова діяльністьбібліотекарів – це не лише систематизація тем,
проблем (тематичні папки), рекламна діяльність (інформаційні бюлетні,
флаєри, листівки), дні відкритих дверей, видавництво буклетів чи візиток,
а й вивчення попиту користувачів, конкуренції на ринку бібліотечних послуг,
нових інформаційних та освітніх послуг.
Основою сучасного моніторингу слід уважати вимоги Національної
доктрини розвитку освіти України щодо створення системи моніторингу
освітнього процесу та ефективності управління освітою. Г.Єльникова
розглядає моніторинг як «комплекс процедур спостереження, поточного
оцінювання, перетворень керованого об’єкта і спрямування цих
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перетворень на досягнення заданих параметрів розвитку» [3].
Моніторинг є ефективним засобом отримання необхідної інформації,
це не тільки аналіз і визначення результатів діяльності бібліотеки, а
безупинне відстеження й коригування з метою поліпшення, а не констатації
фактів. Моніторинг здійснюється з метою удосконалення діяльності,
визначення результативності та ефективності, планування та прогнозування
розвитку бібліотеки, створення певних інформаційних умов для
формування цілісних уявлень про стан функціонування на шкільному,
міському та обласному рівнях, про якісні та кількісні зміни, що відбуваються
під впливом різних факторів.
Моніторингову діяльність бібліотеки проводять з метою всебічного
вивчення інформаційних потреб читачів, їхніх запитів, читацьких інтересів,
освітнього та інтелектуального рівнів; ставлення користувачів до читання;
інформування педагогів та батьків про результати вивчення і аналіз читання
(1 – 4 кл., 5 – 9 кл., 10 – 11 кл.) тощо. Використовують такі методи
моніторингу: метод опитування, спостереження, аналіз читацьких
формулярів, аналіз усних та письмових заяв тощо, які дають можливість
бібліотекарям контактувати зі споживачем інформації та поетапно
реалізовувати їх вимоги.
Пропонуємо анкету для виявлення забезпеченості інформаційних
потреб читачів:
1. Ваш вік___________________________________________________
2. Якими бібліотеками користуєтесь? __________________________
3. Мета відвідування бібліотеки ________________________________
4. Чи задовольняє ваші потреби шкільна бібліотека? _______________
5. За якою літературою найчастіше звертаєтесь до бібліотеки? ____
6. Звідки одержуєте необхідну інформацію для навчання? ___________
7. Ваші пропозиції щодо інформаційних потреб бібліотеки__________
Маркетингово-моніторингова діяльність дає можливість проаналізувати стан бібліотеки відповідно до потреб закладу, визначити місце
бібліотеки на ринку та серед інших бібліотек (конкурентів), передбачити
форс-мажорні обставини, які можуть вплинути на діяльність бібліотеки з
метою чіткого планування заходів у роботі бібліотеки щодо її
удосконалення.
Умови ефективного планування:
– чітке визначення рівня, на якому знаходиться робота бібліотеки на
момент планування (зробити аналіз сильних і слабких сторін);
– чітке уявлення про рівень, якого необхідно досягти;
– вибір оптимальних шляхів (засобів і форм роботи) досягнення
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поставленої мети;
– тісний взаємозв’язок і координація роботи із заступником директора
школи з виховної роботи та заступником директора з навчально-методичної
роботи.
Вимоги до річного плану:
– конкретний, чіткий, реальний, мобільний;
– складений так, що його можна виконати;
– відповідає завданням конкретного загальноосвітнього навчального
закладу;
– обов’язково включає статистичні дані про роботу бібліотеки; основні
показники роботи;
– укладений до 1 вересня нового навчального року державною мовою,
завірений директором школи, його підписом, печаткою школи;
– є невід’ємною частиною річного плану роботи загальноосвітнього
навчального закладу.
– у розділах плану зазначені терміни виконання, прізвища виконавців;
– у плані передбачена робота абонемента і читальної зали.
Річний план шкільної бібліотеки складається на весь навчальний рік. Він
має бути складений раніше, ніж плани класних керівників на 2-3 тижні,
узгоджений із заступником директора школи з виховної роботи, обговорений
на педраді школи з метою координації навчально-виховних заходів.
Перед розробкою плану роботи на новий навчальний рік завідуючий
бібліотекою знайомиться з річним планом школи, обговорює проект плану
з адміністрацією закладу та іншими педагогічними працівниками школи,
враховує заходи закладу та заходи районного (міського) методичного
кабінету.
На першому етапі його підготовки, за 2-3 місяці до початку нового
навчального року (травень - червень), перевірити хід реалізації плану
поточного року, з’ясувати його позитивні сторони й недоліки, виявити
зміни в діяльності бібліотеки в минулому році та внести пропозиції щодо
плану наступного року.
Завдання бібліотеки на наступний рік слід формулювати, виходячи із
завдань закладу та аналізу роботи бібліотеки. Варто враховувати результати
аналізу щоденника роботи бібліотеки, читацьких формулярів, та інших
звітних документів. План роботи обговорюється на педраді і затверджується
директором школи.
До складання річного плану слід застосовувати творчий підхід.
Орієнтовна структура річного плану:
1. Вступ, аналіз роботи за минулий навчальний рік; показники роботи.
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2. Основні завдання шкільної бібліотеки на навчальний рік.
3. Основні напрями роботи шкільної бібліотеки.
4. Оформлення та обладнання бібліотеки (матеріально-технічне
забезпечення, господарська діяльність).
5. Формування та організація книжкового фонду, фонду підручників,
періодики; зберігання бібліотечного фонду; Акція «Живи, книго!».
6. Довідково-бібліографічна та інформаційна робота; організація
каталогів і картотек.
7. Обслуговування вчителів; методична робота.
8. Обслуговування учнів і популяризація літератури; індивідуальна
робота з читачами.
9. Масова робота.
10. Наочна форма популяризації літератури.
10. Робота з батьками.
11. Підвищення професійної компетентності (самоосвіта) бібліотекарів;
12. Співпраця з бібліотеками міста, області.
13. Моніторингова та маркетингова діяльність.
До плану роботи можна додати план роботи Ради бібліотеки,
бібліотечного активу тощо.
У плануванні необхідно обов’язково передбачити інноваційну роботу:
моніторингову діяльність, маркетингові дослідження бібліотекарів та
інновації у масовій роботі(рольові, пізнавальні ігри, калейдоскопи,
конференції, вернісажі, літературні шоу, літературні диліжанси (подорож
за творами окремих авторів)), а також обов’язково виділити роботу
бібліотеки щодо реалізації Обласної програми національного виховання
учнівської молоді на 2008-2020 роки.
Отже, планування роботи шкільної бібліотеки відкриває широкий
простір для творчих пошуків. Всі стратегічні освітньо-виховні завдання,
які належить вирішити сучасній школі, трансформуються у завдання і
діяльність бібліотеки.
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Волянська Ніна Миколаївна,
методист Рівненського міського методичного кабінету
ВИХОВУЄМО ВДУМЛИВОГО, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО,
ТВОРЧОГО ЧИТАЧА.ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОСІБНИКА
«ІННОВАЦІЙНІ БІБЛІОТЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ»
Сьогодні як ніколи зростає соціальна значущість бібліотеки у розбудові
сучасної школи. Основним завданням шкільної бібліотеки є громадянське
виховання школярів шляхом упровадження інноваційних технологій
діяльності.
Запроваджуючи інноваційні технології масових виховних заходів,
бібліотекар переслідує мету активізувати свій діалог із читачем та між
читачами, викликати зацікавленість запропонованою темою, особисте
бажання кожного взяти участь у заході. Позитивні сторони цих інновацій
бібліотекар вбачає у тому, що вони не тільки сприяють задоволенню
пізнавальних інтересів і запитів юних читачів, а й розвивають естетичні
смаки, формують учнів як особистостей.
Особливостями нетрадиційних форм роботи з читачами-дітьми є:
– новизна в назвах масових форм роботи бібліотеки;
– обов’язкова наявність діалогу бібліотекаря із читачами і читачів між
собою;
– використання елементів дискусій як в усних, так і в наочних формах
популяризації літератури;
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– наявність ігрових моментів, завдань;
– наявність зворотного зв’язку між бібліотекарем і читачами під час
заходу і після його завершення;
– наявність елементів театралізації під час рекомендації дитячої
літератури.
Життя не стоїть на місці, а вимагає від бібліотекаря глибоких знань,
пошуку нових, нетрадиційних форм роботи, відмова від стереотипів,
визначає нові підходи, змінює характер взаємин із читачами. Тільки
різнобічна робота бібліотекаря може по-справжньому привернути увагу
учнів до книги, виховати любов до неї, як до багатого джерела ідей і
почуттів. Саме над пошуком нових форм залучення до читання та
впровадженням їх у роботу впродовж двох років працює творча група
шкільних бібліотекарів.
Очолює творчу групу бібліотекарів Кирилюк Мирослава Петрівна,
завідувач бібліотеки ЗОШ №27, якій притаманний високий професіоналізм,
майстерність, інноваційність, креативність.
Результатом діяльності бібліотекарів став випуск посібника, у якому
аналізуються сучасні форми роботи з читачами на різноманітну
тематику.Серед них: книжкова виставка-вікторина, розважальне шоу,
літературний кругозір, експрес-подорож, Свято всезнайок, філологічна гра,
правознавчий конкурс, казковий марафон, бібліотечний колаж, літературний
турнір.
Цілі запропонованих заходів:
– активізувати читання школярів, стимулювати їхнє зацікавлення
навчальною, художньою, науково-пізнавальною літературою, розвивати
творчу уяву, кмітливість, логічне мислення, виховувати бережливе
ставлення до книги;
– розвивати в учнів культуру усного й писемного спілкування,
виховувати любов і повагу до рідної мови;
– розширювати і поглиблювати знання про свою країну, виховувати
любов до рідного краю, його традицій та обрядів;
– привернути увагу до читання книг через інтереси однолітків;
– ознайомити учнів із правами та обов’язками дітей.
Отож, усі інноваційні бібліотечні технології, що аналізуються у
посібнику, формують вдумливого, творчого, компетентного читача.
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Відділення 19. Українознавство.
Координатор відділення: Мінакова Наталія Георгіївна, методист
кабінету виховної роботи Рівненського ОІППО
Тема. Впровадження інноваційних методик викладання
українознавства в навчально-виховний процес загальноосвітніх
навчальних закладів
Мінакова Наталія Георгіївна,
методист кабінету виховної роботи
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
НОВІТНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ
АКТИВІЗАЦІЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
НА УРОКАХ УКРАЇНОЗНАВСТВА (МЕТОДИЧНИЙ ДІАЛОГ)
ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного
інформаційного суспільства, у якому рівень освіченості і культури всього
населення набувають вирішального значення для економічного і
соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних,
економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи
розвитку української держави на найближчі десятиліття вимагають
оновлення системи освіти, зумовлюють її випереджувальний характер.
Cучасне інформаційне суспільство ставить перед школою завдання
підготовки випускників, здатних:
l гнучко адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно
набуваючи необхідних знань;
l самостійно критично мислити;
l грамотно працювати з інформацією;
l бути комунікабельними;
l самостійно працювати над розвитком особистої моральності,
інтелекту, культурного рівня.
Для цього необхідні, перш за все, можливості залучити кожного учня
в активний пізнавальний процес, причому не процес пасивного оволодіння
знаннями, а активної пізнавальної діяльності, застосування на практиці
отриманих знань та чіткого усвідомлення, де, яким чином і для яких цілей
ці знання можуть бути застосовані. Це можливість працювати разом, у
співробітництві, виявляючи при цьому комунікативні вміння, отримуючи
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можливість вільного доступу до необхідної інформації з метою формування
особистої, аргументованої думки з тієї чи іншої проблеми. Реалізація даної
мети вимагає використання сучасних засобів навчання, різноманітних
методичних та педагогічних систем.
Модернізація змісту шкільної освіти ґрунтується на врахуванні
позитивних надбань української школи і водночас передбачає істотні зміни,
зумовлені сучасними тенденціями суспільного розвитку. Оновлюється зміст
навчання цілісно, що детермінується українознавчим спрямуванням. Це
зумовлює ведення інтегративного курсу українознавства та висвітлення
українознавчого матеріалу в змісті інших навчальних предметів.
Українознавчий світогляд школяра – це система його знань про Україну
та сформована на цій основі система ідеалів та цінностей, надій і вірувань,
поглядів на сенс і мету життя, які виявляються у його світосприйманні та
вчинках. Звичайно, формування такого світогляду забезпечує не лише
вчитель українознавства, а й учителі інших предметів, проте, вчитель
українознавства повинен сприяти інтеграції таких знань на своїх уроках.
Інтеграція – важлива умова сучасної науки й розвитку цивілізації загалом.
Адже нинішня стадія наукового мислення дедалі більше характеризується
прагненням розглядати не окремі ізольовані об’єкти, явища життя, а їх
єдності. Інтеграція як вимога об’єднання в ціле певних частин чи елементів
вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого можна
створити в учнів цілісну картину світу.
Ефективним засобом формування інтегративних умінь і навичок у
школярів є різноманітні міжпредметні зв’язки (з історією, етикою,
математикою, літературою, мовою, географією, риторикою, живописом,
музикою тощо), що являють собою короткі принагідні вкраплення в урок
українознавства відомостей із матеріалу інших предметів, які сприяють
глибшому сприйманню, осмисленню виучуваного поняття або явища.
Українознавство – це система знань, переконань, поглядів, які в
цілісності можуть сформуватися лише зусиллями педагогів, батьків і
звичайно учнів, адже досі нас вчили не стільки любити Україну, скільки
бути байдужими до неї. Тому навчально-виховний процес, сам зміст освіти
треба наповнити національними духовними надбаннями. У кожній школі
українознавство повинно бути не лише окремим, а інтегруючим предметом
на кожному уроці. Це пояснюється декількома факторами:
1) досі в системі освіти України найменше вивчалася Україна;
2) без наукового розуміння історії, без найголовніших проблем її
розвитку, неможливо побудувати суверенну, демократичну, правову,
розквітлу матеріально й духовно державу.
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Тому основними завданнями національної школи є:
1) самореалізація особистості учня і вчителя, залучення до світу
культури, зокрема національної, та філо софії родинності як
найважливішого осередку буття людини, нації;
2) формування особистості, громадянина України через самопізнання,
саморозвиток, самореалізацію у філософії українознавства;
3) досконале володіння учнями та вчителями рідною мовою та
знаннями народних звичаїв і традицій як першооснови принципу
природовідповідності;
4) забезпечення духовної єдності поколінь і збереження родинних
традицій у школі як необхідної умови для повної реалізації творчих
здібностей і можливостей учнів і вчителів.
У своїй роботі педагоги Рівненщини використовують людинознавчий
аспект, українознавчий, особистісно орієнтований підходи у створенні умов
для виховання дітей. Найголовнішим у навчанні, на нашу думку, є
пошуковий духовний шлях, який учень проходить самостійно.
Мета навчально-пізнавальної діяльності – засвоєння учнями нових
знань, умінь і навичок творчої діяльності (пошук нової інформації,
оволодіння знаннями про природу, людину і суспільство).
Основними завданнями, на основі яких розробляється педагогічна модель змісту, що реалізується під час організації навчально-пізнавальної
діяльності, є:
– формування в учнів розуміння суспільної ролі наукових знань, освіти
в умовах науково-технічної революції і ринкових відносин;
– розвиток у школярів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби
глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання емоційного набуття
знань;
– виховання позитивних мотивів навчальної діяльності, відповідального
ставлення до навчання;
– розвиток індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов
для самореалізації учнів;
– засвоєння змістової сторони загальнолюдських і культурно-національних цінностей;
– оволодіння основами наукової організації розумової праці, елементами культури розумової діяльності.
Виховний і розвивальний характер навчально-пізнавальної діяльності
на уроці поглиблюється за умови постійного включення учнів у ситуації,
за яких вони повинні:
– відстоювати свою думку, захищати та аргументувати її, користуватися
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здобутими знаннями;
– уміти ставити запитання вчителю, товаришам, з’ясовувати
незрозуміле, поглиблювати процес пізнання;
– рецензувати відповіді однокласників, твори чи будь-які інші творчі
роботи,вносити корективи, давати поради;
– ділитися своїми знаннями з іншими;
– допомагати товаришам, коли ті відчувають утруднення, пояснювати
незрозуміле;
– виконувати завдання максимум, розраховане на читання додаткової
літератури, першоджерел, на тривалі спостереження;
– вільно вибирати завдання, переважно пошукового і творчого характеру;
– залучатися до самоперевірки, аналізу особистих пізнавальних і
практичних дій;
– урізноманітнювати діяльність, включати в пізнання елементи праці,
гри, спілкування.
У навчальному процесі на сучасному уроці українознавства чільне
місце займають сучасні особистісно зорієнтовані технології, зокрема
педагогічна технологія життєтворчості – сукупність педагогічних знань,
способів, методів оптимальної організації навчально-виховного процесу,
які забезпечують розв’язання освітніх і виховних завдань щодо оволодіння
особистістю мистецтвом жити. Також повинні домінувати аналітичні,
синтезуючі, прогностичні методи навчання.
Це сприятиме розвитку в особистості якостей, які інтегруються в
поняття «життєва компетентність», що, у свою чергу, дасть змогу стати
господарем власної долі і суб’єктом свого життя. Серед цих якостей
виділяємо: системне, критичне мислення, екологічну культуру, творчу
активність, толерантність, високу моральність.
Нагальною потребою для вчителів і учнів є освоєння новітніх
інтелектуальних технологій, електронних засобів масової комунікації.
Застосування на уроках електронних засобів дозволяє здобувати й
осмислювати найрізноманітнішу інформацію не лише про Україну, а й про
світ. Це високоефективний і доступний засіб для посилення інтелекту і
творчих здібностей. Проте не слід перебільшувати роль комп’ютера, адже
лише вчитель може створити особливий емоційний настрій уроку.
Пріоритетними мають бути індивідуально-пошукові форми оволодіння
програмовим матеріалом, порівняльний аналіз, обговорення проблемних
питань, діалоги, диспути, захист колективних і самостійних проектів,
рольові ігри.
590

