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МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗНЗ

Даний номер часопису присвячено практичному вирішенню проблеми розвитку
управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу.
У ньому представлено огляд сучасних підходів, інноваційних ідей у практиці управ$
ління, що продиктовані умовами та потребами освіти як відкритої системи.

Автори пропонують практичне керівництво для ефективного управління
навчальним закладом, яке найкраще відповідає досягненню конкретної мети.
Практикуючим менеджерам буде корисно ознайомитися з моделлю управлінської
компетентності керівника ЗНЗ, основними компонентами якої виступають готов$
ність до проявів компетентності; володіння знаннями; рівні компетентності в
стандартних та нестандартних ситуаціях; емоційно$вольова регуляція процесу і
результату. Подана проблема розглядається з позиції теорії та практики світового
менеджменту.

Редакція «Освіти Полтавщини»

КОЛЕГАМ
Учительська доля нам випала за гороскопом,
Учительську долю нам в небі писали зірки,
Щоб, будучи Дівою, Левом, Стрільцем,
Козерогом,
Ми сіяли вічне і добре несли крізь віки.
Заради задачок і вчасно написаних творів,
І формул заради, й заради складних теорем
Ми вибрали нашу нелегку учительську долю,
Та кращої, мабуть, у світі ми і не знайдем.
Професія наша із Вами зоветься Учитель –
Так просто і гордо це слово, погодьтесь,
звучить.

Й життя своє так учительське нам треба
прожити,
Щоб слід неодмінно яскравий$яскравий
лишить,
Бо доля за клопоти наші й недоспані ночі,
За плани, конспекти, за звіти оті без кінця
Дала нам в дарунок мов сонечка сяючі очі,
Довірила нам зігрівати дитячі серця.
Довірила доля нам душі дитячі ліпити,
І ми їй за це бути вдячними маємо повік.
І долю свою неодмінно нам треба любити,
І Бога молити, щоб доленьку нашу беріг.

Ірина Вівтоніченко
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Ми живемо в час стрімких змін і бурхли�
вих перетворень, що потребує реального
аналізу стану справ у різних сферах сус�
пільного життя, у т.ч. освіті та науці, вимагає
постійного пошуку нових умов та засобів
розвитку особистості, яке б  місце у ієрархіч�
ній піраміді вона не займала. 

На зміну кваліфікаційному підходу у віт�
чизняній освіті і науці все впевненішими
кроками приходить компетентнісний. Він у
більшій мірі відповідає вимогам ринкової
економіки та умовам постійного удоскона�
лення технологій, орієнтацій на нові стан�
дарти. 

Це стосується і рамкових основ Стандарту
підвищення кваліфікації педагогічних, на�
уково�педагогічних та керівних кадрів осві�
ти. І якщо галузевими стандартами вищої
освіти України уже тривалий час запрова�
джується модель професійної компетент�
ності фахівця, названа освітньо�кваліфіка�
ційною характеристикою, то рамки Стан�
дарту підвищення кваліфікації педагогічних
працівників нині знаходяться тільки на
стадії розробки. 

Структура компетентностей (за Л. Ващенко
[3]) є складовою Стандарту.

Великий тлумачний словник сучасної
української мови [4, с. 1383] поняття стан�
дарту подає так: 1) норма, зразок, мірило;
2) єдина типова форма організації, прове�
дення, здійснення чого�небудь.

За В. Масловим, Стандарт підвищення
кваліфікації – це орієнтовний взірець, взя�
тий за основу для розвитку та підвищення
компетентності різних категорій освітян
відповідно до потреб та вимог суспільства на
певному етапі їхнього розвитку, що дозволяє
і вимагає оновлення змісту структурних
складових стандартів [15].

Вивченням проблеми компетентнісного
підходу у системі освіти займаються
А. Андрєєв, С. Архипова, В. Байденко, В. Бо�
лотов, Н. Гарашкіна, О. Губарєва, С. Демчен�
ко, В. Жирова, Д. Іванов, Е. Ісламгалієв,
В. Колесов, Т. Колодько, В. Носков, О. Овча�
рук, О. Павленко, В. Петрук, М. Розумний,
О. Руденко, Н. Селезньова, В. Сєріков,
Ю. Фролов, Л. Шевчук, Т. Щербан та ін. На�
уковці зазначають, що компетентнісний
підхід орієнтується на формування особис�
тісного досвіду та ціннісно�смислової оцінки
у фахівця. 

На думку Д. Іванова, «компетентнісний
підхід – це один з тих підходів, у якому від�
бувається спроба внести особистісний сенс у

ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÀ ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍ²ÑÒÜ ÊÅÐ²ÂÍÎÃÎ ÑÊËÀÄÓ ÂÈÙÎÃÎ
ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ: ÒÅÎÐ²ß ÒÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ

...ідеал людини – це те найкраще, що створив народ 
у розумінні людської особистості та її призначення.

Г. Ващенко

Віталій ЗЕЛЮК
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освітній процес» [9, с. 8]. Отже, це підхід, при
якому результати освіти стають значущими і
поза системою освіти. 

Більш чітко стосовно підготовки педаго�
гічних працівників висловився В. Колесов
[11, с. 21], який зазначив, що «сьогодні …
змінився соціальний вигляд суспільства,
ринок праці сигналізує про нові запити, але
вища школа продовжує працювати на по�
передню номенклатуру спеціальностей ....
непомірно пічкати їх малопридатними для
практичного застосування та швидко за�
старіваючими знаннями» [11, с. 21]. 

На сьогодні науковці О. Андрєєв, В. Бай�
денко, В. Болотов, Д. Іванов, Д. Махотін,
Н. Селезньова, В. Сєріков, Ю. Фролов та ін.
пропонують різні напрями впровадження та
реалізації компетентнісного підходу у сис�
тему освіти.

У словнику іноземних мов [20, с. 241]
компетентність трактується як: 1) володіння
компетенцією; 2) володіння знаннями, які
дозволяють судити про щось. А компетенція
(від лат. сompetentia – приналежність за пра�
вом) – 1) коло повноважень якого�небудь
органа чи посадової особи; 2) коло питань, у
яких дана особа володіє пізнаннями, досві�
дом. Великий тлумачний словник сучасної
української мови [4, с. 560] поряд із вище�
вказаними значеннями компетентності нази�
ває поінформованість, обізнаність, автори�
тетність. Словник професійної освіти [18, с.
149] подає компетентність як сукупність
знань і вмінь, необхідних для ефективної
професійної діяльності: вміння аналізувати,
передбачати наслідки професійної діяль�
ності, використовувати інформацію. В Енци�
клопедії освіти [6, с. 722] професійна компе�
тентність визначається як інтегрована
характеристика ділових і особистісних якос�
тей фахівця, що відображає рівень знань,
умінь, досвіду, достатніх для досягнення
мети з певного виду професійної діяльності,
а також моральну позицію фахівця.

А. Хуторський та В. Краєвський [12] роз�
глядають компетентність як володіння
знаннями й здібностями, які дозволяють
ґрунтовно судити про цю галузь і ефективно
діяти в ній, тобто компетентність є результа�
том набуття компетенції.

Натомість багато науковців у своєму
розумінні даного поняття не обмежуються
знаннями, уміннями, навичками, досвідом та
повноваженнями працівника. Так, І. Зимня

[8, с. 15�16] пише, що професійні компетент�
ності характеризуються п'ятикомпонентною
структурою і складаються зі знань, досвіду
застосування, ціннісних ставлень, регуляції,
готовності. Л. Карпова поділяє таку позицію
[10]. Т. Гуріна [5], О. Киран, О. Овчарук [16],
О. Пометун [17], О. Локшина, О. Савченко
розглядають дане поняття як спеціальним
чином структуровані набори знань, умінь,
навичок і ставлень, які набуваються люди�
ною у процесі навчально�пізнавальної діяль�
ності і дозволяють ідентифікувати та оціню�
вати проблеми, характерні для різних видів
діяльності.

Г. Єльникова [7] компетентність визначає
як здатність людини успішно задовольняти
індивідуальні й соціальні потреби, діяти й
виконувати поставлені завдання. М. Артемова,
В. Бедь [1] приходять до висновку: без знань
немає компетенції, проте не кожне знання і
не в будь�якій ситуації проявляє себе як
компетенція. А. Маркова [14] на перший
план виносить психологічну складову струк�
тури особистості, а компетентність розглядає
як поєднання психічних якостей та станів,
що сприяють розвитку самостійності і від�
повідальності, навичок і вмінь долати труд�
нощі. В. Білик [2] говорить, що компетенції є
складовими компонентами професійної
компетентності, що дозволяють реалізувати
її у процесі професійної діяльності, а сутність
терміну «професійна компетенція» відпові�
дає сутності терміну «професійна компетент�
ність».

Аналіз педагогічної літератури засвідчує,
що поняття «професійна компетентність»
широко вживається в освіті у різних зна�
ченнях. Ми дотримуємося позиції тих вче�
них, які не зводять компетентність до суми
компетенцій і не ототожнюють їх, натомість
вказують на їхню залежність і взаємообумов�
леність. З одного боку, є компетенція – коло
повноважень, відчужена, наперед задана
соціальна вимога (за Т. Отрошко), норма,
яким повинен відповідати фахівець, а з
іншого – система сформованих особистісних
якостей, які наявні у структурі особистості
фахівця, результат професійної діяльності,
його надбання, компетентність. Наявність /
відсутність компетенцій відображається на
рівні розвитку інтегральної професійної
компетентності фахівця, а компетентність, у
свою чергу, диктує особистості усвідомлення
необхідності його розвитку.
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У листі МОН України від 31.07.2008
№ 1/9 – 484 «Комплекс нормативних доку�
ментів для розроблення складових системи
галузевих стандартів вищої освіти» подано
перелік компетенцій, якими повинен воло�
діти випускник вищого навчального закладу
(ВНЗ). 

Ми зіткнулися з проблемою: інститути
післядипломної педагогічної освіти (ІППО)
також є ВНЗ, але навчають учителів, які уже
володіють компетентністю і  компетенціями,
мають досвід практичної роботи у школі.
Яких компетенцій вони мають набувати у
процесі навчання в ІППО? Якими компетен�
ціями і в якій мірі  повинен володіти освітян�
ський керівний склад (у т.ч. вищої школи)?
Які компетентності їм потрібні?

У Рекомендаціях ЄС Європейського пар�
ламенту та Ради (ЄС) «Про основні компе�
тенції для навчання протягом усього життя»
[19] компетенції визначаються як набір
знань, навичок та відношень, що стосуються
ситуації; а основними компетенціями є ті, які
необхідні всім громадянам для особистої
реалізації та розвитку, активного громадян�
ського життя, соціальної єдності та можли�
вості працевлаштування [19]. Ними є:
1) спілкування рідною мовою; 2) спілкуван�
ня іноземними мовами; 3) знання мате�
матики та загальні знання у сфері науки і
техніки; 4) навички роботи з цифровими
носіями; 5) навчання заради здобуття знань;
6) соціальні та громадянські навички; 7) ініці�
ативність та практичність; 8) обізнаність та
самовираження у сфері культури [19].

Ідучи за Європейською спільнотою та
відчуваючи нагальну потребу у розробці
Стандартів підвищення кваліфікації педа�
гогічних, науково�педагогічних та керівних
кадрів освіти, Університет менеджменту
освіти (УМО) Центрального інституту після�
дипломної педагогічної освіти (ЦІППО) уже
неодноразово скликав для роботи над роз�
робкою стандарту заклади післядипломної
освіти. Чергове засідання відбулося у червні
2011 року на базі УМО ЦІППО, участь у
якому брав і Полтавський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені
М.В. Остроградського (ПОІППО). 

З метою визначення змістових орієнтирів
підвищення кваліфікації керівних кадрів
освіти ми спробували побудувати структуру
компетентності керівників.

Враховуючи специфічні особливості сис�
теми, що зумовлюють проблеми розвитку
професійної компетентності освітян (особ�
ливості контингенту тих, хто навчається;
специфіку організації післядипломної осві�
ти; специфіку діяльності викладачів у даній
системі) були створені робочі творчі групи.
Одна з них, у складі якої працювали пред�
ставники ПОІППО, – з розробки матриці
змісту підвищення кваліфікації керівного
складу вищих навчальних закладів.

Виходячи з того, що компетентність роз�
вивається відповідно до наявних компе�
тенцій (але не зводиться до них), у структурі
професійної компетентності системи після�
дипломної педагогічної освіти було виділено
два основні блоки: 1) базові компетентності;
2) функціонально�посадові компетентності.
Кожен із них є комплексом взаємообумов�
лених і взаємодоповнюючих компетентнос�
тей та відповідних компетенцій.

Нами було розроблено структуру про�
фесійної компетентності керівного складу
вищих навчальних закладів (відповідно по
блоках) та визначено змістову сутність
кожної із запропонованих компетентностей.
До базових ми віднесли загальнокультурну,
громадянську, інформаційно�комунікативну
та соціально�психологічну.  До функціонально�
посадових – адміністративно�управлінську,
новмативно�правову, дослідницьку, під�
приємницьку та презентаційну. Розглянемо
їх більш детально. 

Першою фундаментальною (базовою)
компетентністю директора школи було виз�
начено загальнокультурну компетентність.
Вона ґрунтується на знаннях особливостей
національної та загальнолюдської культури,
духовно�моральних основ життя людини й
людства, окремих народів, культурологічних
основ сімейних, соціальних, суспільних
явищ і традицій, ролі науки та релігії в житті
людини, їх вплив на світ, компетентності в
побутовій і культурно�дозвіллєвій сфері
(за О. Хуторським); уміннях формувати
організаційну культуру установи; ставлен�
нях без упередженості та національних
стереотипів, але свідомої культурної спад�
щини на засадах демократії і суспільної
згуртованості. 

До громадянської  компетентності відно�
сяться сукупність знань, умінь, навичок,
переживань, емоційно�ціннісних  орієнтацій,
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переконань особистості, які допомагають
людині усвідомлювати своє місце в суспіль�
стві, обов'язок і відповідальність перед спів�
вітчизниками, батьківщиною і державою (за
О. Пометун); уміння застосовувати основні
форми адміністративного і державно�
громадського управління закладами; нала�
годжувати партнерські стосунки з іншими
організаціями; ставлення: приносити ко�
ристь суспільству та державі; повага до осо�
бистості, діяльність на принципах здоров'я�
збереження,  толерантності, гуманності.

Третьою з базових компетентностей є
інформаційно�комунікативна. У її межах
формуються знання необхідних мов, спо�
собів взаємодії з колективом та окремими
працівниками, представниками урядових
структур тощо; уміння шукати, аналізувати
та відбирати необхідну інформацію, пере�
творювати, зберігати та передавати її; навич�
ки роботи у колективі та з колективом; став�
лення: ціннісна рівність різних джерел знан�
ня; цінність спільної діяльності спілкування
діалогу культур.

Наступна – соціально�психологічна компе�
тентність, до якої відносяться знання пси�
хології міжособистісних стосунків, особли�
востей створення сприятливого соціально�
психологічного клімату у колективі та основ
конфліктології; уміння використовувати
науково�пізнавальну мотивацію та інтереси
працівників, їх здібності; інтелектуальні,
творчі, емоційні, вольові властивості педа�
гога, науково�дослідні якості (наукова еру�
диція, дослідницькі знання та вміння)
(А. Маркова, Н. Кузьміна, М. Скаткіна);
формувати колектив, робочі та творчі групи,
працювати у полікультурній команді; здат�
ність до мотивації та переконання спів�
робітників (підлеглих); потреба в самоосвіті
й запровадженні нововведень; особиста
привабливість; уміння уникати конфліктів, а
в разі потреби розв'язувати їх; емоційно�
ціннісне ставлення до діяльності організації,
колективу та окремих працівників.

На основі базових компетентностей,
формуються функціонально�посадові:  адміні�
стративно�управлінська, підприємницька,
нормативно�правова, дослідницька. Деталь�
но розглянемо кожну із них.

Адміністративно�управлінська компетен�
тність включає систему знань, умінь і нави�
чок керівника, способи діяльності, які не�

обхідні директорові для здійснення управ�
лінських дій (за Ю. Шевченко); уміння
управляти освітньою діяльністю: планувати і
організовувати роботу закладу та його роз�
виток; ставити локальні та довгострокові
цілі; аналізуючи власну діяльність, контро�
лювати діяльність організації і корегувати
отримані проміжні результати; ставлення:
орієнтація на життя у відкритому, швидко�
плинному соціальному середовищі, досяг�
нення на засадах лідерства; здатність до
активної партнерської співпраці з іншими
установами та організаціями. 

Нормативно�правова компетентність
містить знання системи умінь і навичок
вдосконалення і систематизації необхідних
правових знань, які є необхідним елементом
професійної компетентності управлінських
кадрів (за В. Олійником); уміння аналізу�
вати нормативні документи, контролювати
виконання трудового законодавства; став�
лення: верховенство закону, повага до
людини як найбільшої цінності держави. 

У рамках дослідницької компетентності
поєднано знання науково�ціннісних потреб
працівників, їх педагогічних здібностей,
уміння та ставлення; уміння використову�
вати накопичений досвід, визначати і по�
яснювати поняття для осмислення логічного
визначення через родові і видові відмінності;
співвідносити вивчені поняття з практич�
ними проблемами і задачами; розділяти
інформацію на логічні частини і порівнювати
їх; класифікувати і систематизувати мате�
ріал; ставлення: домінування проблемного і
пошуково�дослідницького підходів у роботі
установи. 

Підприємницька компетентність охоплює
знання закономірностей системних змін у
діяльності організації; уміння працювати
інноваційно; володіти засобами, що дають
особистості можливість ефективно організо�
вувати власну та колективну трудову й під�
приємницьку діяльність; ставлення: здат�
ність до ризику, вибудова роботи на основі
співпраці. 

Презентаційна компетентність ґрунту�
ється на знаннях ділової етики, правил і норм
проведення ділових переговорів; уміннях
публічно представляти «родзинки», щось
нове, що недавно з'явилося, було створено у
ввіреному закладі, що вигідно відрізняється
від іншого стандартного своїми якостями;
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формувати імідж закладу та свого власного;
ставленнях: активність, за рахунок якої діяль�
ність установи стає засобом  творення нового.

Базові компетентності слугують фунда�
ментом для функціонально�посадових, є
міцною основою для надбудови. Вони
необхідні для усіх суб'єктів підвищення
кваліфікації (педагогічних, науково�педа�
гогічних та керівних кадрів освіти) і такими,
що забезпечують конкурентоздатність у
освітянському просторі. Сучасні концепції
системи підвищення кваліфікації, як без�
перервного процесу впродовж усього про�
фесійного життя, орієнтовані на таку освіту,
що спонукає слухачів курсів (цілком сфор�
мованих особистостей) до переоцінки
життєвих і професійних цінностей, пере�
осмислення набутого досвіду відповідно до
вимог часу і суспільства. У той же час,
підвищення кваліфікації розглядається як
інтегрована цілісність мети, функцій, прин�
ципів, видів, умов, та засобів педагогічної
діяльності.

Функціонально�посадові компетентності
не прописані у жодній освітньо�кваліфіка�
ційній характеристиці вищих навчальних
закладів, але саме вони окреслюють коло
повноважень, норм і правил, складають
комплексну характеристику керівника ЗНЗ.
Вони є специфічними, необхідними власне
конкретній категорії (у нашому випадку
керівних) кадрів освіти.

Аналіз наукових досліджень підтверджує
той факт, що на сьогодні ні в нашій державі,

ні у світі не існує єдиної загальноприйнятої
термінології. Ми під компетентністю розу�
міємо комплексну характеристику особис�
тості, систему сформованих особистісних
якостей, які наявні у структурі особистості
фахівця, результат професійної діяльності,
його надбання. Інститути післядипломної
педагогічної освіти покликані виконувати
функцію постійного професійного розвитку
практикуючих педагогічних, науково�педа�
гогічних, керівних кадрів освіти; сприяти
усвідомленню необхідності будувати цей
процес і брати участь в управлінні ним. 

Розроблена структура професійної компе�
тентності керівного складу вищих навчаль�
них закладів включає базові компетентності
(загальнокультурна, громадянська, інформа�
ційно�комунікативна, соціально�психологічна)
та функціонально�посадові (адміністративно�
управлінська, нормативно�правова, дослід�
ницька, підприємницька, презентаційна);
визначено змістову сутність кожної із запро�
понованих компетентностей. Ми переконані
в тому, що дієвим засобом розвитку клю�
чових компетентностей є педагогічні техно�
логії, які забезпечують успішне виконання
професійної та будь�якої іншої діяльності
особистості впродовж життя. 

В аспекті сучасного об'єктивного розгля�
ду і в контексті сучасних завдань, що стоять
перед освітою і наукою України, можна
стверджувати одне: питання компетентніс�
ного підходу ще чекає свого повного
вирішення.  
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Курс України на демократизацію суспіль�
ного життя закономірно вимагає від освіти
мобільності та адекватної відповіді на зав�
дання нового історичного етапу: виховання
свідомих громадян, які братимуть діяльну
участь у демократичних процесах. Прий�
няття Україною низки нормативно�правових
документів суттєво змінило місце і роль за�
гальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) у
системі інститутів громадянського суспільства.
Так, реалізація закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Національної
доктрини розвитку освіти спрямовується на
посилення ролі органів місцевого самовря�
дування, активізацію участі батьків, піклу�
вальних рад, меценатів, громадських орга�
нізацій, фондів, засобів масової інформації у
діяльності загальноосвітніх навчальних за�
кладів, прогрозуванні їх розвитку, оцінки
якості освітніх послуг.

У Національній доктрині розвитку освіти
також зазначається, що модернізація управ�
ління освітою передбачає й підвищення
компетентності управлінців усіх рівнів. 

Особливої актуальності цей процес набу�
ває в умовах втілення моделі громадсько
активної школи, яка сприяє розвитку тради�
цій і практики громадянської активності.
Так, у 2003 році Всеукраїнський фонд «Крок
за кроком» розпочав втілення програми
«Школа як осередок розвитку громади».
Згідно з нею, всі процеси, що відбуваються в
школі, розподіляються на три напрями:
демократизація, волонтерство, партнерство,
що сприяє розвитку громадянської актив�
ності членів місцевих громад і розвитку гро�
мадянського суспільства в цілому.

Наразі надзвичайно важливо дослідити
форми ефективної взаємодії керівників ЗНЗ
з інститутами громадянського суспільства,
до яких належать громадські організації, про�
фесійні і творчі спілки, організації робото�
давців, благодійні й релігійні організації,
недержавні засоби масової інформації та інші
непідприємницькі товариства і установи [1].
У даній ситуації саме процес встановлення і
розвитку соціального діалогу, як доводить
практика, може відігравати важливу роль у
демократизації суспільного життя, досягненні
соціальної злагоди в суспільстві. 

Метою статті є виявлення особливостей
розвитку управлінської компетентності керів�
ників ЗНЗ для розробки пропозицій щодо
удосконалення їх підготовки до взаємодії з
інститутами громадянського суспільства у
системі післядипломної педагогічної освіти.