Ефективним є застосування інтерактивних технологій – взаємодія учнів
у парах, мікрогрупах, групах під час виконання практичних завдань, пошук
інформації, підготовка диспутів тощо.
Інтерактивне навчання створює умови для творчого самовираження,
самопізнання і саморозвитку особистості, активної спільної навчальної
діяльності і роботі в команді. Успіх у роботі над завданням всієї групи
залежить від необхідних знань і сформованих навичок кожного учасника,
усвідомлення важливості роботи разом, взаємодії через взаємодопомогу.
Учень повинен мати реальну можливість побачити себе «збоку»,
оцінити рівень своїх навчальних досягнень. При цьому важливо, щоб
учитель створював на уроках такі ситуації, які б дозволяли дітям проявляти
ініціативу, мати право на власну думку, помилку, на власний вибір, тобто
працювати в демократичній атмосфері.
Створюючи навчальні групи на уроці, необхідно враховувати
психологічну сумісність, творчі можливості, інтереси учасників, доцільно
поєднувати парну, групову, колективну та самостійну діяльність. Під час
оцінювання роботи учнів на уроці важливо враховувати їхню активність,
спосіб спілкування з однокласниками, готовність до співпраці і
відповідальності, дотримування правил обміну думками і поведінки. Урок
українознавства повинен бути цікавим, науковим і доступним, спрямованим
на формування особистості, яка не лише володіє знаннями, а й вирізняється
моральною зрілістю, громадянською позицією, має почуття власної гідності
й гордості за свій народ, свою націю, державу і постійно прагне до
самовдосконалення, самовиховання, самоствердження.
У час духовного відродження нашої нації, історичної пам’ яті, яка з
діда-прадіда переходила від покоління до покоління і була основою
національної педагогіки, родинного виховання, вчителі сучасної школи
повинні виховувати громадянина України разом з батьками. Наше завдання
? спільно знайти шляхи раціонального виховання підростаючого покоління.
Сьогодні необхідно, щоб учитель мав не лише знання, але й милосердя,
вміння збагнути неповторність дитини, готовність підтримати її і допомогти
в самопізнанні й пізнанні навколишнього світу, сприяти формуванню її як
Людини. Саме у це слово ми вкладаємо гармонію життя і нерозгадану
таємницю душі. Віднайти, відкрити в собі людину, зуміти стати нею –
прагнення багатьох поколінь.Щоб досягти цієї мети, потрібно відродити
найкращі якості минулих поколінь за всю багатотисячну історію
українського народу, зберегти собор власної душі як найдовершенішу
цінність людського буття.
За словами П.Куліша, українознавство ? це «спасенний погляд на
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самого себе». Саме воно ? інтегративне, толерантне, демократичне – має
бути покладене в основу гуманітаризації освіти нового тисячоліття в
Україні.
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Спічак Галина Олексіївна,
методист методичного кабінету відділу освіти
Костопільської райдержадміністрації
УРОК УКРАЇНОЗНАВСТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕХНОЛОГІЇ
КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ,
МЕТОДИКА, ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ
(ІНТЕРАКТИВНА ВПРАВА «КОЛО ІДЕЙ»)
Метою сучасної освіти є всебічний розвиток людини як особистості
та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних
здібностей, виховання високих моральних якостей; формування громадян,
здатних до свідомого життєвого вибору, збагачення на цій основі їх
інтелектуального, творчого, культурного потенціалу, підвищення освітнього
рівня. Метою та завданням українознавства як навчально-виховного
предмета є виховання патріота, громадянина української держави,
свідомого державотворця, творчої особистості, яка співпрацюватиме зі
світом на засадах кооперації, буде здатна реалізувати своє власне
покликання та покликання української нації.
Ідея розвитку критичного мислення – досить нова для української
дидактики. Сьогодні стає очевидним, що критичне мислення означає не
негативізм суджень або критику, а розумний розгляд різноманітності
підходів для того, щоб сформулювати обґрунтовані судження й приймати
адекватні рішення. Критичне мислення – це здатність ставити нові питання,
добирати різноманітні аргументи, приймати незалежні, продумані рішення.
Тому прибічників розвитку критичного мислення стає дедалі більше. До
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кола зацікавлених долучаються і вчителі українознавства. Тож цілком
закономірно, що питання про потребу розвитку критичного мислення учнів
засобами українознавстванабуваєактуальності.
Варто зазначити, що навчальну технологію розвитку критичного
мислення було розроблено в середині 90-х років. Істотною перевагою
технології є її відкритість щодо інших педагогічних підходів і технологій,
орієнтованих на розвиток учня і вчителя. Навчальна діяльність – це той
вид діяльності, яким володіє кожен викладач, її формування відбувається
від простого до складного на основі професійних умінь (організаційних,
прогностичних, конструктивних тощо). Завдяки способу трансляції цієї
технології через діяльність будь-який учитель у змозі її опанувати. Єдине
обмеження: запровадження технології розвитку критичного мислення
неможливе, якщо вчитель і його предмет підносяться «понад» учнями, коли
в центрі уваги предмет, а не людина, яку ми навчаємо й розвиваємо.
Кожен прийом, стратегія технології критичного мислення має на меті
розкрити творчий потенціал учнів.Свідоме використання вчителем
запропонованих технологій,прийомів і методів дає високі результати в
розвитку самостійного мислення школярів та підвищенні рівня їхніх
навчальних досягнень.
Особливістю цієї технології єспеціальна структура уроку, що є
обов’язковою. Основними етапами уроку за умови використання цих
технологій є вступна, основна та підсумкова частини. Розглянемо їх
детальніше.
Вступна частина уроку (зазвичай перші 5-7 хвилин), яку, згідно з
технологією розвитку критичного мислення називають викликом, є етапом
актуалізації та мотивації навчання.
Під час цього етапу, як і протягом усього уроку, важливо, щоб учитель
говорив якомога менше, а надавав слово учням. Роль учителя полягає в
тому, щоб бути провідником, стимулюючи учнів до роздумів, уважно вислуховуючи їхні міркування. У цей час учні повинні опанувати (вдосконалити)
декілька важливих способів пізнавальної діяльності (умінь).
Далі вчитель оголошує тему уроку і його передбачувані результати,
намагаючись, щоб школярі усвідомили власні цілі навчання.Після цього
організовує активну діяльність учнів з теми дослідження, відбувається
осмислення матеріалу, пошук відповідей на раніше поставлені питання,
постановка нових проблем. Цей етап є основною частиною уроку (до 2735 хвилин). На цьому етапі учні за допомогою вчителя:
– експериментують, аналізують отриманий досвід;
– виявляють головне, осмислюють теоретичні ідеї, концепції;
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– відстежують хід власних думок;
– роблять висновки про досліджуваний матеріал;
– пов’язують зміст уроку з особистим досвідом.
На етапі осмисленнявідбувається подальше опрацювання й закріплення
учнями нових знань і видів діяльності за допомогою різноманітних методів
і прийомів організації їх активної самостійної роботи. Обов’язковими є
два елементи: індивідуальна пошукова діяльність учнів та обмін ідеями в
групах чи загальному колі.
Підсумковою частиною урокує рефлексія– найважливіша фаза
розвитку критичного мислення, що є рефлексивним за своєю природою.
Рефлексія стимулює: виникнення в школярів внутрішньої мотивації,
допомагає школярам усвідомити власні успіхи й недопрацювання. Рівень
рефлексії завжди впливає на рівень мотивації.
На цьому етапі учні разом з учителем:
– узагальнюють основні ідеї уроку;
– інтерпретують та апробовують їх;
– обмінюються думками й висловлюють особисте ставлення до них;
– оцінюють отримані знання та вміння;
– ставлять перед собою додаткові цілі.
Серед найефективніших прийомів організації пізнавальної діяльності
учнів є: асоціації, «мозковий штурм», кластери, робота в парах, «двачотири– всі разом», «кошик ідей».
Асоціації.Запропонуйте учням по черзі висловити думку щодо того,
які асоціації в них викликають основні поняття уроку. Залишіть список
цих асоціацій на дошці, запропонуйте учням їх проаналізувати. Завдяки
цьому учні матимуть змогу перевірити отримані на уроці знання.
«Мозковий штурм» (до 7 хвилин). Варіантів даного прийому може
бути декілька, зокрема «мозковий штурм» у загальному колі. Його
починають постановкою чітко сформульованого проблемного питання, яке
дає змогу висунутикілька версій відповіді. Учитель пропонує учням
висловити ідеї, коментарі, пов’язані з цією проблемою.
Іншим варіантом проведення «мозкового штурму» є «мережа» або
«кульки». У цьому випадку пускове слово (запитання) записуємо в «кульці»,
розміщеній в центрі дошки. Варто зазначити, що мозковий штурм
«вільного» типу дає можливість за дуже короткий час (три-п’ять хвилин)
записати всі ідеї, що виникли. Як підсумок – обговорюються та оцінюються
запропоновані ідеї.
Крім того,«мозковий штурм» можна провести в парах. Для цього
запропонуйте учням спочатку скласти список ідей з теми,а згодом
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об’єднайте їх у, пари, аби вони змогли поділитися власними
ідеями,доповнюючи свій список.
Прийом «кластер» чимось подібний до «мозкового штурму». Він
передбачає виокремлення смислових одиниць тексту й графічне
оформлення їх у певному порядку у вигляді грона(гроно – графічний
прийом систематизації матеріалу). Правила роботи дуже прості: малюємо
модель сонячної системи – зірки, планети і їх супутники, а в центрі –
«зірка» – це тема (вихідне поняття), навколо якої розміщені «планети» –
великі смислові одиниці, які потрібно з’єднати прямою лінією із зіркою.
Укожної планети свої «супутники».Кластери допомагають учням у
ситуаціях, коли під час письмової роботи певні знання вичерпуються.
Важливе значення означений прийом відіграє на етапі рефлексії: це
виправлення хибних припущень у «попередніх кластерах», заповнення їх
на основі нової інформації, встановлення причинно-наслідкових зв’язків
між окремими смисловими блоками. Важливим моментом є презентація
«нових» кластерів. Такі завдання сприяють не лише систематизації
матеріалу, але й установленню причинно-наслідкових зв’язків між
«гронами».
«Два-чотири – всі разом» (до 7-8 хв.). Використовуючи цей прийом,
сформулюйте запитання та дайте учням 1-2 хвилини для продумування
можливих рішень. Відповіді школярі записують у зошити. Після цього учнів
слід об’єднати у пари для обговорення висунутих ідеї і спільних думок.Пари
обов’язково повинні досягти згоди (консенсусу) щодо відповіді або шляху
розв’язання. Нарешті, об’єднайте пари в четвірки і попросіть обговорити
заздалегідь узгоджені рішення поставленого завдання. Як і в парах,
ухвалення трьох спільних відповідей щодо шляхів розв’язання є
обов’язковим. Залежно від кількості учнів у класі, можна четвірки об’єднати
у великі групи або перейти одразу до колективного обговорення проблеми.
«Кошик ідей». На дошці малюємо кошик, у який буде «зібрано» все,
що всі учні засвоїли з теми, яка вивчатиметься. Обмін інформацією
відбувається за певною процедурою: ставимо пряме запитання з відомої
учням проблеми; кожен учень записує в зошиті все, що знає (індивідуальна
робота, яка триває 1-2 хвилини), а потім відбувається обмін інформацією в
парах або групах. Час на обговорення – не більше 3 хвилин. Учні повинні
з’ясувати, у чому співпадають їхні уявлення, з приводу чого виникли
розбіжності. Далі кожна група по колу називає одне припущення чи факт,
не повторюючи раніше сказаного (таким чином, складається список ідей).
Усі відомості стисло, у вигляді тез, занотовуємо у «кошик ідей».У ході уроку
всі факти або думки, проблеми або поняття пов’язуються в логічні ланцюги.
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Усі помилки виправляються в процесі засвоєння нової інформації.
«Коло ідей» – це метод, що дозволяє швидко активізувати всіх
учасників, підвищити інтерес до обговорюваної проблеми (відповісти на
запитання, висловити свою думку чи позицію). Означений метод
застосовується з метою швидкого моніторингу поданого матеріалу.
В основній частині уроку, на етапі осмислення нового матеріалу,
провідними прийомами можуть бути також графічні форми організації
матеріалу, читання з маркуванням, робота учнів у малих групах, «мозаїка»,
«тонкі» й «товсті» запитання.
Варто звернути увагу і на«бортові журнали» та«щоденники». Бортові
журнали – це узагальнююча назва сукупності письмових завдань, коли учні
під час читання авторського тексту підручника чи документа занотовують
свої міркування. У найпростішому варіанті учні записують у зошиті
відповіді на запитання «Що мені відомо з цієї теми?», «Що нового я дізнався
з тексту?». Ці записи оформляються у вигляді таблиці (див. табл. 1).
Таблиця 1
Що мені відомо з цієї теми?