Розвиток громадянського суспільства по�
требує спільної реалізації функцій загально�
освітніх навчальних закладів і функцій
інститутів громадянського суспільства, у
першу чергу, на місцевому рівні, де інтереси
держави й потреби громади у галузі освіти
перетинаються щоденно. Освітнє завдання
інститутів громадянського суспільства поля�
гає у забезпеченні належних умов для само�
реалізації окремих індивідів і громад [6].

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÓÏÐÀÂË²ÍÑÜÊÎ¯ ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒ² ÊÅÐ²ÂÍÈÊ²Â
ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍ²Õ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÕ ÇÀÊËÀÄ²Â Ó ÂÇÀªÌÎÄ²¯ Ç
²ÍÑÒÈÒÓÒÀÌÈ ÃÐÎÌÀÄßÍÑÜÊÎÃÎ ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÀ
Зоя РЕЗНІЧЕНКО
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Поділяючи думку О.О. Марчак, зазна�
чимо, що втілення моделі державно�громад�
ського управління (як різновиду адаптив�
ного) передбачає залучення громадськості до
співпраці й прийняття управлінських рішень
для встановлення рухомої рівноваги між
запитами громади і наданням освітніх послуг
ЗНЗ з метою забезпечення оптимального
результату в саморозвитку учасників нав�
чально�виховного процесу й місцевої громади
через активізацію процесів самоорганізації і
самоуправління [7, с. 3].

В сучасних умовах збільшення кількості
громадсько активних шкіл (ГАШ) зростає
можливість освітньої установи надавати
місцевій громаді можливість стати учасника�
ми громадянської освіти, сприяти станов�
ленню й розвитку українського громадян�
ського суспільства, заснованого на кон�
кретних справах в інтересах людей. Це при�
скорить процеси демократизації в освіті та
державі на тлі переходу до ринкової економі�
ки, складної соціально�демографічної ситуа�
ції в Україні, оскільки розвиток інститутів
громадянського суспільства в значній мірі
визначається соціально�економічною і грома�
дянською активністю молоді, у т.ч. учнівської.

Виходячи з особливостей видів діяльності
та у зв'язку з реалізацією моделі ГАШ, наявні
традиційні функції управління ЗНЗ наповню�
ються новим змістом:

• інформаційно�аналітична: необхідність
мати актуальну інформацію про те, якими є
освітні потреби громади; носіями яких ре�
сурсів (освітніх, матеріальних) є батьки та
інші можливі партнери школи; які проблеми
громади може вирішити ЗНЗ;

• мотиваційно�цільова: пошук засобів
мотивації вчителів у системі взаємовідносин
з суб'єктами освітнього процесу; мотивації
партнерів, перш за все батьків, на активне
залучення до вирішення проблем школи,
насамперед повязаних зі створенням умов
для  забезпечення сучасного рівня освіти;

• планово�прогностична: залучення бать�
ків, випускників, представників інститутів
громадянського суспільства до роботи з роз�
робки програмних документів школи, що
визначають перспективи її розвитку, підви�
щення ролі шкільних громадських організацій
при проектуванні стратегії розвитку закладу;

• організаційно�виконавська: делегування
повноважень за відповідними рівнями управ�

лінської системи, координація дій з реаліза�
ції окремих проектів, підготовка інформації
про можливості соціального партнерства для
вирішення різних питань;

• контрольно�діагностична: створення
системи зовнішнього моніторингу щодо
задоволеності результатами освітнього про�
цесу, до якого залучаються члени громади,
батьки, представники інститутів громадян�
ського суспільства;

• регулятивно�корекційна: сталий зв'язок
із зацікавленими сторонами (батьки, представ�
ники громадськості) з метою вироблення
коригуючих заходів щодо поліпшення якості
освітніх послуг, спрямованого громадсько�
орієнтованим вектором роботи школи, залу�
чення педагогів школи до процесу самоана�
лізу за оцінкою досягнутого рівня демо�
кратизації навчально�виховного процесу,
встановлення суб'єкт�суб'єктних відносин із
учнями, батьками.

Таким чином, особливістю управління
ЗНЗ, у т.ч. ГАШ, є, перш за все: встановлення
партнерських відносин з усіма учасниками
освітнього процесу, перенесення акценту з
організаційно�розпорядчої моделі відносин
на мотиваційно�цільову.

Питання підвищення управлінської ком�
петентності керівників закладів освіти знай�
шли своє відображення у працях сучасних
вітчизняних і зарубіжних учених: Р.П. Вдо�
виченко, Г.В.Єльнікової, О.О. Мармази,
В.І. Маслова, Т.М. Сорочан та ін.

На наш погляд, особливості управлінської
компетентності керівників шкіл варто роз�
глянути на прикладі ГАШ, оскільки вони
простежуються саме в цій моделі: шкільна
програма розвитку свідомо орієнтована на
місцеву громаду; батьки та інші члени гро�
мади активно залучаються до життя школи
на засадах колегіальності; батьки та представ�
ники інститутів громадянського суспільства
розглядаються як партнери школи; члени
громади допомагають вчителям під час
уроків і в позакласній роботі; педколектив і
учні беруть активну участь у співпраці з
недержавними організаціями та установами;
педколектив підтримує прагнення учнів вив�
чати і вирішувати проблеми, що стоять перед
місцевою громадою; важливою метою пед�
колективу та учнів виступає розвиток актив�
ної життєвої позиції і почуття приналежності
до громади.
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У цьому контексті постає необхідність
створення нового типу соціального партнер�
ства, в якому школа і спільнота будуть заці�
кавлені в зміцненні й розвитку один одного.
Соціальне партнерство передбачає:

– усвідомлення необхідності встановлю�
вати новий тип взаємодії, оцінювати свій по�
тенціал (аналіз потреб місцевої громади та
оцінка своїх можливостей);

– налагодження стійких зв'язків із інсти�
тутами громадянського суспільства;

– об'єднання у систему вже наявних і
створення окремих елементів соціального
партнерства.

Такий підхід дає можливість включити у
взаємодію не лише найважливіший соціаль�
ний інститут – сім'ю [9], а й заклади поза�
шкільної (додаткової) освіти, дитячі заклади
інтернатного типу, дитячі навчальні заклади,
дитячо�молодіжні організації, заклади куль�
тури, заклади охорони здоров'я, право�
охоронні органи, релігійні організації, вищі
навчальні заклади, науково�дослідні інсти�
тути системи освіти.

Розділяючи наукову позицію Н.М.Боритко
та І.А. Соловйової зауважимо, що взаємодія
школи з різноманітними соціальними інсти�
тутами, координація їх виховних зусиль
дозволяє суттєво зменшити роль негативних
стихійних факторів у розвитку дитини,
реалізувати загальну педагогічно доцільну
стратегію в її вихованні, створити єдиний
освітній простір [4, c. 37�39].

Вагомим є висновок авторів підручника
«Управління освітніми системами» про те,
що однією з основних вимог до взаємодії
школи з іншими соціальними інститутами
(державними установами і недержавними
об'єднаннями громадян) виступає система�
тичність як у значенні логіки організації
спільної діяльності (мета – засоби – процес –
результат), так і в значенні сталості такої
діяльності [4, с. 39]. 

Можемо зробити висновок про те, що
взаємодія ЗНЗ з інститутами громадянського
суспільства повинна розвиватися як у на�
прямі її поглиблення (постановки нових,
складніших й актуальніших цілей, вдоско�
налення змісту спільної роботи, пошук й
втілення нових ефективних форм соціаль�
ного партнерства), так і в напрямі роз�
ширення спектру взаємодії, залучення нових
соціальних інститутів.

Далі варто систематизувати результати
досліджень вчених, які підтверджують той
факт, що дефініція «професійна компетент�
ність» визначається, головним чином, наяв�
ним рівнем професіональної освіти, досвідом,
індивідуально�психічними особливостями
(темперамент, характер, соціально�психоло�
гічні, професійно�ділові, адміністративно�
організаторські, вольові якості), мотивацією
до професійної діяльності й неперервної
освіти, самовдосконаленням і рефлексією,
рівнем творчого потенціалу, стилем взаємодії
в системі «людина�людина», вмінням обирати
засоби, адекватні конкретним обставинам,
здатністю визнавати власні помилки та кори�
гувати їх і ототожнюється переважною біль�
шістю дослідників у синонімічному плані з
терміном «управлінська компетентність».

Поняття «управлінська компетентність
керівника ЗНЗ» визначається нами як склад�
не індивідуально�професійне утворення, яке
інтегрує в собі професійні теоретичні знання,
практичні уміння, навички, професійно�осо�
бистісні цінності і якості та забезпечує квалі�
фіковане здійснення управлінської діяль�
ності й свідомий вибір моделей поведінки.

Аналіз психолого�педагогічної літератури
показує, що компетентність характеризує
здатність управлінця (директора школи)
реалізовувати особистий потенціал у про�
фесійній діяльності. Управлінська компе�
тентність втілюється в практичній управлін�
ській діяльності, адаптованій до мінливих
соціокультурних умов, відповідно до норма�
тивних вимог на основі морально�етичних
норм. При цьому її рівень повинен дозволяти
керівникові не лише виконувати функціо�
нальні обов'язки щодо забезпечення освіт�
ньої діяльності установи, але й втілювати
освітні інновації, підвищувати якість освітніх
послуг, діяти творчо і креативно.

Управлінська компетентність розгляда�
ється дослідниками як психолого�акмео�
логічна категорія, притаманна конкретному
суб'єкту управлінської діяльності. Проявом
високого рівня управлінської компетентності
є досягнення високопродуктивної управлін�
ської діяльності, заснованої на сукупності
професійних управлінських знань, умінь і
навичок, що реалізуються при наявності роз�
винених професійно важливих якостей, з
мінімальною затратою особистісних і вироб�
ничих ресурсів. 
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Загалом підходи до розвитку управлінсь�
кої компетентності менеджерів освіти в про�
цесі їх професійної перепідготовки і підви�
щення кваліфікації орієнтовані на: високий
рівень розвитку системно�креативного та
інноваційного управлінського мислення;  вдо�
сконалення особистісно�соціальних і про�
фесійних компетенцій у сфері освіти; форму�
вання індивідуального стилю спілкування;
системно організоване підвищення рівня
кваліфікації протягом усього життя [2].

Існуюча практика призначення керівни�
ків ЗНЗ засвідчує, що цю посаду обіймають
педагоги, переважна більшість яких має
тільки вищу педагогічну освіту за певним
напрямом підготовки, якої недостатньо для
формування належного рівня управлінської
компетентності. Тому має відбутися заміна
моделі «керівник школи – кращий вчитель»
на модель «керівник школи – професіонал з
управління ЗНЗ». Розв'язання цієї проблеми
вбачається доцільним, на наш погляд, на
засадах андрагогічного підходу до підвищен�
ня кваліфікації керівників ЗНЗ у закладах
післядипломної педагогічної освіти [5, с. 2].

Процес підвищення кваліфікації та розвит�
ку управлінської компетентності керівників
ЗНЗ Полтавської області передбачає: 

– послідовний процес отримання нових
знань, умінь та навичок відповідно до
навчально�тематичних планів підвищення
кваліфікації [5, с. 5] за модульною системою;

– впровадження у підвищення кваліфі�
кації менеджерів освіти спецкурсу «Органі�
зація та розбудова ГАШ як осередку
розвитку громади», що включає чотири зміс�
тові модулі. Важливими  в контексті нашого
дослідження виступають другий «Управлін�
ня громадсько активною школою», третій
«Основні напрями, зміст і форми взаємодії
школи та громади» та четвертий «Розробка (на
базі власної школи) й захист проектів ГАШ»
модулі [8].

Заслуговує уваги змістове насичення про�
грамних модулів,  яке є актуальним і: 

1) забезпечує переорієнтацію традиційних
форм і методів управлінської діяльності ке�
рівників ЗНЗ на адаптовані до громадсько�
спрямованих, характерні для громадсько
активних шкіл, що створюються та діють у
світовому освітньому просторі, а також у
підсиленні фахових компетенцій керівників
у сфері управління соціально�педагогічними
системами;

2) передбачає опанування керівниками
ЗНЗ основних напрямів, змісту і форм
взаємодії школи та громади,  робить можли�
вим виховання свідомого громадянина,
формування в учнів соціального досвіду,
уміння жити в громадянському суспільстві, а
також привернення уваги до школи й
інтенсифікацію участі батьків, спонсорів та
меценатів, громадських організацій, фондів,
засобів масової інформації в поєднанні зу�
силь у суспільному житті школи й тери�
торіальної громади.

Навчальні програми і тренінги, з актуаль�
ної в контексті нашого дослідження тема�
тики, втілюються через теми: «Стратегічне
планування», «Залучення додаткових ресур�
сів (фандрайзинг)», «Розвиток волонтер�
ства», «Зв`язки із громадськістю», «Розви�
ток громадських організацій» тощо. В
області заходи проводяться фахівцями –
тренерами спільно з Всеукраїнським фондом
«Крок за кроком» на базі ЗНЗ у формі
науково�практичних конференцій, обласних
колоквіумів, науково�практичних і постійно
діючих семінарів в рамках реалізації
обласного проекту «Розвиток Полтавської
мережі ГАШ: форми, зміст, переваги» [11, с.
33�34 ].

Педагогічно доцільні традиційні та інно�
ваційні форми і методи підвищення управ�
лінської компетентності  керівників шкіл
розкриває Р.П. Вдовиченко: масові – колегія
управління освіти, наради, конференції,
педагогічні виставки, школа резерву керів�
них кадрів; групові – педагогічні семінари,
творчі групи (об'єднання), клуби директорів
ЗНЗ, школа управлінської майстерності,
школа молодого директора, управлінські
тренінги, муніципальна рада з питань освіти,
презентації управлінського досвіду; інди�
відуальні – управлінське консультування,
стажування молодих директорів; творчі
звіти, а також розроблено нові: дні управ�
ління в загальноосвітньому навчальному
закладі, контрольні діалоги з керівником
[3, c. 63�77].

Розгляд проблеми дослідження на теоре�
тичному, методичному й  практичному рів�
нях дозволяє стверджувати, що розвиток
управлінської компетентності керівників
загальноосвітніх навчальних закладів у широ�
кому залученні до навчально�виховного про�
цесу ЗНЗ інститутів громадянського сус�
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пільства може сприяти розвитку освіти та є
ефективним за умов визначення змісту
управлінської компетентності, врахування
мотивів професійної діяльності й професійно�
особистісних якостей керівників, освітніх
потреб місцевих громад і цілеспрямованої
діяльності закладів післядипломної педа�
гогічної освіти.

Водночас проведене дослідження повною
мірою не вичерпує усіх аспектів розвитку
управлінської компетентності керівників
ЗНЗ у взаємодії з інститутами громадян�
ського суспільства, подальшої розробки
потребує визначення взаємодії сім'ї, освітніх
установ, органів управління освітою, дитя�
чих і молодіжних громадських організацій у
вихованні й соціалізації дітей і молоді.
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Актуальність теми. Пріоритетним напря�
мом сучасної освіти є розвиток творчої, еру�
дованої, самостійно мислячої, критично
сприймаючої надбання минулого і пропози�
ції сьогодення особистості, орієнтованої на
високий інтелектуальний потенціал.

Освітні процеси в Україні вимагають
переосмислення традиційної моделі навчан�
ня на користь творчої діяльності. Хибними
стають уявлення про навчання, як засвоєння
необхідного знання у готовому вигляді, за�
пам'ятовування змісту підручників та
посібників, репродуктивні форми засвоєння
нового матеріалу, виконання тестових і
контрольних завдань. 

Навчання як унікальний творчий процес
(схема 1) докорінно відрізняється тим, що
ставить суб'єктів освітньої діяльності у
позицію дослідників і надає їм можливість
оволодівати знаннями, самостійно обираючи
методи роботи з джерелами, висловлюючи
нові ідеї і передбачення. Задача педагогіч�
ного колективу полягає в тому, щоб будувати
процес пізнання як систему завдань, навчати
бачити проблему, збирати факти і відпрацьо�

вувати шляхи, які забезпечать знаходження
відповіді або рішення. «Трикутник знань» –
освіта, дослідницька діяльність, технологічні
інновації сприятиме розвитку мислення,
сформує здатність до співпраці, підготує
особистість до динамічних змін у соціумі.

Мета статті полягає у висвітленні техно�
логії організації дослідницької роботи в
школі. Здобуті навички потрібні керівникам
навчальних закладів, вчителям й учням, щоб
ефективно управляти собою й іншими, вирі�
шувати щоденні проблеми, досягати успіху,
бути здоровими і будувати розумні стратегії
дій на майбутнє.

Матеріали статті ґрунтуються на ідеях та
концептуальних положеннях управління
знаннями, розробленими як вітчизняними
(О. Дахіним, С. Клепком, В. Ковальчуком,
Л. Копець, Н. Кушнаренко), так і зарубіжними
науковцями (Г. Драйденом і Д. Вос, А. Кроу�
фордом, П. Сенджем, Т. Шоутеном).

Дослідницька програма як стратегія
навчання. Успіх творчої діяльності залежить
від ясного уявлення про те, що треба знати,
як досягти результату, навіщо це потрібно?
Тому процес дослідження підпорядковується
заздалегідь продуманій програмі дослідження. 

Дослідницька програма – це документ, що
вміщує методологічні засади наукового по�
шуку. Його головне призначення – послідовне
обґрунтування процесу дослідження, почи�
наючи з вибору теми і закінчуючи виснов�
ками (схема 2).
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Римма Гавриш

Схема 1. Модель освіти ХХІ століття
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Основними структурними елементами
програми наукового дослідження є: 

• наукова проблема – складне теоретичне
або практичне питання, що потребує  науко�
вого вирішення;

• об'єкт дослідження – феномен  (явище
чи процес), що існує незалежно від людської
свідомості й обраний для вивчення;

• предмет дослідження – виділені в об'єкті
найбільш суттєві властивості та якості, що
підлягають аналізу;

• мета і завдання – положення, що визна�
чають загальну спрямованість дослідження
(відповідають на питання: чого прагне
досягти дослідник?);

• поняттєвий апарат – певна сукупність
понять, котру дослідник використовує,
розв'язуючи наукові завдання;

• робочі гіпотези – припущення, які вису�
ваються для наукового пояснення явищ
(процесів) або причин, що їх зумовлюють. 

Обираючи тему, необхідно осмислити її в
контексті більш ширшої проблеми. Поста�
новка проблеми – це вихід за межі вивченого
у сферу недослідженого. За допомогою
джерел встановлюють, які завдання потрібно
розв'язати, на які питання знайти відповіді.
Квінтесенцією проблеми – «стану знання
про незнання» є проблемна ситуація, кон�
кретно визначене протиріччя, що підлягає
дослідженню. Опис проблемної ситуації
передбачає визначення предмета і об'єкта
дослідження. Об'єкт і предмет дослідження

потребують фіксування територіальних (кра�
їна, регіон,) і часових (період, термін) меж.

Суть дослідження відображає мета, що
орієнтує на очікуваний результат. Вона
формулюється стисло і конкретно. Мета кон�
кретизується через систему завдань. Їх
постановка надає логічності всьому  досліджен�
ню, забезпечує його комплексний характер,
визначає обсяг роботи. Завдання формулю�
ються таким чином: визначити…, показати…,
розкрити…, виявити…, простежити…, описати…,
класифікувати…, з'ясувати…, порівняти…,
висвітлити…, проаналізувати… тощо. Осо�
бисте бачення і мета – дві найважливіші речі,
що відповідають природі навчання і надають
йому осмисленості та цілеспрямованості,
мобілізуючи енергію на виконання постав�
лених завдань.

Розробка поняттєвого апарату забезпе�
чує однозначність тлумачення множинних
термінів і понять, які використовуються в
дослідженні.

Для обґрунтування теоретичних виснов�
ків потрібно не лише знання фактів, але й
наукове передбачення. Накопичення науко�
вої інформації є творчим процесом, в основі
якого лежить задум, ідея. Наукова ідея – це
інтуїтивне пояснення явища  чи процесу без
аргументації, без усвідомлення всієї сукуп�
ності причинно�наслідкових зв'язків; це якіс�
ний стрибок думки за межі відомих даних і
здавалося перевірених рішень.

Наука, по суті раціональна в своїх основах
і за своїми методами, може здійснювати свої
найкращі завоювання лише шляхом небезпеч�
них раптових стрибків розуму, коли виявля�
ються здібності, звільнені від важких пут
чіткого міркування, які називають уявою,
інтуїцією.  Інтуїція – це процес безпосеред�
нього отримання нового суб'єктивного знан�
ня, істинність якого не потребує доказів.
Основним механізмом процесу інтуїції є
здібність зіставляти факти і виявляти між
ними певну спорідненість шляхом цілісного
осягнення проблемної ситуації.

Ось чому надзвичайно відповідальним
етапом є висунення робочих гіпотез. Вони
проходять у своєму розвитку три стадії:
накопичення фактів, формулювання тези
(ідеї), перевірку отриманих результатів і
мають ймовірний характер, але водночас де�
монструють велику роль теорії в досліджен�
ні, адже гіпотези повинні обґрунтовуватися

Cхема 2. Концептуальна модель наукового дослідження



концептуально, через систему наукових по�
глядів і теоретичних положень щодо пред�
мета дослідження. 

Мислення – це творчий пізнавальний
процес, що веде до вирішення проблемної
ситуації, прогнозуючи невідоме шляхом ана�
лізу отриманої інформації. За допомогою
мислення відтворюється весь ланцюг опо�
середкувань та робляться попередні виснов�
ки про вірогідність припущення. Остаточний
висновок можливий, коли система доказів
оформлюється у цілісну структуру і дає
можливість вирішити проблемну ситуацію.

Отже, дослідницька програма виконує
роль генератора творчого мислення і за�
безпечує кінцевий успіх наукової роботи.

Методологія науки. Необхідною умовою
успішного виконання дослідження є озна�
йомлення з методологією науки. У перекладі
з грецької мови methodos – спосіб, logos –
знання, отже методологія – це вчення про
способи наукового пізнання. Вітчизняна
історіографія тлумачить методологію як
теорію про систему наукових принципів,
форм і методів дослідницької діяльності, що
забезпечує отримання максимально об'єк�
тивної, точної і систематизованої інформації
про процеси та явища.

У науці методологія виконує такі функції:
• визначає способи здобуття наукового

знання;
• направляє на досягнення певної науково�

дослідницької мети;
• створює логіко�аналітичний інструмен�

тарій наукового пізнання;
• допомагає збагаченню знання новими

теоріями та введенню їх у науковий обіг.
Методологія науки має трирівневу струк�

туру. 
Фундаментальна або філософська

методологія є вищим рівнем, який визначає
стратегію пізнання дійсності і формує світо�
гляд дослідника, а також виявляє взаємо�
зв'язки між науковими дослідженнями і
практикою суспільного життя.

В її основу покладено універсальні прин�
ципи науково�дослідницької діяльності, які
мають величезну пояснювальну силу, ствер�
джуючи, що реальний світ пізнаваний, а між
явищами існують різноманітні форми взаємо�
зв'язку. Це дає змогу обґрунтувати процеси
диференціації та інтеграції, їх суперечливість
або причинно�наслідкову обумовленість,
обґрунтувати об'єктивність висновків.