Що нового я дізнався з тексту?

Ключові моменти тексту учні занотовують у бортовий журнал.
Цікавим прийомом є "двосторонній щоденник",що дозволяє учням
пов'язати зміст тексту зі своїм особистим досвідом. Двосторонні щоденники
можуть використовуватися під час читання тексту на уроці, але особливо
продуктивною така робота є вдома, коли учні отримують завдання
прочитати великий за обсягом текст. Щоденник оформляється у вигляді
таблиці(див. табл. 2).
Таблиця 2
Положення тексту

Коментарі

"Тристоронні щоденники" мають третю графу - "листи до вчителя".
Цей прийом дає змогу працювати не лише і з текстом, але й вести діалог з
учителем з приводу прочитаного (див. табл. 3).
Таблиця 3
Положення тексту

Коментарі
(чому це привернуло
Вашу увагу?)

Питання до вчителя

Тристоронній щоденник може бути оформлений інакше (див. табл. 4).
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Таблиця 4
Положення

Коментарі
(запитання,що виникли)

Коментарі після обговорення в
класі

Серед широко використовуваних прийомів графічної організації змісту
навчання - концептуальна таблиця, таблиця ЗХД.
Концептуальна таблиця особливо корисна, коли передбачаємо
порівняння трьох і більше аспектів з означеного питання (див. табл. 5).
Таблиця 5
Лінії порівняння Об'єкт порівняння
(риси)

Об'єкт порівняння

Об'єкт порівняння

1
2 ...