Отже, філософські концепції наукового
пізнання і теорія наукової творчості визна�
чають загальний підхід до вивчення про�
блеми, пов'язані з нею опосередковано і
спрямовані на вирішення стратегічних, а не
тактичних завдань дослідження.

Загальнонаукова методологія викорис�
товується в переважній більшості галузей
знання, оскільки наукові відкриття мають не
лише предметний, але й методологічний зміст.

До загальнонаукових методів дослід�
ницької роботи належать:

• історичний метод, застосування якого
дає змогу розглянути генезис певної науки,
проаналізувати історичний досвід та оцінити
теорії у контексті їх виникнення, станов�
лення і розвитку, а також вивчати процеси й
явища у хронологічній послідовності з метою
виявлення внутрішніх та зовнішніх зв'язків,
закономірностей або суперечностей;

• термінологічний метод, що вирішує
завдання розробки та тлумачення понять і
категорій наукової роботи, встановлення їх
взаємозв'язку і субординації в поняттєвому
апараті дослідження; є певні правила визначен�
ня поняття, яке має бути чітким і однозначним
та містить декілька ознак, достатніх для
розкриття специфіки його змісту;

• системний метод, який полягає у ком�
плексному дослідженні об'єкта як цілісної
системи, коли всебічному аналізові під�
даються всі структурні елементи, їх сутність,
характер, функції тощо, водночас структурно�
функціональний підхід дозволяє виявляти і
внутрішні принципи самоорганізації, і вза�
ємодію системи із зовнішнім середовищем; у
сучасних наукових дослідженнях набуває
значного поширення системно�діяльний
підхід, що враховує мотивацію поведінки
суб'єкта чи соціальної групи, характеризує  їх
діяльність з позиції нерозривності й єдності
інтересів всього суспільства;

• метод наукового плюралізму, який є
одним з найпопулярніших принципів захід�
ної науки; згідно з ним всі наукові концепції
розглядаються як рівноцінні та рівноправні
доки їм на зміну не прийдуть більш доско�
налі й ефективні;

• критичний метод, що вимагає критич�
ного ставлення до існуючих теорій та науко�
вих підходів, а також результатів досліджень;

• метод моделювання, тобто створення
моделей, вважається надзвичайно складним,
але водночас цікавим і корисним, особливо у
прогнозуванні нового. 
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Спеціальна методологія – це система
правил використання наукових методів у
процесі дослідження; як шлях досягнення
мети є способом збору та аналізу інформації,
за допомогою якої встановлюється зв'язок
між фактами, гіпотезами і теоріями. 

• Спостереження – найелементарніший
метод пізнання, який використовується в
усіх науках і включає цілеспрямоване
вивчення об'єкта дослідження з метою
отримання первинної інформації у вигляді
сукупності емпіричних тверджень.

• Порівняння – один з найпоширеніших
методів, що допомагає встановити подібності
або відмінності предметів. Вони можуть по�
рівнюватися безпосередньо чи опосеред�
ковано через їх співставлення з еталоном: у
першому випадку отримують якісні  резуль�
тати (більше�менше, вище�нижче), у другому –
кількісні характеристики. Процедура визна�
чення числового значення певної величини
за допомогою одиниці виміру називається
вимірюванням.

• Опитування – метод збору фактичного
матеріалу та його первинної обробки, про�
водиться як в усній, так і письмовій формі і
дає змогу отримати не лише інформацію про
об'єкт, але й оцінні данні. Різновидами вибір�
кового опитування є анкетування, інтерв'ю�
вання, тестування. При опитуванні важливо
сформулювати запитання так, щоб вони
відповідали поставленій меті.

• Аналіз документів – найефективніший
метод здобуття інформації, що дозволяє
упорядкувати історично зафіксовані в дже�
релах факти на основі певних ознак. У
дослідженнях використовуються традиційні
і спеціальні (логіко�аналітичні) та форма�
лізований (якісно�кількісний) методи ана�
лізу документів, які суттєво відрізняються
один від одного:

– традиційні (розуміння, осмислення) –
дозволяють інтерпретувати зміст документа,
проникнути в сутність події, явища, оцінити
факти з власної позиції;

– спеціальні (джерелознавчі, юридичні,
психологічні) – допомагають перевірити
достовірність інформації;

– формалізований (контент�аналіз) – засто�
совується з метою одержання об'єктивної,
систематизованої, узагальненої інформації,
переважно цілих текстових масивів; проце�
дура контент�аналізу полягає в алгоритмізо�

ваному виділенні в тексті певних елементів
смислових понять, їх класифікації у відпо�
відності з концептуальною схемою та визна�
ченні частоти застосування одиниць аналізу
в документі, ретельний підрахунок показ�
ників за допомогою комп'ютерних програм
дає змогу виявити необхідні закономірності. 

• Експеримент – метод пізнання, пов'яза�
ний зі створенням штучних (контролюючих і
управляючих) умов функціонування явищ,
необхідних для виявлення їх властивостей.

• Абстрагування має в розумовій діяль�
ності універсальний характер, оскільки
кожний крок думки пов'язаний з викорис�
танням результатів цієї процедури. Зміст
цього методу полягає в уявному відході від
несуттєвих відношень предметів і одно�
часному виділенні найважливіших зв'язків
між ними.

• Аналіз і синтез – взаємопов'язані методи
пізнання; перший дає змогу поділити
предмет на частини, другий – є, навпаки,
наслідком з'єднання окремих частин системи
в єдине ціле. 

• Дедукція та індукція – протилежні мето�
ди пізнання, змістом першого є викорис�
тання загальнонаукових положень у дослі�
дженні конкретних явищ, під індукцією розу�
міють перехід від часткового до загального
висновку на підставі знання про частину.

Вибір конкретних методів диктується харак�
тером фактичного матеріалу та метою наукової
роботи. У відповідності до конкретного етапу
дослідження використовуються технічні при�
йоми й операції у заданій послідовності. 

Хід наукового дослідження (як і текст
наукової роботи) повинні характеризуватися
своєю логічністю. Більшість помилок, яких
припускаються автори, зводиться до пору�
шення логічних законів: 

• закон тотожності – предмет думки в
межах одного міркування  лишається незмін�
ним; цей закон потребує, щоб всі поняття і
судження мали однозначний характер та
виключали невизначеність або багатозначність; 

• закон протиріччя – одночасно істинними
не можуть бути два висновки; цей закон
вимагає, щоб у процесі дослідження не
допускати суперечливих тверджень, він
допомагає виявити і ліквідувати протиріччя
у поясненні фактів і явищ та  виробити кри�
тичне ставлення до будь�якого роду неточнос�
тей і непослідовностей в отриманій інформації;



• закон виключення третього – з двох
суперечливих суджень одно є помилковим,
друге – істинним, а третього немає; цей закон
формулює важливу вимогу про неможли�
вість відходити від визнання одного з двох
суперечливих одне одному суджень і шукати
щось середнє між ними;

• закон достатньої підстави – будь�яка
слушна думка дає достатньо підстав; згідно з
ним положення, що використовуються в
науковій роботі, перш ніж прийняти за істи�
ну, мають бути обґрунтованими; достатньою
підставою також може бути інша думка,
істинність якої доведена.

Таким чином, важливим у дослідженні є
вміння довести власні судження та спросту�
вати за необхідністю докази опонентів.

Висновки. Перехід від традиційної, пере�
важно репродуктивної до інноваційної до�
слідницької парадигми навчання забезпечує
саморозвиток особистості; формує творчі
якості дослідника, а саме: вміння вирішувати
нестандартні задачі, самостійно мислити,
бути активним, приймати відповідальні рі�
шення; створює умови підвищення компе�
тентності всіх суб'єктів освітньої діяльності,
щоб ефективно управляти собою й іншими,
досягати успіху, бути здоровим, уміти
проектувати майбутнє.
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Розвиток особистості відбувається тоді,
коли створено необмежені можливості для
діяльності й самовдосконалення. Метод
проектів, який увійшов у навчально�вихов�
ний процес Карлівської ЗОШ І – III ступенів
№ 1, посідає чільне місце серед інноваційних
методик і технологій.

Досвід роботи показав, що метод проектів
вирішує багато педагогічних завдань:

• допомагає учням реалізувати як дослід�
ницькі, так і практичні завдання, дає їм мож�
ливість почуватися особистостями, при�
четними до справ суспільства;

• проектуючи, учні виробляють навички
контактів із зовнішнім світом: спілкування з
учителями, адміністрацією закладу, орга�
нами місцевого самоврядування тощо;

• проектування розвиває творчу думку та
навички роботи із джерелами інформації,
допомагає вирішити і проблеми практично
орієнтованих учнів, яким важко виявити
себе на уроках, а реалізовуючи проект, вони
виявляють найрізноманітніші здібності;

• метод проектів є тим середовищем, у
якому учні набувають сил, упевненості, а
ситуація успіху може стати відправною
точкою для подальшого зростання у власних
очах;

• досвід проектної діяльності знадобиться
учням не лише в самоосвіті та самореалізації,
а й взагалі в житті.

Проектне навчання – це цілісна дидак�
тична система, що ґрунтується на логіко�
психологічних закономірностях творчого
засвоєння знань у навчальній діяльності. В
основі проектів лежить розвиток пізнаваль�
них навичок учнів, їхніх умінь самостійно
конструювати знання, орієнтуватися в інфор�
маційному просторі, що сприяє розвитку
критичного мислення.

У роботі навчального закладу необхідно
надавати перевагу творчим проектам. Ця
діяльність потребує чіткого планування дій,
наявності задуму вирішення проблем,
відповідного розподілу завдань для кожного
учасника.

Проектна діяльність учить вихованців
ставити проблеми, планувати свою діяль�
ність, розвивати навички самоаналізу, пошу�
ку й відбору актуальної інформації, практич�
ному застосуванню знань у різних ситуаціях
та у проведенні досліджень.

Педагогічний колектив Карлівської ЗОШ
І�III ступенів № 1 дійшов висновку, що прак�
тична діяльність дає можливість уводити
учнів у процес пізнання, націлювати вихо�
ванців на пошук знань, формувати життєвий
досвід особистості, необхідний для роз�
в'язання проблем, вибудовувати власне життя
успішним та значущим для суспільства. 

Метод проектів дає можливість учневі
занурюватися в цей простір, впливати на
нього, відчувати себе його значущою част�
кою. Пізнавальна пошукова активність, по�
тяг до творчого зростання, занурення в
інформаційний простір стануть   необхідною
умовою існування для учнів. Наведемо при�
клади проектів, що діють у школі.

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Валентина КОСТЕНКО
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Тривалість проекту: 2010�2011 р. 
Тема. «Наукове товариство учнів «Пошук».
Мета: виявлення та розвиток юних талан�

тів, майбутньої інтелектуальної еліти держави.
Тип проекту: пошуково�дослідницький. 
Вид: інтегрований. 
Форма захисту: захист наукових робіт. 
Керівник проекту: Нарізька О.В.

Наукові експерти: представники район�
ного відділу освіти, учителі�предметники. 

Кінцевий продукт проекту: наукова кон�
ференція членів НТУ «Пошук». Компетент�
нісне спрямування – навчально�розвивальна,
інформаційна.

Продукт діяльності – виставка наукових
робіт учнів, укладення збірки робіт.

Тривалість проекту: 2010�2015 р.
Тип проекту: внутрішній, колективний,

довготривалий, комбінований.
Тема. «Стимулювання та заохочення нав�

чальної та позаурочної діяльності учнів».
Мета: забезпечення умов для успішної

діяльності учнів, зацікавлення навчально�
пізнавальним процесом; формування свідо�
мого ставлення до результату навчальної
діяльності; розвиток інтересів учнів, їхніх
здібностей та нахилів; реалізація інтелекту�
альних можливостей кожного та залучення
їх до суспільно�громадської діяльності.

Завдання:
• стимулювання та заохочення навчальної

та позаурочної діяльності учнів;
• актуалізація права дитини на самовира�

ження, самореалізацію; розвиток інтересів
учнів, їхніх здібностей та нахилів;

• залучення учнів до громадської діяльності.

Основні психолого�педагогічні та методо�
логічні принципи проекту: особистісно зорі�
єнтований підхід, визнання самоцінності
дитини.

Домінуючі навчальні принципи: застосу�
вання теоретичних знань на практиці; пошук –
експеримент – дослідження; самостійність та
свідомість учнів у діяльності.

Провідні навчальні методи:
• дослідницькі;
• розвивальні;
• творчі.
Форма захисту проекту: конкурси, олім�

піади, свято талантів, МАН, змагання.
Оцінка результатів проектної діяльності:
• самооцінка учнів;
• аналітико�оцінювальна діяльність

членів незалежного центру, психолога;
• вивчення думки учасників проекту засо�

бами анкетування та усного обговорення.

ПРОЕКТ 1. «ТВОРЧА ОБДАРОВАНІСТЬ»

ПРОЕКТ 2. «ПОШУК»

ПРОЕКТ 3. «Я І МОЄ ДОЗВІЛЛЯ»

Тривалість проекту: 2010�2011 р.
Тема. «Додаткова освіта учнів».
Мета проекту: забезпечення основних

прав дітей і підлітків на вибір видів і форм
діяльності, розвиток здібностей, а також
створення оптимальних умов для виявлення
та розвитку етичного, інтелектуального,
фізичного потенціалу учнів та їхньої творчої
обдарованості.

Завдання проекту: розвиток соціальної
творчості дітей і підлітків шляхом додаткової
освіти (Будинок дитячої та юнацької твор�
чості, Дитяча юнацько�спортивна школа,
Дитяча школа мистецтв) через удосконалення
діяльності творчих об'єднань, розширення
досвіду самоврядування, соціальної органі�

зації, партнерства і взаємодії вихованців
дитячих колективів тощо.

Основні напрями проекту:
– організація форм додаткової освіти

дітей в освітніх установах загальної освіти;
інтеграція додаткової й загальної освіти; 

– створення системи роботи з обдаро�
ваними дітьми;

– розробка науково�методичного супроводу
експериментальної інноваційної діяльності
установ додаткової освіти.

Форми реалізації:
– поетичні зустрічі; 
– свята творчості в гуртках за інтересами;
– конкурси;
– екскурсії рідним краєм;
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ПРОЕКТ 4. «МИ ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ»

ПРОЕКТ 5. «Я І МОЯ СІМ'Я» 

Термін проекту: 2010�2015 р.
Тема. «Здоров'я».
Мета: підготовка учнів до життя завдяки

покращенню стану їхнього здоров'я, створення
умов для реалізації особистісного розвитку.

Завданнями програми «Здоров'я» є:
• створення умов для корекції порушень

зору й опорно�рухового апарату;
• розвиток творчості, інтелекту дітей через

диференціацію та індивідуалізацію освіти;
• формування в учнів активної життєвої

позиції;
• виховання любові до природи, людей,

формування позитивних емоцій;
• дотримання режиму.
Реалізація завдань проекту «Здоров'я»

виконується педагогами разом із фахівцями.
Програма реалізується в декілька етапів:

1. Діагностичний: аналіз стану здоров'я
школярів на педраді після медичних оглядів.

2. Теоретичне дослідження проекту: вив�
чення колективом теорії та практики пробле�
ми на педрадах, засіданнях при дирек�
торові,шляхом самоосвіти.

На цьому етапі впроваджується накопи�
чення теоретичного матеріалу,  розробляєть�
ся програмне забезпечення.

Практичне дослідження проекту:
• тематичні педради;
• упровадження рухливої моделі уроку;

• використання оздоровчого бігу;
• застосування оздоровчих заходів;
• корегування порушень зору й опорно�

рухового апарату;
• оформлення листків здоров'я в усіх

класах;
• проведення моніторингу рівня здоров'я;
• робота за програмою «Рівний рівному»; 
• робота групи волонтерів;
• робота з батьками;
• спортивні секції;
• уроки фізичного виховання;
• зустрічі з лікарями;
• скринька довіри;
• «Кошик допомоги» з добіркою адрес та

телефонів установ, що можуть допомогти
молоді у зв'язку із проблемами ВІЛ/СНІДу,
тютюнопаління, наркоманії;

• участь в молодіжних акціях у зв'язку із
профілактикою ВІЛ тощо. 

Реалізація проекту «Ми за здоровий
спосіб життя» є запорукою підготовки учнів
до дорослого життя, формування мотивації
до навчання та здорового способу життя.

Виконавці: загін волонтерів, педагогічний
колектив, медсестра, психолог, лекторій
«За здоровий спосіб життя» Карлівської
ЗОШ І –ІІІ ступенів № 1.

– творчі виставки;
– анкетування.
Очікувані результати проекту: розши�

рення сфери й переліку загально�доступних

послуг, реалізованих та наданих установами
додаткової освіти; підготовка й видання про�
грамних і методичних матеріалів; індиві�
дуальна робота з обдарованими дітьми.

Тривалість проекту: 2010�2013 р.
Тема. «Я і моя сім'я».
Мета: педагогічне виховання батьків,

активна участь батьків у всіх шкільних спра�
вах, робота щодо покращення умов розвитку,
навчання та виховання учнів.

Тип проекту: внутрішній, колективний,
довготривалий, комбінований.

Форми реалізації:
– вирішення ситуацій морального змісту;
– творчі ігри;
– читання художніх творів;
– ігрові ситуації;
– складання «Правил», «Пам'яток»;
– аналіз життєвих ситуацій;

– анкетування;
– обмін досвідом;
– тренінг;
– зустрічі з батьками;
– родинні свята;
– батьківські збори, конференції;
– лекції працівників правоохоронних орга�

нів, соціальних служб та лікувальних установ. 
Очікувальні результати: тісна взаємодія

сім'ї та школи у вихованні підростаючого по�
коління, активна допомога батьківської гро�
мади, реалізація моделі сучасного випускника.

Виконавці: педагогічний колектив, адмі�
ністрація школи, батьківські комітети класів,
батьки.
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Тривалість проекту: 2010�2015 р.
Тип проекту: внутрішній, колективний,

довготривалий, комбінований.
Тема. «Газета «Шкільний меридіан».
Мета: створення газети, де будуть роз�

міщені матеріали юних кореспондентів, у
яких вони вільно висловлюватимуть свої
думки, ставлення до проблем, що їх хвилю�
ють; набуття учнями знань із громадянської
освіти; оволодіння навичками співпраці із
громадськими ЗМІ, набуття вміння роботи в
команді, застосування навичок критичного
мислення на практиці.

Завдання:
• стимулювання до позаурочної діяльності

учнів;

• актуалізація права дитини на самовира�
ження, самореалізацію;

• розвиток інтересів учнів, їхніх здібнос�
тей та нахилів;

• залучення учнів до громадської діяль�
ності. 

Методи реалізації проекту:
• розвивальні;
• дослідницькі;
• творчі.
Продукт діяльності – випуск шкільної

газети.
Періоничність видання: щомісяця.
Виконавці: редколегія газети «Шкільний

меридіан».

ПРОЕКТ 6. «ГАЗЕТА «ШКІЛЬНИЙ МЕРИДІАН»

ПРОЕКТ 7. «МОЯ ШКОЛА – МОЯ ГОРДІСТЬ»

ПРОЕКТ 8. «ШКОЛА, ЩО КЕРУЄ ЗНАННЯМИ»

Тривалість проекту: 2010�2012 р.
Тип проекту: внутрішній, колективний,

довготривалий, комбінований.
Тема. «Сторінки історії школи».
Мета: зібрати матеріал про історію школи,

вчителів та учнів, які брали участь у кон�
курсах, олімпіадах; біографічні дані, нагоро�
ди за 70 років існування школи, домагатись
усвідомлення учнями причетності й відпо�
відальності за долю своєї школи; залучати
учнів до активної пошукової діяльності.

Проблема: школа – це сім`я для учнів, де
навчалися їхні батьки, тому вони мають
знати життя й історію школи за 70 років.

Актуальність проекту: необхідність зв'язку
різних поколінь, які вийшли зі стін Карлів�
ської ЗОШ І�III ст. №1 за роки її існування
та зв'язку з наступними поколіннями.

Партнери: Карлівський історико�крає�
знавчий музей, відділ освіти Карлівської
райдержадміністрації, випускники минулих
років.

Очікувані результати: створення музею
історії школи.

Керівник проекту: Кравцова О. В. –
вчитель історії.

Консультант проекту: Костенко В.В. –
директор школи.

Тривалість проекту: 2010�2011 р.
Тип проекту: внутрішній, довготривалий.
Тема: самооцінювання роботи школи,

моніторинг якості освіти.
Мета:
– оцінка відповідності діяльності навчаль�

ного закладу нормативним вимогам;
– оцінка спрямованості діяльності колек�

тиву й цілісності педагогічної діяльності;
– оцінка системності та активності роботи;
– оцінка характеру виконання роботи;
– оцінка організації навчальної діяльності;
– оцінка позакласної роботи;
– оцінка спрямованості педагогічного колек�

тиву на розвиток особистості кожного учня;

– підвищення ефективності управлінської
діяльності шляхом отримання об'єктивної
інформації про стан навчально�виховного
процесу. 

Завдання:
– допомогти шкільній громаді поліпшити

роботу школи і взаємні стосунки між учи�
телями, батьками й учнями, виявити сильні і
слабкі сторони організації роботи, можли�
вості і загрози шляхом   SWOT � аналізу;

– виявити рівень навчальних досягнень,
вихованості, особистісного розвитку,
фізичного та психічного стану, соціальної
адаптації.
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Форми реалізації проекту:
• анкета для учнів. Моя школа.
• анкета для учнів. Демократія в моїй

школі.
• анкета для батьків. Школа, у якій нав�

чається моя дитина.
• анкета. Завдання школи (заповнюють

батьки і вчителі).
• анкета для вчителів. Школа, в якій нав�

чаю.
• анкета для вчителів. Мотивація роботи у

школі.
• анкета для вчителів. Професійне вдоско�

налення.
Педагогічний моніторинг (кадрове забез�

печення):
– моніторинг діяльності адміністрації;
– моніторинг наповнюваності класів;
– моніторинг рівня вихованості учнів;
– моніторинг навчальних досягнень учнів;
– моніторинг стану здоров'я учнів;
– моніторинг діяльності бібліотеки;
– моніторинг харчування;
– психологічний моніторинг;
– моніторинг результативності участі уч�

нів школи у різних конкурсах та змаганнях.
Очікувані результати: виявлення реаль�

них результатів усіх аспектів навчально�
виховного процесу.

Продукт діяльності: звіт про навчально�
виховний процес у школі, його презентація
на батьківській конференції.

Очікувані результати проектно – інноваF
ційної діяльності.

1. Зростання престижу освітнього закладу.
2. Активізація пізнавальної й творчої

діяльності педагогів та учнів, здобуття ними
нових знань та досвіду.

3. Утілення ідей та планів у практичну
діяльність. 