Таблиця "товстих" і "тонких" запитань може бути використана на
будь-якому з трьох етапів уроку: на стадії виклику, осмислення та рефлексії
(див. табл. 6).
Таблиця 6
«Товсті» запитання
Дайте три пояснення, чому..?
У чому відмінність ..?
Що буде, якщо.. ?
У чому причина?
Які наслідки?

«Тонкі» запитання
Хто? Що? Коли? Де?
Чи правильно..?
Можливо..?
Чи згодні Ви..?

У процесі роботи з таблицею в праву колонку записуємо питання, які
вимагають простої відповіді, у ліву - питання, що вимагають детальної
розгорнутої відповіді.
Корисним є також прийом "читання із зупинками". Учні читають
текст певними фрагментами, які вчитель визначає заздалегідь. Після
читання педагог пропонує відповісти на кілька запитань. Після цього
читаєтьсяі обговорюється наступний фрагмент. Коли весь текст прочитано,
учитель пропонує учням проблемне запитання. Зав'язується дискусія, під
час якої учні можуть вільно висловлювати свої думки.
Рефлексія на уроці передбачає декілька етапів:
1. Припинення дорефлексійної діяльності.
2. Відновлення послідовності виконаних дій.
3. Вивчення відтвореної послідовності дій з точки зору її ефективності,
продуктивності, відповідності поставленим завданням.
4. Виявлення та формулювання результатів рефлексії.
Рефлексія може бути здійснена в усній чи письмовій формі. При цьому
вона має різне дидактичне призначення. Прийоми усної рефлексії: діалог,
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дискусія, "спільний пошук", "два кола", рефлективна бесіда у вигляді
загальнокласного обговорення результатів уроку, "незавершене речення",
"одне слово", листи самооцінювання. Наприкінці вивчення великої теми
можна урізноманітнити діяльність учнів, застосувавши метод "потяг".
Забезпечення вчителем розвитку критичного мислення учнів потребує
від нього чіткого дотримання складових цієї технології: певної структури
уроку, обґрунтованого вибору методів і прийомів навчання, чіткого
регламенту діяльності учнів і самого вчителя, створення сприятливої
психологічної атмосфери. За цих умов процес навчання стане більш
продуктивним, відкриє багато творчих перспектив для професійного
зростання вчителя.
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Паламар Наталія Віталіївна,
методист Здолбунівського районного методичного кабінету
УКРАЇНОЗНАВСТВО І ТВОРЧІСТЬ УЧИТЕЛЯ.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК НА УРОКАХ
УКРАЇНОЗНАВСТВА (ЗА МЕТОДИКОЮ OPEN SPACE)
Початок ХХІ століття означений складним пошуком нового
світорозуміння, педагогічного світовідчуття, здатного зазирнути в майбутнє.
На думку І.Єрмакова й І.Погорілої, необхідно по-новому подивитися «на
проблеми становлення людини як суб’єкта життєтворчості, спроможної
виробити свій життєвий проект, відповідально ставитися до життя,
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впевнено приймати історичний виклик ХХІ століття». Педагогіка має
наповнити навчання й виховання новим життєтворчим, духовним змістом;
головне для неї – «дитина з її радощами й болями, злетами і падіннями,
інтересами, потребами, з її напруженим екзистенційним духовним світом».
Більшість науковців схиляються до думки, що має утвердитися нова
філософія освіти, нова педагогіка – педагогіка компетентної, відповідальної
людини. «Ідеї життєтворчості, плекання людини як суб’єкта життя стануть
альфою й омегою нової школи, яка допомагатиме учням оволодіти чотирма
головними завданнями – навчитися пізнавати життя; життєва
компетентність; навчитися жити разом;навчитися жити». Одним із
предметів, які допомагатимуть втілювати компетентісну педагогіку в життя,
є, як не дивно, українознавство.
Думка про те, що українознавство як цілісна система освіти і виховання
повинна стати методологічно-філософською основою розвитку освіти,
суспільства, звучала і звучить у працях учених як минулого, так і сучасності.
Дослідження М.Драгоманова, М.Грушевського, Ю.Липи, П.Кононенка та
багатьох інших науковців сформували українознавство як науку. Зміст цієї
навчальної дисципліни сприяє вирішенню багатьох дидактично-виховних
проблем сучасної школи, дає змогу кожному школяреві осягнути
неповторність своєї культури, велич свого народу, зрозуміти його місце у
світовій спільноті.
Найважливіша роль у вихованні та навчанні дітей належить учителю.
Педагоги, які читають означений навчальний предмет,дуже добре це
розуміють. До викладання українознавства в нашому районі ставляться
певні вимоги: забезпечення належного рівня науковості, постійний
методичний пошук, удосконалення педагогічної майстерності,
використання активних методів навчання; створення учням належних умов
для самостійної роботи; формування умінь вести пошуково-дослідницьку
роботу, застосовувати знання, уміння й навички у нестандартних ситуаціях.
Традиційна навчально-інформативна діяльність, навчання за
принципом простої передачі знань від того, хто навчає, тому, хто навчається,
– застаріла. Нині ефективною є система навчання, яка сприяє активній
пізнавальній діяльності, забезпечує розвиток творчої ініціативи,
самостійності логічного мислення. У зв’язку з цим, викладання
українознавства передбачає спрямованість форм і методів роботи у
проблемно-пошукове русло.
Сучасний учитель українознавства – це, безперечно, творча
особистість, а ще – викладач, вихователь, організатор діяльності дітей,
активний учасник спілкування з учнями.
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Учителі українознавства нашого району головне своє завдання
вбачаютьу підготувці учнів до життя, прагнуть виростити їх людьми з
гармонійно розвинутими емоціями, інтелектом.У таких загальноосвітніх
закладах району, як Уїздецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
Новомощаницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, учителі навчають
учнів українознавства з початкової школи, ознайомлюють їх з традиціями,
звичаями, народними ремеслами, формують у школярів усвідомлення –
«Я - українець», активно використовуючи у своїй роботі ігровий метод
(Т.Ю.Шеретюк та Є.О.Мартинчук). Завдяки цьому діти ефективніше
вчаться, адже цінується їхнє власне бачення та спроможність щось зробити,
аналізують власний досвід та діляться ним з іншими.
Продумана і вмотивована гра дозволяє набути значного життєвого
досвіду.Вона вчить дитину технології пошуку шляхів розв’язання спочатку
навчальних, а потім і життєвих проблем, спонукає до конструктивного
сприйняття світу.
Українознавствотісно пов’язане з іншими шкільними дисциплінами, а
отже, педагоги широко впроваджують у свою роботу міжпредметні зв’язки,
які мають свою мету, напрями, методику організації українознавчого
аспекту в навчально-виховному процесі. Зокрема, міжпредметні зв’язки
широко впроваджує у своїй роботівчитель Здолбунівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №3 В.В.Садовська. Педагог практикує інтегровані
уроки, тематика яких найрізноманітніша і невичерпна, як і сама духовна
культура народу. Ці уроки вимагають від учителя глибоких знань, уміння
добирати цікаві емоційно насичені форми проведення занять.
Навчаючи дітей українознавства, вчителі доносять їм не лише знання,
але й ідеї народознавства. Нині кожен педагог-українознавець нашого
району має широкі можливості для створення власної системи роботи
методичної концепції на основі українознавчих ідей та засобів.
Мета шкільного курсу «Українознавство» – дати учням не лише знання
а й сприяти самоусвідомленню, самореалізації кожної особистості. Над
цим питанням працює вчитель Здолбунівської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів №4 Л.Г.Литвин, використовуючи у своїй роботі технологію
особистісно зорієнтованого навчання. Педагог прагне перетворити своїх
учнів на активних учасників навчально-виховного процесу,аби вони не
тільки спостерігали чи слухали навчальний матеріал, а й використовували
його у своєму житті.
Творчо працює і вчитель Глинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів І.С. Загалевич. Створюючи на уроках творчі групи, педагог завжди
враховує психологічну сумісність учнів, їх творчі можливості й інтереси,
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доцільно поєднує парну, групову, колективну та самостійну діяльність.
Учителі Здолбунівщини прагнуть зробити свої уроки цікавими,
науковими і доступними, спрямованими на формування особистості. Отже,
успіх у вивченні курсу забезпечується вдало дібраною методикою,
принциповими вимогами до особистості вчителя й рівнем національної
системи освіти й виховання.
У школах району проводиться також позанавчальна робота з
українознавства:виховні й загальношкільні заходи,родинні свята. На
українознавчих засадах будується і виховна робота навчальних закладів.
Стало доброю традицією проводити заходи на краще декламування
української поезії, огляди-конкурси колядок, щедрівок, заходи до Дня
народження Т.Шевченка, Дня рідної мови іДняматері. Організовуються
виставки творчих робіт школярів (вишивка, живопис, писанкарство;
фольклорно-етнографічні експедиції, зокрема «Стежками рідного краю»);
зустрічі з народними умільцями.
Сьогодні необхідно, щоб учитель мав не лише знання, але й умів
збагнути неповторність дитини, був готовий підтримати її і допомогти в
самопізнанні й пізнанні навколишнього світу, сприяв формуванню її як
людини.
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Нікітчук Ірина Григорівна,
методист навчально-методичного центру відділу освіти
Зарічненської райдержадміністрації
МАЙСТЕР-КЛАС ІЗ ТЕМИ «МЕТОДИЧНИЙ
ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙ У ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА»
Сьогодні на фоні багатьох глобальних проблем виокремлюється
питання кризи духовності нашого суспільства, що проявляється у
відчуженні національно-культурних надбань попередніх поколінь, забутті
народних традицій. Молодь не знає коренів свого етносу, не орієнтується в
багатьох питаннях традиційної етнічної культури, не співає народних пісень,
не має навичок хоча б одного з видів декоративно-прикладного мистецтва.
Отже, не вирішується головне завдання сучасної школи ? формування у
підростаючого покоління національної свідомості та виховання української
еліти, яка б відповідально ставилася до збереження національної
самоідентифікації у будь-яких умовах.
Зміст і засоби освіти повинні стати потужним фактором формування
нової української людини – безпосереднього творця української держави,
відродження та утвердження українських культурних і духовних цінностей,
об’єднання українського народу в єдину етнополітичну націю, зміцнення
авторитету українців у світі.
Ефективним засобом реалізації зазначеної мети є не лише
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українознавство, а й пошуково-дослідницька українознавча робота.
У Законі України «Про освіту» зазначається, що метою української
освіти є «всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності
суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей,
виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до
свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального,
творчого, культурного потенціалу народу, підвищення його освітнього
рівня».
Відповідно до цього закону освіта в Україні має здійснюватися на
засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між
націями і народами.
Вищезазначені завдання нашої національної школи продовжені,
поглиблені та конкретизовані у схваленій у 2001 році Національній доктрині
розвитку освіти України ХХІ століття. Головне з-поміж них – формування
особистості з глибокоусвідомленою громадянською позицією, системою
знань про людину, природу і суспільство з високорозвинутим почуттям
національної та власної гідності, особистості, яка має бути носієм
національних і загальнолюдських цінностей, особистості, яка, після
завершення навчання в школі, буде готовою здобути потрібну суспільству
професію, аби своєю працею і життям забезпечити не тільки власний
добробут, а й позитивно вплинути на все українське суспільство.
З-поміж двох десятків шкільних навчальних дисциплін, які визначені
суспільством як базові, гідне місце мало б посісти українознавство.На жаль,
поки що МОН України рекомендує вивчати курс «Українознавство» як
предмет варіативної складової навчального плану.
Проте варто зазначити, що українознавство сьогодні претендує на роль
особливого, по-філо софськи інтегрованого предмета, що має
систематизувати засвоювані учнями шкільні знання з історії, археології,
антропології, лінгвістики, етнографії, фольклору, правознавства, міфології,
релігієзнавства, культурології, економіки, філософії, політології, етики,
естетики, педагогіки, природознавчих наук.
Оригінальність предмета «Українознавство» полягає в тому, що він
передбачає вивчення України і світового українства за координатами
світового часопростору, адже пізнання українцями себе, своєї родини, свого
роду, українського народу можливе лише через пізнання українців у
порівнянні з іншими народами, в оцінці їх взаємин із цими народами. Цей
предмет має навчати толерантному ставленню до оточуючого світу,
виходячи з наших національних цінностей.
Знання, вміння і навички, здобуті кожним учнем у процесі вивчення
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українознавства, мають навчити особистість будувати для себе гідні умови
життя, вміння не тільки жити для себе, а й творити добробут для оточуючих:
родини, трудового колективу, всього українського суспільства.
Українознавство має виховувати учнів як громадян-патріотів
української держави, творчих особистостей-державотворців, здатних
реалізувати власне покликання (власне Я), виходячи із загальносуспільного
покликання української нації.
У 2011-2012 навчальному році курс «Українознавство» вивчався у 18
загальноосвітніх навчальних закладах Зарічненського району, що становить
62% від загальної кількості навчальних закладів. Викладання курсу
забезпечували 24 педагогічних працівники.
Реалізація українознавства в освітньому просторі нашого району
здійснюється через програми, розроблені в Науково-дослідному інституті
українознавства МОН України, зокрема: Програма виховання дітей
дошкільного віку «Українотворець» (автори: П.П.Кононенко, Л.ГКасян.,
О.В.Семенюченко); Програма для загальноосвітніх навчальних
закладів«Українознавство 1-4 класи» (автори: П.П.Кононенко,
Т.М.Присяжна); Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
«Українознавство. 5-12 класи» (автори: П.П.Кононенко, Л.Г.Касян,
О.В.Семенюченко). Дозволяється також творче використання планівконспектів уроків українознавства у 8 класі(автор Т.А.Андросюк, вчитель
українознавства Мутвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів); планів-конспектів уроків
українознавства у 9 класі, затверджених радою НМЦ відділу освіти
Зарічненської РДА (протокол №2 від 13.10.11 р.) (автор М.Л.Колошинський,
учитель українознавства Кухченської ЗОШ І-ІІІ ступенів).Крім того, для
практичного використання у викладанні курсу «Українознавство»
М.Л.Колошинським розроблено календар «Видатні дати в історії
Зарічненщини» та програму факультативного курсу з українознавства
«Історія Зарічненщини від найдавніших часів до сьогодення».
У навчально-методичному центрі відділу освіти сформовано банк
авторських програм факультативних занять та гурткової роботи з
українознавства, розроблено план-графік методичної роботи з учителями
українознавства та керівниками виховних центрів.
Основними формами науково-методичної роботи з учителями
українознавства є районне методичне об’єднання, інструктивно-методичні
наради, семінари-практикуми, індивідуальні та групові консультації. Для
молодих учителів, які ще не мають відповідного досвіду роботи, працює
районний консультпункт. Уся методична робота спланована на
діагностичній основі. На засіданнях методичних об’єднань (керівник
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І.Г.Нікітчук, методист НМЦ) розглядаються питання: «Упровадження нових
форм і методів навчання на уроках українознавства», «Проблемнопошукова робота учнів при викладанні предмета», «Українознавство як
навчально-виховна дисципліна, його місце в українській освітній системі
згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні в XXI ст.»,
«Українознавство в системі виховної роботи загальноосвітньої школи. Роль
учителя українознавства в цій роботі».
На районному семінарі-практикумі (керівник І.І.Олешко, вчитель
українознавства Морочненської ЗОШ І-ІІІ ступенів) було розглянуто
наступні питання: «Цінності української держави: її громадяни, національні
традиції, мова, територія, природні ресурси, технології», «Українська мова
? головний чинник існування української національної особистості»,
«Розвиток українознавчого руху»,«Науково-дослідницька робота на уроках
українознавства та в позакласній роботі як засіб активізації пізнавальної
діяльності учнів».
Українознавство як предмет передбачає певні особливості в організації
навчально-виховного процесу: використання як традиційних методів та
прийомів (розповідь, лекція, бесіда, самостійна робота учнів, робота з
текстом;самостійне складання тез, створення опорних конспектів, схем,
таблиць; коментоване читання, виконання творчих пізнавальних завдань,
аналіз та синтез цікавих фактів; учнівські доповіді, екскурсії, експедиції
тощо), так і інноваційних («робота в парах», «ротаційні трійки», «два –
чотири – всі разом», «карусель», «робота в малих групах», «діалог», «синтез
думок», «спільний проект», «акваріум», «мікрофон», «незакінчені речення»,
«мозковий штурм», «дискусія».
У системі уроків з українознавства широко практикується вдале
поєднання фронтальних (колективних), групових та індивідуальних форм
навчальної роботи. Виконання цих умов у навчально-виховному процесі
сприяє повноцінному розвитку особистості учнів, вихованню почуттів,
розвитку життєво необхідних умінь, навичок, пізнавальних можливостей
дітей.
Національне виховання має бути цілісним процесом пізнання та
самопізнання, розвитку самосвідомості, самотворення та творення світу.
Національна самосвідомість ? складне психічне утворення, що
характеризується процесом усвідомлення приналежності людини до свого
роду, народу, нації, спрямована на працю в ім’я розвитку своєї нації та її
майбутнього. Національна свідомість тісно пов’язана з національними
цінностями:мудрістю, волелюбністю, працелюбністю, господарністю,
гостинністю, доброзичливістю, почуттям правди, справедливістю,
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щирістю, чуйністю, товариськістю, побратимством, чесністю,
відповідальністю, сміливістю, героїзмом, звитяжністю, мужністю,
справедливістю, життєрадісністю, інтелектуальністю, патріотизмом,
творчістю та ін.
Система позакласної та виховної роботи має здійснюватися на
українознавчих засадах. Українознавство є наукою самопізнання,
самотворення, сприяє становленню кожного школяра як творця самого себе,
своєї родини, держави, світу. Зважаючи на це, при плануванні та проведенні
виховних годин доцільно, в першу чергу, передбачити теми, які сприятимуть
пізнанню себе.
У позакласній роботі результативними є екскурсії, походи, експедиції
українознавчого спрямування. Розкриттю творчого потенціалу учнів,
виявленню їхньої зацікавленості, пізнанню себе, свого народу, закріпленню
знань, формуванню навичок колективної взаємодії сприяють різноманітні
ігрові форми:вікторини, КВК, «Що? Де? Коли?», дебати, «мозковий
штурм», рольовіігри тощо.
Успіх у вивченні українознавства забезпечують вдало підібрана
методика викладання, вимоги до особистості вчителя й рівень національної
системи освіти та виховання.
Учитель сам повинен бути особистістю, адже особистість може
виховати тільки така сама особистість. Вимоги до сучасного вчителя дуже
високі:він повинен володіти всіма тими якостями, які хоче виховати у своїх
учнів – опанувати педагогічну майстерність, любити свою справу, мати
високі моральні якості: терплячість, чуйність, сердечну турботу та мудрість.
Методика викладання українознавства пропагує використання
педагогічного досвіду – важливого фактора підвищення педагогічної
майстерності, розвитку творчої ініціативи вчителя, невичерпного джерела
нового, прогресивного. Досвід учителів-українознавців В.М.Тумаш,
Т.А.Андросюк (Мутвицька ЗОШ І-ІІІ ст.);М.Л.Колошинського (Кухченська
ЗОШ І-ІІІ ст.); І.І.Олешко (Морочненська ЗОШ І-ІІІ ст.) відзначається
оригінальністю, новизною, творчим ентузіазмом, новою системою форм і
методів навчання, нестандартним використанням прийомів педагогічної
діяльності.
Українознавство як сукупність наук перебуває у численних
міжпредметних зв’язках з іншими шкільними дисциплінами. І тому на
уроках мови і літератури, історії, географії бажано по стійно
використовувати українознавчий матеріал. Досить вдало таку методику
впроваджують Л.С.Клімович (Зарічненська ЗОШ ІІ-ІІІ ст.), Л.Н.Савич
(Локницька ЗОШ І-ІІІ ст.), О.Г.Швая (Вовчицька ЗОШ І-ІІ ст.).
607

Вивчення українознавства дає свої результати. Так, стипендіатом
Міжнародного благодійного фонду «Смолоскип» стала учениця
Кухченської ЗОШ І-ІІІ ступенів Погорілець Тетяна, переможець
Міжнародного конкурсу «Мій рідний край» у номінації «Генеалогія моєї
родини» (керівник М.Л.Колошинський); члени гуртка «Юні музеєзнавці»
Мутвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівник В.М.Тумаш) стали переможцями
ІІІ етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя
Батьківщина ? Україна» за напрямом «Із батьківської криниці»за роботу
«Поліські ярмарки в житті наших земляків». Призером ІІІ етапу визнано
туристично-краєзнавче дослідження «Історія міст і сіл України» членів
гуртка «Сходинки краєзнавства» Харковця Дмитра, Харковець Яни,
Харковець Олени, учнів Мутвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за роботу «Вічна
боротьба за виживання. З історії зникаючого села Коморе» (керівник
В.М.Тумаш).
Микола Леонтійович Колошинський став учасником ІІІ Міжнародного
конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі», який відбувся у
жовтні 2009 року у місті Києві.
Тільки спільними зусиллями держави, науковців, учителів, викладачів
і управлінців усіх рівнів українознавство сприятиме формуванню суспільної
свідомості, динамізму й глибини.
Українознавство – об’єднуючий чинник освіти і виховання, що поєднує
школу з життям, сучасні покоління – з минулим, досвід історії – з
розумінням і творенням майбутнього.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІВ
ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ
Статтю присвячено проблемі здійснення компетентнісного підходу
та формування психологічної готовності педагогів до інноваційної
діяльності. Описано діяльність кафедри корекційної освіти щодо реалізації
наукової теми та досягнуті результати.
Ключові слова: компетентнісний підхід, інновації, психологічна
готовність, компоненти готовності.
Статья посвящена проблеме применения компетентностного
подхода и формирования психологической готовности педагогов к
инновационной деятельности. Описана деятельность кафедры
корекционного образованияпо реализации научной темы и достигнутые
результаты.
Ключевые слова: компетентностный подход, инновации, психологическая готовность, компоненты готовности.
The article is sanctified to the problem of realization of компетентнісного
approach and forming of psychological readiness of teachers to innovative
activity. Work from realization of scientific theme of department and attained
results are described.
Keywords:
kompetentnіsny approach, innovations, psychological
readiness, components of readiness.
Постановка проблеми. Чому «компетентнісний підхід» узятий
викладачами кафедри колекційної освіти Рівненського ОІППО як
стратегічний для упровадження в усіх видах діяльності? Як саме він
реалізується? Як проявляється взаємозв’язок між «компетентнісним
підходом», «готовністю педагогів до роботи в умовах інклюзії» та
«психологічною готовністю»?Означені проблемні питання тісно пов’язані
з науково-методичною темою кафедри – «Формування психологічної
готовності педагогічних працівників дошкільної, початкової та спеціальної
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освіти до інноваційної діяльності». На ці запитання спробуємо дати
відповіді,використовуючи напрацювання викладачів, покладені в основу
дисертаційних досліджень, та науково-дослідних колективів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Упродовж останніх років
вітчизняні та зарубіжні вчені активно вивчають та впроваджують
компетентнісний підхід (В.Болотов, І.Зимня, В.Колесов, В.Шадріков та ін.).
Власне термін «підхід» у педагогічному розумінні все частіше вживається
«як поняття, що визначає стратегію дослідницької та практичної діяльності»
[4,с.90] і є тією основою, що дозволяє цілісно формувати у педагога ту чи
іншу компетентність, тобто певний тип педагогічного відношення.
Компетентнісний підхід орієнтується на формування цілісного
особистісного досвіду та «вносить особистісний смисл в освітній процес»
[1, с.6-8], акцентує увагу на результаті освіти, причому за результат береться
не сума засвоєної інформації, а здатність людини діяти у різних проблемних
ситуаціях. Широке впровадження компетентнісного підходу в країнах
Заходу свідчить про те, що справжні знання – це індивідуальні знання, які
з’являються та формуються у результаті досвіду своєї особистісної
діяльності. Отже, компетентнісний підхід акцентує увагу на прикладному
характері всієї системи освіти, адже все, що вивчається, повинно бути
корисним для фахівців у повсякденному житті.
Науковці Ю.В.Фролов, Д.О.Махотін [6, с.35-37] вважають, що одним
з основних завдань професійної освіти є перехід від парадигми викладання
(передачі інформації) до парадигми навчання (передачі компетенцій –
потенціалу до дій), яка допомагає педагогам змінити власну поведінку.
Освітянський ринок сьогодні вимагає фахівців, які б змогли
задовольнити освітні потреби різних категорій дітей, зокрема із
особливими освітніми потребами.
Незважаючи на різні підходи в дослідженні проблеми готовності, вчені
дотримуються єдиної думки, що готовність як феномен – це складне цілісне
утворення психіки людини. Інтегруючи в собі ряд психологічних феноменів,
які знаходяться в тісному взаємозв’язку, вона має складну динамічну
структуру. Залежно від того, яке функціональне навантаження виконують
змістові характеристики даного феномена в процесі професійної діяльності,
їх можна віднести до певних системних блоків особистісних якостей
спеціаліста (компонентів готовності).
Успішність в інноваційній діяльності передбачає усвідомлення
педагогомпрактичної значущості різних інновацій у системі освіти не лише
на професійному, а й на особистісному рівнях. Однак включення педагога
в інноваційний процес часто відбувається спонтанно, без урахування його
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професійної та особистісної готовності до цієї діяльності.
Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – особливий
особистісний процес, який передбачає наявність у педагога мотиваційноціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними
способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до
творчості й рефлексії [3].
Безліч проблем, що постають сьогодні перед педагогами, які працюють
в інноваційному режимі, пов’язані з низькою інноваційною компетентністю.
Інноваційна компетентність педагога– система мотивів, знань,
умінь, навичок, особистісних якостей педагога, що забезпечує ефективність
використання нових педагогічних технологій у роботі з дітьми.
Компонентами інноваційної компетентно сті педагога є
поінформованість про інноваційні педагогічні технології, належне
володіння їх змістом і методикою, висока культура використання інновацій
у навчально-виховній роботі, особиста переконаність у необхідності їх
застосування.
Готовність до інноваційної діяльності – внутрішня сила, що формує
інноваційну позицію педагога. За структурою – це складне інтегративне
утворення, яке охоплює різноманітні якості, властивості, знання, навички
особистості. Як один із важливих компонентів професійної готовності вона
є передумовою ефективної діяльності педагога, максимальної реалізації
його можливостей, розкриття творчого потенціалу. Джерела готовності до
інноваційної діяльності сягають проблематики особистісного розвитку,
професійної спрямованості, професійної освіти, виховання й
самовиховання, професійного самовизначення педагога.
На основі співвідношення і міри вияву цих показників виокремлюють
інтуїтивний, репродуктивний, пошуковий, творчий (продуктивний) рівні
сформованості готовності до педагогічних інновацій[3, с.277-279].
Учені по-різному підходять до питання визначення структурних
компонентів готовності до діяльності. Зокрема, виділяють такі компоненти:
мотиваційний (усвідомлення своїх потреб, інтересів, вимог суспільства,
колективу); орієнтаційний (усвідомлення цілей, реалізація яких
забезпечить розв’язання певного завдання, осмислення й оцінка умов, за
яких відбуватимуться майбутні дії, актуалізація досвіду, пов’язаного в
минулому з виконанням завдань і вимог подібного характеру); вольовий
(мобілізація сил у відповідності з умовами праці та завданням,
самоконтроль, самонавіювання в процесі досягнення цілей); оцінний
(оцінка співвідношення власних можливостей, рівня домагань та ступеня
досягнення певного результату).
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Виділяючи психологічну готовність педагога як окремий компонент
готовності до педагогічної діяльності, В.А.Сластьонін розуміє під нею
сформовану, яскраво виражену спрямованість на вчительську діяльність,
наявність інтересу до дитини і предмета, який він викладає, потребу в
самоосвіті.
Є.А.Фарапонова розглядає готовність до праці як складне багаторівневе
утворення, що включає особистісні та операційні компоненти. До
особистісних належать: інтереси, мотиви, звичка і установка на працю (а
як результат – потреба в праці, що реалізується через професійне
самовизначення), професійно важливі якості особистості, зокрема якості
емоційно-вольової сфери, адо операційних – система знань, загальнотрудові
та професійні вміння.
А.А.Деркач, Л.С.Орбан, у свою чергу, виділяють такі структурні
компоненти: мотиваційний (позитивне ставлення до певного виду
діяльності, бажання ним займатися); когнітивний (наявність необхідних
знань, уявлень); гностичний (володіння способами та прийомами, що
необхідні в даному виді діяльності); емоційно-вольовий (здатність
відчувати задоволення від роботи, самоконтроль та ін.); оцінний
(самооцінка своєї професійної підготовки).
Виклад основного матеріалу. Реалізуючи програму роботи над
науковою темою кафедри, нами за основу було взято вищеозазначені
трактування психологічної готовності до інноваційної діяльності педагогів
та структурні компоненти даної готовності.
Мета дослідження – виявити особливості психологічної готовності
педагогів до інноваційної діяльності, отримати індивідуалізований матеріал
про ставлення педагогів до власних можливостей, теоретично обґрунтувати,
розробити та апробувати методику формування психологічної готовності
педагогів до інноваційної діяльності та визначити педагогічні умови для її
формування.
За нашою гіпотезою, формування психологічної готовності педагогів
до інноваційної діяльності буде ефективним завдяки цілеспрямованій
науково-методичній роботі із включення педагогів у різноманітні види
діяльності з метою накопичення професійного досвіду йоволодіння
сучасними продуктивними технологіями навчання, створення ситуації
вибору в навчальній та практичній діяльності. Головною стратегією при
цьому повинен стати розвиток емоційного інтелекту, вміння керувати своїми
емоціями та протистояти стресам, формування позитивної Я-концепції
особистості, розвиток самоаналізу власної діяльності та формування
психологічної компетентності.
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Для виявлення проблемщодо упровадження інклюзивної освіти, які
потребують першочергового вирішення, зі слухачами курсів підвищення
кваліфікації Рівненського ОІППО було проведено обговорення.
Проблемними виявилися наступні моменти: поглиблення знань зі
спеціальної педагогіки та психології, методики роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами, знання особливостей їх розвитку, вміння
знайти індивідуальний підхід та зрозуміти дитину, протистояти труднощам
та знаходити вихід зі складних ситуацій.
За еталон сформованої моделі педагога із психологічною готовністю
до інноваційної діяльності (в нашому випадку – до роботи в умовах
запровадження інклюзивної освіти) нами було обрано професіограму
вчителя для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
Проаналізуймо соціальну та професійно-педагогічнуспрямованість
педагога (табл. 1).
Таблиця 1
Професійна характеристика педагога
Соціальне спрямування