4. Отримання естетичної насолоди.
5. Розв'язання конкретними діями однієї

або цілої низки проблем.
6. Вирішення проблем педагогічного все�

обучу батьків. 
7. Розв'язання актуальних проблем вихо�

вання. 
8. Упровадження нових моделей в орга�

нізаційній діяльності.
9. Стимулювання та заохочення навчальної

та позаурочної діяльності учнів.
10. Актуалізація права дитини на само�

вираження, самореалізацію. 
11. Розвиток інтересів учнів, їхніх здіб�

ностей. 
12. Залучення учнів до суспільно�громад�

ської діяльності. 
13. Розвиток соціальної творчості дітей і

підлітків шляхом додаткової освіти (Буди�
нок дитячої та юнацької творчості, Дитяча
юнацько�спортивна школа, Дитяча школа
мистецтв) через удосконалення діяльності
творчих об'єднань.

14. Розширення досвіду самоврядування,
соціальної організації, партнерства і взаємо�
дії вихованців дитячих колективів тощо.



У сучасних умовах модернізації системи
загальної середньої освіти виняткового зна�
чення набуває проблема підвищення квалі�
фікації практичних психологів, упроваджен�
ня у навчально�виховний процес досягнень
психолого�педагогічної науки й передового
педагогічного досвіду. Підвищення рівня
науково�методичної та управлінської ком�
петентності фахівців психологічної служби
на всіх рівнях її функціонування є одним із
першочергових завдань. Розв'язати цю проб�
лему можна різними шляхами, передусім
через ефективну організацію   науково�мето�
дичної роботи.

У науковій літературі науково�методична
робота розглядається у різних аспектах,
зокрема як:

• форма вивчення й впровадження досяг�
нень педагогічної науки і передового педаго�
гічного досвіду (Т. Бесіда, В. Бондар, Я. Коло�
минський, М. Красовицький, О. Патрушева,
О. Ярошенко);

• компонент організаційної структури
управління освітнім процесом і його контро�
лю (Ю. Гільбух, М. Дробноход, Ю. Конаржев�
ський, Є. Мехацька, О. Моісеєв, М. Плахова,
М. Поташник, І. Раченко, П. Худоминський,
Т. Шамова);

• цілісна педагогічна система взаємо�
пов'язаних дій і заходів, що зумовлюють
підвищення професійно�педагогічної май�
стерності вчителів і досягнення оптимальних
результатів навчально�виховного процесу
(О.Сидоренко);

• вивчення індивідуально�психологічних
особливостей особистості, а також цілого
комплексу професійно важливих якостей,

їхнього взаємозв'язку і взаємовпливу в
процесі професійної діяльності (Г. С. Абра�
мова, Н. Н. Богомолова, А. А. Деркач,
М. А. Дмитрієва, Є. А. Клімов, А. Ф. Лазурсь�
кий, А. Г. Лідерс, О. Т. Мельников, Н. Н. Обо�
зов, К. А. Рамул, Г. В. Сидоренко, А. П. Сит�
ников, Н. Ю. Хрящева, Ю. Н. Ємельянов).

У залежності від того, яке місце в освіт�
ньому процесі відводиться науково�методич�
ній роботі, вчені виокремлюють різні етапи її
організації. 

Так, якщо розглядати науково�методичну
роботу як форму вивчення й впровадження
досягнень педагогічної науки і передового
педагогічного досвіду, то вона здійснюється
за такими етапами.

1. Попередня підготовка та планування.
Цей етап передбачає діагностику професій�
ної компетентності практичних психологів,
планування роботи щодо вивчення й упро�
вадження досягнень науки і передового
досвіду, створення творчих груп психологів
для забезпечення компетентності в управлін�
ні цим процесом.

2. Забезпечення теоретичної та психо�
логічної готовності практичних психологів
до впровадження досягнень педагогічної
науки і передового досвіду. На цьому етапі
відбувається роз'яснення основних поло�
жень науки з певної проблеми.

3. Створення передового педагогічного
досвіду на основі результатів наукових до�
сліджень. Цей етап передбачає конструюван�
ня нового або переведення наявного досвіду
на більш високий якісний рівень на основі
розроблених творчою групою рекомендацій.
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У статті на засадах управлінського підходу обґрунтовано етапи організації і
здійснення науково�методичної роботи. Виокремлено особливості кожного етапу та
визначено можливості їх реалізації в практичній діяльності.

Ключові слова: управлінський підхід, інформаційно�аналітичний етап, моти�
ваційно�цільовий етап, планово�прогностичний етап, організаційно виконавчий етап,
контрольно коригуючий етап.
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4. Упровадження в масову практику до�
свіду реалізації нових психолого�педагогіч�
них ідей, концепцій, рекомендацій. У науко�
вій літературі зазначено, що це найсклад�
ніший етап, оскільки передбачає перебудову
діяльності великої кількості шкіл.

5. Вивчення й аналіз результатів [1; 5; 8]. 
Якщо розглядати науково�методичну ро�

боту як компонент організаційної структури
управління освітнім процесом, то можна ви�
окремити такі етапи її організації:

• планування – важливий підготовчий
етап, який пов'язаний з визначенням мети,
завдань, змісту, форм, методів науково�
методичної роботи, а також психолого�
педагогічних  умов її здійснення та перспек�
тив розвитку;

• організаційний – пов'язаний з удоскона�
ленням структури системи науково�методич�
ної роботи, змісту діяльності методичних
об'єднань. Здійснюється організаційна фун�
кція під час підготовки та реалізації планів
науково�методичної роботи, підвищення
кваліфікації на всіх рівнях і в усіх формах;

• контрольний – полягає у створенні і
підтримці стабільного зворотного зв'язку, в
оцінці відповідності наслідків науково�мето�
дичної діяльності плановим завданням та
нормативним вимогам;

• коригуючий – спрямований на виправ�
лення у діяльності педагогічних кадрів недо�
ліків, пов'язаних із використанням заста�

рілих методик, що не відбивають сучасних
вимог, умов і можливостей суспільства
[3;4;7].

З огляду на науково�методичну роботу як
спеціально організовану діяльність, виокрем�
люють такі етапи її здійснення:

• проблемно�орієнтований аналіз  діяль�
ності колективу психологів;

• організація діяльності колективу психо�
логів над проблемною темою;

• моніторинг та регулювання діяльності
колективу [2].

Аналіз різних підходів до визначення
етапів організації науково�методичної робо�
ти та їх характеристик дає підставу для
висновку, що більшість авторів визначає
підготовчий етап, який передбачає діагносту�
вання, визначення мети і завдань методичної
роботи, формування планів; основний – мета
якого реалізація намічених планів і підсум�
ковий, зумовлений необхідністю виявлення
досягнутих результатів.

Проте практика свідчить, що науково�
методична робота буде більш ефективною,
якщо її організація і здійснення ґрунтувати�
меться на засадах управлінського підходу.

Відтак, основна мета статті полягає у
визначенні і характеристиці  етапів організа�
ції і здійснення науково�методичної роботи в
Полтавському районі з позицій управлін�
ського підходу.

Етапи здійснення науково�методичної роботи
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Оскільки науково�методична робота є
цілісною соціально�педагогічною системою,
управління нею ґрунтується на дотриманні
вимог щодо керування складними соціальни�
ми системами, вимагає вивчення і врахуван�
ня закономірностей розвитку й функціону�
вання всіх структурних ланок. Управлін�
ський аспект організації науково�методичної
роботи вимагає обов'язкового здійснення
комплексу взаємопов'язаних дій, що реалізу�
ють повний управлінський цикл.

Важливим чинником функціонування та
розвитку соціально�психологічної системи є
внутрішні та зовнішні інформаційні процеси.
Їх раціональна організація – запорука ефек�
тивного управління освітньою діяльністю.
Інформація, яка надходить зовні та цирку�
лює всередині навчального закладу, утворює
змістове наповнення комунікативних проце�
сів між практичним психологом та його
зовнішнім середовищем.

Інформація є основою, оскільки містить
необхідні для оцінки ситуацій та прийняття
управлінських рішень відомості, завдяки
яким керівник отримає змогу діяти свідомо й
аргументовано.

У зв'язку з цим, найпершою і найнеобхідні�
шою умовою ефективної організації науково�
методичної роботи є своєчасне надходження
об'єктивної, достовірної, точної зовнішньої і
внутрішньої інформації. Без неї не можна
сформулювати методичну проблему, пра�
вильно оцінити ситуацію, визначити цілі і
завдання науково�методичної роботи, органі�
зувати їх виконання.

Зовнішня інформація створюється поза
організацією, але безпосередньо впливає на
організацію науково�методичної роботи. Це –
директивні й нормативні документи, плани,
програми, посібники, науково�педагогічна,
психологічна інформація про умови й стан
виховання учнів у сім'ї, позашкільних закла�
дах, соціокультурні умови мікрорайону шко�
ли, соціальне замовлення суспільства на якіс�
ну освіту підростаючого покоління  та інше.

Внутрішня інформація виробляється у
навчальному закладі. Це сукупність даних
про перебіг і результати навчально�вихов�
ного процесу, рівень професійно�педагогіч�
ної компетентності психологів, педагогів,
відомості про учнів, їх батьків, про умови для

оптимального здійснення психолого�педа�
гогічного супроводу навчально�виховного
процесу та інше.

Одержати оперативну і надійну інформа�
цію про перебіг навчально�виховного про�
цесу, рівень професійно�педагогічної діяль�
ності кожного психолога дозволяє діагнос�
тика. Використання  діагностики в органі�
зації та здійсненні науково�методичної робо�
ти полягає у тому, що вона сприяє виявлен�
ню недоліків і дає можливість планувати
шляхи для їх усунення. Діагностика вносить
конкретність у діяльність кожного психоло�
га, націлює його на розв'язання практичних
завдань орієнтованих на підвищення якості
роботи.

Аналіз інформації, отриманої у результаті
діагностування, дає підстави для визначення
прогностичних цілей і завдань науково�
методичної роботи, встановлення пріори�
тетів, дозволяє визначитись із провідними
напрямами, шляхами і засобами діяльності
педагогічного колективу школи, що корегує
напрямок робити практичного психолога.
Відтак, кожний навчальний заклад орієнтує
свою діяльність на майбутнє, прагне досягти
певного   ідеального стану. Праця керівників
школи, кожного педагога, психолога повинна
бути вмотивованою і визначатися спектром
цілей, яких необхідно досягти.

Цілеспрямованість – головна риса люд�
ської діяльності. Цілі – це один із засобів
мотивації працівників. Своєчасно доведені,
обґрунтовані, реальні задачі здатні підви�
щити ефективність діяльності, а безцільове
управління неспроможне забезпечити про�
дуктивну діяльність педагогічного колек�
тиву. Цілі виконують важливу роль кон�
трольного стандарту, з яким порівнюють
досягнуті результати. Тому вони повинні
бути реалістичними, зрозумілими, кількісно
і якісно визначеними, розмежованими у часі
і просторі.

Цілі науково�методичної роботи з різним
ступенем конкретизації полягають у ство�
ренні цілісної, зумовленої станом розвитку
психолого�педагогічної науки, передового
педагогічного досвіду, регіональними і
місцевими умовами, рівнем професійної
компетентності практичних психологів,
системи заходів, спрямованої на всебічне
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зростання професійної майстерності, твор�
чий розвиток особистості, підвищення ефек�
тивності роботи.

До параметрів середовища, що забезпечу�
ють ефективну діяльність як кожного психо�
лога, так і колективу в цілому, належить
усвідомлення кожним не лише цілей, зав�
дань, а й методів їх здійснення – чітких, зро�
зумілих, виважених планів діяльності. Щоб
індивідуальні та колективні зусилля були
успішними, працівники повинні знати, чого
від них очікують. Отже, індивідуальна і
спільна діяльність психологів району повин�
на плануватися. Це забезпечує функція плану�
вання, яка є однією із основних в управлінні.