Професійно-педагогічне спрямування

Соціальні потреби (потреби у
спілкуванні з «особливими» дітьми та їх
батьками, колегами; потреба у
самоосвіті)
Риси характеру, які виражають соціальну
та професійну спрямованість (соціальну
активність, відповідальне ставлення до
своїх обов’язків, творчість)
Риси характеру, які виражають ставлення
до вихованців і людей взагалі, вольові та
емоційні риси (емпатійність, доброта)
Педагогічний такт (принцип міри,
здатність вливати на учня, рівень
культури та особистісні якості)
Педагогічна освіченість та майстерність

Знання загальної та корекційної педагогіки і
психології, які стосуються природи та
закономірностей психічного розвитку
особистості
Знання індивідуально-психологічних
особливостей дитини з певними
проблемами в розвитку
Уміння аналізувати педагогічні факти,
явища,
процеси
Знання з основ анатомо-фізіологічного
розвитку учнів, причини виникнення та
прояви хвороб нервової системи
Володіння засобами і методами корекції
пізнавальних процесів

На нашу думку, високий рівень готовності педагога до інноваційної
діяльності передбачає: усвідомлену потребу введення інновацій у
практичну діяльність; володіння знаннями з новітніх методик та технологій;
бажання створювати власні творчі завдання, методики, проводити
експериментальну роботу; готовність до подолання труднощів як
змістового, так і організаційного плану; використання вже існуючих
практичних умінь з освоєння педагогічних інновацій та створення нових.
Теоретичними засадами формування інноваційної діяльності було
обрано наступні принципи (за І.М. Дичківською):
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1. Принцип інтеграції освіти – передбачає посилену увагу до
особистості кожної дитини як вищої соціальної цінності суспільства,
орієнтацію на формування громадянина з високими інтелектуальними,
моральними, фізичними якостями.
2. Принцип диференціації та індивідуалізації освіти -налаштовує на
забезпечення умов для повноцінного вияву і розвитку здібностей кожного
вихованця.
3. Принцип демократизації освіти – створення передумов для розвитку
активності, ініціативи, творчості учнів і вчителів, їх взаємодія, безпосередня
участь громадськості в управлінні освітою.
Реалізація означених принципів вимагає переходу від нормативної до
інноваційної, творчої діяльності, що передбачає зміну характеру, змісту,
методів, форм, технологій навчання й виховання освітньої системи. Метою
освіти за таких умов є вільний розвиток індивідуальних здібностей, мотивів,
особистісних цінностей творчої особистості.
Відповідно до теоретичних позицій організації експерименту та
одержаних результатів на попередньому етапі підготовки, у зв'язку з
упровадженням нової педагогічної ідеї, було розроблено дидактичну модель
формування психологічної готовності до інноваційної діяльності (рис. 1),
яка включає три послідовні етапи:
І – когнітивно-збагачувальний;
ІІ – діяльнісний;
ІІІ – емоційно-регулятивний.
Модель формування психологічної готовності
педагогів до інноваційної діяльності
І етап

ІІ етап

ІІІ етап

Когнітивнозбагачувальний

Діяльність

Емоційнорегулятивний

Мета:

Мета:

Мета:

формування теоретичного
багажу знань, зміна поглядів
на філософію освіти.

формування та активізація
психологічної готовності
до інноваційної діяльності.

Форми і методи роботи:

Форми і методи роботи:

корекція навчальних планів і
програм; запровадження
моніторингу інноваційної
діяльності; інтерактивних форм
роботи з педкадрами.

моніторинги; ситуаційні вправи;
напрацювання конкурсів;
організація роботи педкадрів.

Педагогічні умови:
Психолого-рефлексивна
спрямованість навчання

Педагогічні умови:
мотивація інноваційної
діяльності, використання
позитивних
емоційних стимулів

Рис. 1
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стимулювання педагогів
та освітніх закладів до
запровадження інновацій.

Форми і методи роботи:
семінари; «круглі столи»,
конференції; робота
лабораторії інклюзивної освіти;
участь у виставках-конкурсах;
видання посібників.

Педагогічні умови:
залучення педагогів до
активної інноваційної
діяльності

Активно працюючи в цьому напрямку, викладачі кафедри розробили
та апробували нові лекції та спецкурси для вчителів початкових класів:
"Класифікація навчальних утруднень у молодших школярів" (Л.О.Савчук);
"Інноваційні технології навчання читання" (В.М.Салтишева); "Формування
загальнонавчальних умінь і навичок" (І.М.Олійник); "Вступ до інклюзивної
освіти" (Л.О.Савчук);тренінгові заняття "Основи ігротерапії" та "Тренінг
креативності" (професор С.А.Литвиненко).Крім того, у відповідність до
Базового компоненту дошкільної освіти було приведенотематику лекційних
та практичних занять для проведення на курсах підвищення кваліфікації
педагогів ДНЗ.
Викладачі кафедри уклали нові спецкурси для запровадження в
навчальний процес із 2012 навчального року:"Можливості використання
варіативної частини навчального плану для початкової школи"
(Л.Р.Тищенко); "Менеджмент корекційно-реабілітаційної освіти"
(Л.М.Смольська), "Комп'ютерна техніка й інтернет-ресурси у корекційній
освіті" (О.М.Марченко), які відображають сучасні та прогнозовані зміни
у соціальному замовленні та значно розширять зміст підготовки педагогів.
Напрацювання кафедри корекційної освіти були представлені на
Першій всеукраїнській виставці "Особливі потреби – особливі
перспективи", яка проходила за підтримки Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України
та Київського міського будинку вчителя. Організатори виставки –
Педагогічний музей України, де з 21квітня по 21 травня 2011 року була
представлена експозиція, та Інститут спеціальної педагогіки НАПН
України.
Кафедра корекційної освіти РОІППО, кабінет інтернатних закладів та
спеціальні школи-інтернати області представили на виставці сучасну
систему освіти дітей з особливими потребами, науково-методичні розробки
викладачів та матеріали вчителів-практиків з актуальних проблем навчання,
виховання та підготовки до самостійного життя дітей з особливими
потребами. За активну роботу в системі освіти дітей з особливими
потребами та плідну науково-педагогічну діяльність з удосконалення змісту
навчально-виховного процесу колектив кафедри нагородженодипломом
Національної академії педагогічних наук України.
Ефективна співпраця склалася у кафедри корекційної освіти РОІППО
з Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України. Проведена апробація
спецкурсу "Вступ до інклюзивної освіти", розробленого знаними вченими
в галузі корекційної освіти А.Колупаєвою та С. Єфімовою. Крім того, до
даного спецкурсу у 2010 р. було укладено науково-методичний посібник з
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грифом Міністерства освіти і науки України "Діти з особливими освітніми
потребами та організація їх навчання" (автори - А.Колупаєва, Л.Савчук),
"Практикум до навчальної програми курсу "Вступ до інклюзивної освіти":
діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання" у формі
тренінгових занять для вчителів (автор Л. Савчук). Здійснюється наукове
керівництво діяльністю Обласної науково-дослідницької лабораторії
інклюзивної освіти.
Підсумовуючи проведену роботу з вищеозначеної проблеми, наведемо
результати контрольних зрізів та анкетування вчителів стосовно визначення
стану психологічної готовності до інноваційної діяльно сті та
запровадження інклюзивної освіти (рис. 2).
? ??????????????? ??? ?? ??? ????????????????????????????????
Порівняльні дані щодо сформованості психологічної готовності у педагогів
????????? ?? ??????????????????????( ????? ???????? ??????????
до інноваційної діяльності (серед вчителів початкової школи - 126 опитаних)
? ???? – 126 ????????)
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Рис. 2
За даними порівняльного аналізу виявлено наступні тенденції розвитку
психологічної готовності педагогів до інноваційної діяльності:
1. Психологічна готовність до інноваційної діяльності – складне
цілісне утворення психіки людини,що включає такі компоненти:
мотиваційний (усвідомлення своїх потреб, інтересів, вимог суспільства,
колективу); орієнтаційний (усвідомлення цілей, реалізація яких забезпечить
розв’язання певного завдання, осмислення й оцінка умов, за яких
відбуватимуться майбутні дії, актуалізація досвіду); вольовий (мобілізація
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сил у відповідності з умовами праці та завданнями, самоконтроль,
самонавіювання в процесі досягнення цілей); оцінний (оцінка
співвідношення власних можливостей, рівня домагань та ступеня
досягнення певного результату).
2. Процес формування психологічної готовності до інноваційної
діяльності має свою специфіку, зумовлену віковими та професійними
особливостями педагогів (почуття потрібності дітям та можливість бачити
результати своєї праці, адекватне сприйняття дітей з особливими
потребами, індекс власного потенціалу особистості, гнучкість у виборі
форм і методів роботи, комунікативні вміння, стресостійкість).
3. Педагогічними умовами формування психологічної готовності до
інноваційної діяльності визначено: психолого-рефлексивну спрямованість
навчання; мотивацію до інноваційної діяльності та наявність позитивних
емоційних стимулів, занурення педагогів в активну інноваційну діяльність.
4. Встановлено, що у процесі формування психологічної готовності
до інноваційної діяльності значну роль відіграють: позитивний емоційний
настрій педагогів, визначення вмотивованості, елементи заохочення,
надання та прийняття допомоги, підтримка адміністрації закладу, прагнення
до творчості.
5. Зафіксовані наступні змістово-динамічні тенденції формування
психологічної готовності педагогів до інноваційної діяльності:
– темпи формування психологічної готовності педагогів до інноваційної
діяльності зумовлені змістом науково-методичної роботи в післядипломній
освіті;
– формування психологічної готовності педагогів до інноваційної
діяльності залежить від спрямованості навчальних занять на курсах
підвищення кваліфікації та змісту навчальних програм;
– залежність від інноваційної діяльності, стану та розвитку емоційної
сфери педагогів, наявності емпатійного ставлення до інших людей.
Список використаної літератури
1. Андрєєв А.Л.Компетентносная парадигма в образовании: опыт
философско-методологического анализа / А.Л.Андрєєв // Педагогика.- 2005.
-№4.- С.19-27.
2. Арчакова Т.О. Инклюзия: задача для педагога [Электронный ресурс]
/ Т.О. Арчакова. - Режим доступа: httpp// psyjournals. Ru/ articles/ 21274.
shtml.
3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний
617

посібник / І.М.Дичківська.- К.: Академвидав. - 2004. - С. 352.
4. Загородній Ю.І., Курило В.С., Савченко С.В. Політична соціалізація
студентської молоді в Україні: досвід, тенденції, проблеми /
Ю.І.Загородній, В.С.Курило, С.В.Савченко.- К.: Генеза, 2004. – 144 с.
5. Уруський В.І. Формування готовності вчителів до інноваційної
діяльності: метод. посібник / В.І.Уруський.- Тернопіль: ТОКІППО, 2005. –
96 с.
6. Фролов Ю.В., Махотін Д.О.Компетентносная модель как основа
оценки качества подготовки специалистов / Ю.В.Фролов, Д.О.Махотін /
/ Высшее образование сегодня.-2004.- №8.- С.34-41.

УДК 373.31: 376.2
Савчук Людмила Олександрівна,
кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри корекційної освіти Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Необхідність інклюзивного навчання зумовлена міжнародними
документами. Так, у Конвенції ООН про права дитини основоположним є
принцип розвитку кожної дитини, що передбачає відсутність дискримінації. Причому, якщо ст. 23 спрямована на захист прав дітей з обмеженими
функціональними можливостями –то зміст інших статей має відношення
до всіх категорій дітей –як здорових, так і з обмеженими функціональними
можливостями.
Англійське дієслово „inclusion» перекладається як „утримувати,
включати, мати місце в своєму складі». Тому „inclusion» є терміном, що
відображає нові погляди не лише на освіту, але й місце людини в суспільстві.
Поняття „inclusion» за кордоном (США, Канада, Великобританія), де існує
50-річний досвід соціальної інтеграції так званих „нетипових» дітей,
приходить на зміну поняттю „інтеграція». Мета інклюзивної школи – дати
всім учням можливість найбільш повноцінного соціального життя, активної
участі в колективі, тим самим забезпечуючи найбільш повну взаємодію і
турботу один про одного як членів співтовариства .
При визначенні сутності інклюзії важливо звернути увагу на чотири
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елементи, які ілюструють її характерні особливості.
Інклюзія – це процес. Важливо зазначити, що інклюзія повинна
розглядатися як постійний пошук найбільш ефективніших шляхів
задоволення індивідуальних потреб усіх дітей. У цьому випадку відмінності
розглядаються як позитивне явище, яке стимулює навчання дітей та
дорослих.
Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх подоланням.
Відповідно, вона включає проведення комплексної оцінки, збір інформації
з різноманітних джерел для розробки індивідуального плану розвитку та
реалізації його на практиці.
Інклюзія передбачає такі складові, як присутність, участь та досягнення.
„Присутність» у цьому контексті розглядається як надання можливості
навчатися в загальноосвітньому навчальному закладі та пристосування,
необхідні для цього; „участь» – як позитивний досвід, якого набуває учень
у процесі навчання, та врахування ставлення учня до самого себе в цьому
процесі; „досягнення» – як комплексний результат навчання упродовж
навчального року, а не лише результати тестів та екзаменів.
Інклюзія спрямована на ті групи учнів, які підлягають „ризику»
виключення або обмеження в навчанні. Це визначає моральну
відповідальність перед такими „групами ризику» та гарантування їм
можливості участі в освітньому процесі.
Незважаючи на те, що інклюзивні школи забезпечують сприятливі
умови для досягнення рівних можливостей і повної участі, для їх ефективної
діяльності необхідні спільні зусилля не лише з боку вчителів та персоналу
школи, але й ровесників, батьків, членів родин.
Основні принципи інклюзивної школи:
– всі діти мають навчатися разом,незважаючи на певні труднощі чи
відмінності, що існують між ними;
– школи мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів
шляхом узгодження різних видів і темпів навчання;
– забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних
навчальних планів, прийняття організаційних заходів, розробки стратегії
викладання, використання ресурсів та партнерських зв’язків зі своїми
громадами;
– діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку
додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності
процесу навчання.
Ключовий принцип, який лежить в основі інклюзивного підходу, –
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школи мають бути відкритими для всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних,
інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей;
школам необхідно знаходити шляхи, які б забезпечували успішне навчання
всіх дітей, у тому числі дітей, які мають проблеми фізичного чи розумового
розвитку.
Одним із головних завдань, що стоять перед педагогами та
адміністрацією інклюзивної школи, є створення загальної позитивної
атмосфери та комплексний підхід до забезпечення ефективності процесу
соціалізації дитини-інваліда.
Відомо, що залучення неповносправної дитини до всіх видів діяльності
є одним з ефективних корекційних методів. За допомогою різноманітних
занять у сфері спорту, туризму, а також культурно-масових заходів можна
досягнути високих результатів.
Для успішної реалізації інклюзивних програм надзвичайно важливою
є ефективна співпраця педагогів і родин дітей з особливими освітніми
потребами. Готовність школи співпрацювати надає батькам моральної
стійкості у вихованні дитини з певними психофізичними вадами. Лише за
умови підготовки дитини у сім’ї та школі до правильного сприйняття своєї
хвороби, самої себе, активної соціалізації вона буде відчувати себе
корисним та цінним членом суспільства.
Поряд із вирішенням питання соціалізації постають наступні питання:
Як організувати навчальний процес в інклюзивному класі, щоб не
знівелювати навчання інших дітей?, Які проблеми потрібно вирішити для
ефективної інклюзії дітей з особливими освітніми потребами?, Де шукати
вихід зі складних ситуацій?
Для забезпечення навчання та корекційної допомоги дітям з
порушеннями психофізичного розвитку в Україні функціонує система
спеціальної освіти: спеціальні дитячі садки і школи, дошкільні групи і класи
в масових закладах. Крім того, певна частина дітей з особливими освітніми
потребами може навчатися в колективі здорових однолітків за умови
відповідної психолого-педагогічної підтримки.
Інклюзивна освіта ефективна для багатьох дітей з відхиленнями в
розвитку, однак інтегрування таких учнів у загальноосвітній простір інколи
відбувається стихійно[3].
Ефективність роботи закладу залежить від створення особливого
навчального середовища, командного підходу, психологічного та
корекційного супроводу, раціонально підібраних стратегій навчання.
Важлива роль належить учителю, який організовує та забезпечує
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оптимальні умови навчання, сприятливу атмосферу в учнівському
колективі, спосіб презентації теми, який залучає до діяльності, стимулює
до засвоєння інформації, сприяє застосуванню знань, вчить пов’язувати їх
із життям. Саме тому на перший план виходить підготовленість учителя та
навчального закладу до роботи з розмаїтим учнівським колективом.
Цілеспрямовано працюючи над удосконаленням освітніх і фахових
послуг, над підвищенням кваліфікації вчителів, які працюють з дітьми з
особливими освітніми потребами, нами за основу було взято створення
психологічного поля стосовно впровадження інклюзивного навчання в
освітніх закладах області, що передбачає підготовку працівників
психологічної служби до роботи з учасниками навчально-виховного
процесу: формування в громадськості нової філософії державної політики
щодо включення дітей з особливостями в розвитку в єдиний освітній
простір навчального закладу; розвиток взаєморозуміння у педагогів,
батьків та дітей у закладах, де впроваджується інклюзивне навчання;
розробка проекту включення дітей з особливими потребами в освітній
простір навчального закладу.
Більшість дітей з особливостями психофізичного розвитку може
навчатися у загальноосвітніх школах за умови реалізації моделі інклюзивної
освіти. Пріоритетними напрямами єсприяння соціальному, емоційному та
когнітивному розвиткові кожної дитини, аби вона відчула себе повноцінним
учасником суспільного життя.
Успішність організації навчально-виховного процесу
забезпечується за рахунок введення нових технологій, тому педагогічні
колективицілеспрямовано працюють над модернізацією змісту методичної
роботи, переорієнтацією вчителів на нову особистісно зорієнтовану
філософію, методологію роботи з дітьми з особливими потребами. Серед
упроваджуваних навчальних технологій інклюзивної освіти в області є:
технологія особистісно зорієнтованого навчання, диференційоване
викладання, традиційне інтенсивне навчання, проектна діяльність тощо.
Сучасний учитель повинен бути готовим до здійснення інтерактивних
форм навчання на практиці. У педагогічній науці загальновизначено, що
готовність не є природженою, а виникає в результаті певного досвіду
людини, який базується на формуванні позитивного відношення до
професійної діяльності, усвідомлення мотивів і потреб у ній, об’єктивізації
її предмета і способів взаємодії з ним. Готовність до впровадження
диференційованої технології ми визначаємо як інтегративну особистіснопрофесійну якість, що передбачає систему мотивів, станів, знань, умінь,
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навичок фахівця, певного до свіду. Завдяки цьому дозволяють
диференційоване навчання успішно організовується на практиці.
Готовність як стан і якість особистості фахівця є важливою
передумовою здійснення будь-якої діяльності, тому готовність до
здійснення інтерактивних форм навчання є запорукою компетентності
вчителів інклюзивної школи.
У педагогічному плані найбільший інтерес і значення має тривала
готовність, яка формується заздалегідь, у результаті спеціально
організованих заходів. Вона проявляється постійно і являє собою
найважливішу психологічну передумову успішної діяльності,яка
передбачає позитивне ставлення до того чи іншого виду діяльності,
мотивацію, здібності, риси характеру, стійкі професійно важливі
особливості сприймання, увагу, мислення, емоційні і вольові процеси,
систему необхідних для цієї діяльності знань, умінь, навичок.
Проаналізувавши різні підходи до визначення структури готовності
вчителя до впровадження диференційованої технології навчання в
початковій школі, ми виокремили такі компоненти: змістовий,
процесуальний, мотиваційний. Загальні компоненти готовності вчителів
до впровадження диференційованої технології представлено в таблиці 1.
Таблиця 1
Структура готовності вчителя до здійснення
диференційованого навчання
Компонент
готовності
Мотиваційний

Характеристика

1.Позитивне ставлення до диференціації, прагнення реалізовувати цей
вид навчання на практиці.
2.Активність в оволодінні психолого-педагогічними знаннями,
вміннями та навичками роботи за диференційованим навчанням
1.Поінформованість про сутність та особливості диференційованого
Змістовий
навчання.
2.Знання про групи диференціації, специфіку їх організації.
3.Знання про структуру диференційованого уроку, умови його успішної
організації
Процесуальний 1.Професійне володіння процесуальними вміннями і навичками
організації диференційованого навчання (проектувальні, конструктивні,
прогностичні комунікативні).
2.Оволодіння навичками організатора, консультанта, фасилітатора

Мотиваційний компонент готовності займає одне з провідних місць.
Це пов'язане з тим, що мотиви детермінують будь-яку діяльність,
виступаючи головним фактором регуляції активності особистості, її
поведінки. Завдяки сформованості мотиваційного компоненту виникає
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потреба реалізовувати цей вид навчання, з'являється бажання поглиблювати
знання.
Змістовий компонент готовності передбачає глибоке знання
теоретичного матеріалу з даної проблематики. Вчителі повинні добре
розуміти сутність та особливості диференційованого навчання, специфіку
його організації; знати групи, структуру уроку, умови успішного та
ефективного його проведення; досвід упровадження диференціації в
практику.
На основі означених компонентів було виділено три рівні готовності
вчителів до впровадження технологій інтерактивного навчання в практику
(табл.2).
Таблиця 2
Рівні готовності вчителів
до впровадження диференційованого навчання
Низький

Середній

Високий

Учитель не володіє понятійним апаратом, майже не розуміє сутності
диференційованого навчання, не має практичних навичок організації його
впровадження
Учитель володіє теоретичними знаннями, добре розуміє сутність
диференційованого навчання, вміє використовувати технологію на
репродуктивному рівні, в організації диференційованого навчання
потребує допомоги досвідченого педагога, методиста; виявляє інтерес та
активність щодо впровадження у педагогічний процес
Учитель має глибокі теоретичні знання, прагне до їх розширення,
поглиблення, володіє вміннями організовувати навчальний процес за
технологією диференційованого навчання, творчо підходить до їх
розробки та використання, усвідомлює потребу і необхідність організації
навчання за диференціацією

Отже, готовність педагогів до здійснення диференційованого навчання
в школі є основою професійної компетентності.
Робота науковців кафедри корекційної освіти спрямована на
поглиблення науково-теоретичних знань, підвищення професіоналізму,
формування інтегрованих професійних умінь, розкриття перспективності
гуманної комунікації, спрямування вчителів на обов'язкове збереження
здоров'я дітей. Для реалізації означених завдань проводяться різноманітні
навчальні заняття: лекції, семінари, практичні заняття, тренінги, ділові ігри,
дискусії, групові проекти.Активно укладаються матеріали для
впровадження спецкурсу "Диференційоване викладання в інклюзивному
класі". Тому зусилля викладачів зосереджені на глибокому опрацюванні
канадійських та вітчизняних наукових матеріалів щодо питань планування
диференційованого викладання в умовах сучасного класу, запровадження
технології диференційованого викладання у щоденну практику вчителя.
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Що можна диференціювати у процесі викладання? Що і як адаптувати
та модифікувати? Як на практиці виглядає диференційоване викладання у
класі? Як планувати уроки з використанням диференційованого
викладання? Як задовольняти потреби всіх учнів? Відповіді на ці та інші
запитання будуть представлені у новому спецкурсі, який планується
запровадити на курсах для вчителів початкових класів.
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