Планування науково�методичної роботи
покликане на основі аналізу результатів
діагностування, зовнішніх і внутрішніх умов
функціонування й розвитку навчального
закладу, прогнозу очікуваних результатів
змоделювати образи бажаного майбутнього
науково�методичної діяльності психоло�
гічної служби, вимоги до рівня їх профе�
сійної компетентності психологів і резуль�
татів їх роботи.

Для того, щоб цілі були досягнуті, а плани
реалізовані, необхідно ефективно реалізу�
вати функцію організації. Отже, якість фун�
кціонування і розвиток навчального закладу
залежить від реалізації організаційно�вико�
навчої функції. До основних напрямів підви�
щення ефективності реалізації даної функції
відносять: реалізацію особистісно зорієнто�
ваного підходу до організації науково�мето�
дичної діяльності; науково й практично
обґрунтований розподіл обов'язків між ке�
рівником, членами  колективу; раціональна
організація праці; формування відносно
автономних систем внутрішнього управління.

Контролювання як функція управління є
логічним завершенням дій керівника. Суть
його полягає у з'ясуванні можливості до�
сягти поставленої мети, оскільки недосяжну
мету немає сенсу формулювати. Незапереч�
ною є думка, що передумовою успішної
діяльності будь�якої організації є її здатність
зіставити реальні результати з очікуваними,
проаналізувати причини відхилень та якнай�
швидше поправити виявлені похибки і запо�
бігти їх появі, передбачивши зміни зовніш�
нього і внутрішнього середовища. Саме на це
спрямована функція корегування.

Контролювання науково�методичної робо�
ти забезпечує її цілеспрямованість, оскільки
дозволяє співвідносити отримані результати
з поставленими цілями, узагальнювати пози�
тивний досвід, здійснювати регуляцію і
корегування методичної діяльності психо�
логів. Крім того, контроль передбачає вироб�
лення на основі аналізу науково�методичної
роботи і узагальнення отриманих даних
рекомендацій щодо її переведення на вищий
якісний рівень.

Отже, розглядаючи науково�методичну
роботу з позицій управлінського аспекту,  ми
виокремили такі етапи її організації:

• інформаційно�аналітичний;
• мотиваційно�цільовий;
• планово�прогностичний;
• організаційно�виконавчий;
• контрольно�коригуючий (Таблиця 1).
Інформаційно�аналітичний етап передба�

чає збір, обробку інформації щодо проблем
науково�методичної роботи.

Мотиваційно�цільовий етап зумовлює
виявлення пріоритетних цілей науково�
методичної роботи, мотивів підвищення май�
стерності психологів.

Планово�прогностичний етап забезпечує
визначення змісту науково�методичної ді�
яльності, складання планів методичної ро�
боти, визначення форм і методів реалізації
запланованого.

Організаційно�виконавчий етап зумовлює
реалізацію планів науково�методичної робо�
ти шляхом створення сприятливих умов у
навчальному закладі, раціоналізації праці,
організації і проведення різноманітних мето�
дичних заходів. 

Контрольно�корегуючий етап передбачає
співвіднесення отриманих результатів із по�
ставленими цілями та завданнями, регулю�
вання та корегування науково�методичної
діяльності. Цей етап відповідає підсумковій
частині науково�методичної роботи.

Висновки. Науково�методична робота
буде ефективною, якщо  при її організації і
здійсненні будуть використовуватися не
інтуїтивний, а науковий підхід. У зв'язку з
цим, за доцільне вважається використання
теоретично обґрунтованих і практично апро�
бованих етапів організації науково – мето�
дичної роботи.
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Таблиця 1
Етапи організації науково�методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі
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Ðîçðîáêà 
ñòðàòåã³÷íèõ ³ 

òàêòè÷íèõ 
ïëàí³â íàó-
êîâî-ìåòî-
äè÷íî¿ ðîáî-
òè â çàãàëüíî-
îñâ³òíüîìó 
íàâ÷àëüíîìó 
çàêëàä³. 
Ïðîãðàìà 
ðîçâèòêó 

íàóêîâî-
ìåòîäè÷íî¿ 
ðîáîòè â çà-
ãàëüíîîñâ³ò-
íüîìó íàâ-
÷àëüíîìó 
çàêëàä³. 

V
. Î

ðã
àí

³ç
àö

³é
íî

-â
èê

îí
àâ

÷è
é Ïðèíöèïè: 

- íàóêîâîñò³,  
- êîìïëåêñíèé 
õàðàêòåð; 
- ºäí³ñòü òåîð³¿ ³ 
ïðàêòèêè; 
- ñèñòåìíîñò³; 
- ñòâîðåííÿ 
ñïðèÿòëèâèõ 
óìîâ. 

Ðåàë³çàö³ÿ 
ïëàí³â ³ 
ïðîãðàì. 

1. Ñòâîðåííÿ îðãà-
í³çàö³éíî-ìåòîäè÷-
íèõ, ìîðàëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ, 
íàóêîâî-ìåòîäè÷-
íèõ, ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íèõ  óìîâ. 
2. Âèçíà÷åííÿ îñ-
íîâíèõ ïð³îðèòåò³â 
ó çì³ñò³ íàóêîâî-
ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè 
ç ìåòîþ âèð³øåííÿ 
âèÿâëåíèõ ïðîáëåì. 
3. Ðàö³îíàëüíèé 
ðîçïîä³ë ôóíêö³-
îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â 
íà ð³âí³ ñòðàòåã³÷íèõ 
³ òàêòè÷íèõ 
ïîâíîâàæåíü. 
4. Â³äñòåæåííÿ ïðî-
ì³æíèõ ðåçóëüòàò³â 
íàâ÷àëüíî - 
âèõîâíîãî ïðîöåñó. 

1 . Âèçíà÷åííÿ 
îðãàí³çàö³éíî¿ 
ñòðóêòóðè 
ìåòîäè÷íî¿ 
ðîáîòè. 
2. Âèçíà÷åííÿ 
ãîëîâíèõ íàï-
ðÿìê³â ³ çì³ñòó 
ìåòîäè÷íî¿ 
ðîáîòè. 
3. Ðåàë³çàö³ÿ 
çàïëàíîâàíîãî. 
4. Âèâ÷åííÿ, 
óçàãàëüíåííÿ, 
âïðîâàäæåííÿ 
ïåðåäîâîãî 
ïåäàãîã³÷íîãî 
äîñâ³äó. 

Ôîðìè: 
îïòèìàëüíå 
ïîºäíàííÿ ìà-
ñîâèõ, ãðóïî-
âèõ, ³íäèâ³äó-
àëüíèõ. 
Ìåòîäè: 
òàê³,  ùî 
àêòèâ³çóþòü 
ï³çíàâàëüíó 
àêòèâí³ñòü 
ïåäàãîã³â.  

Îíîâëåíà 
ñòðóêòóðà 
íàóêîâî-
ìåòîäè÷íî¿ 
ðîáîòè; 
âïðîâàäæåí-
íÿ ³ííîâàö³é-
íèõ òåõíîëî-
ã³é, ôîðì, 
ìåòîä³â 
ðîáîòè; 
îïòèì³çàö³ÿ 
äîñâ³äó 
øêîëè. 
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1 2 3 4 5 6 7 

   5.Îðãàí³çàö³ÿ ³ 
ó÷àñòü ó íàóêîâî-
ïðàêòè÷íèõ 
êîíôåðåíö³ÿõ, 
ñåì³íàðàõ, 
ä³ëîâèõ ³ãðàõ òà 
³íøèõ ôîðìàõ 
óäîñêîíàëåííÿ 
ïðîôåñ³éíî-
ïåäàãîã³÷íî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ 
â÷èòåë³â. 

   

V²
. Ê

îí
òð

îë
üí

î
-ê

îð
èã

óþ
÷è

é Ïðèíöèïè: 
- ñèñòåìàòè÷íîñò³, 

ïîñë³äîâíîñò³, 
íåïåðåðâíîñò³; 

- îïåðàòèâíîñò³, 
ìîá³ëüíîñò³; 

- êîëåêòèâíîñò³. 

Äîñÿãíåííÿ 
ðåàëüíèõ ðå-
çóëüòàò³â â³ä-
ïîâ³äíî äî 
ö³ëåé, çàâäàíü, 
ñîö³àëüíîãî 
çàìîâëåííÿ 
òîùî. 

1. Àíàë³ç ðîáîòè, 
óçàãàëüíåííÿ 
îòðèìàíèõ äàíèõ, 
ñï³ââ³äíåñåííÿ 
ðåçóëüòàò³â ç 
ïîñòàâëåíèìè 
ö³ëÿìè, çàâäàí-
íÿìè. Ðåôëåêñ³ÿ. 
2. Óçàãàëüíåííÿ 
ïîçèòèâíîãî 
ïåäàãîã³÷íîãî 
äîñâ³äó òà 
ñêëàäàííÿ 
ìåòîäè÷íèõ 
ðåêîìåíäàö³é. 
3. Ïðîâåäåííÿ 
àòåñòàö³¿ ïåäàãî-
ã³÷íèõ êàäð³â ³ 
íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó. 
4. Ñàìîðåãóëÿö³ÿ 
³ ñàìîêîðåãóâàí-
íÿ ìåòîäè÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. 
5. Ñòèìóëþâàííÿ 
òâîð÷èõ 
ïåäàãîã³â. 

1 . Â³äñòåæåííÿ 
îñíîâíèõ 
ïîêàçíèê³â 
ðåàë³çàö³¿ 
ïëàí³â, ïðîãðàì. 
2. Îö³íêà 
íàóêîâî-
ìåòîäè÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. 
3. Ôîðìóâàííÿ 
âèñíîâê³â. 

Ôîðìè: 
ïåäàãîã³÷íà ðàäà; 
åêñïåðòíà ðàäà; 
ïåäàãîã³÷íèé 
êîíñèë³óì;  
òâîð÷à ãðóïà. 
Ìåòîäè: 
îïèòóâàííÿ; 
ñïîñòåðåæåííÿ; 
êîíòðîëüí³ ðîáîòè; 
òåñòóâàííÿ òà ³íø³. 
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Актуальність науково�методичної пробле�
ми школи. Початок XXI століття означений
складним пошуком нової філософії навчання
та виховання підростаючого покоління. Її
стрижень – розвивальна життєтворча домі"
нанта, виховання відповідальної особистості,
здатної до саморозвитку, самостійного буду"
вання стосунків зі світом, реалізації життє"
вого призначення через особистий вибір.

У Законах України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», Концепції загаль"
ної середньої освіти наголошено, що школа –
це простір життя дитини; тут вона не
готується до життя, а повноцінно живе. Тому
всю діяльність навчального закладу слід
вибудовувати так, щоб сприяти становленню
особистості як творця і проектувальника
свого життя. Сучасний учень – творець свого
«я», він вирішує нелегке завдання само"
реалізації. Сьогодення потребує людини, яка
має знання, власну точку зору, вміє аргу"
ментовано обстоювати свої переконання.
Конче потрібно вміти застосовувати свої
знання на практиці, вміти швидко орієнту"
ватися і приймати рішення в будь"якій
ситуації, конструктивно і творчо мислити.
Методи  навчання «вчорашньої» школи вже
не діють, оскільки вчитель, займаючи домі"
нантне становище в класі, виховує пасивних,
стандартно мислячих людей. Для того, щоб
позитивний ефект навчання успішної у
майбутньому людини  був досягнутий, необ"
хідно послідовно застосовувати якісно нові
методики навчання з урахуванням особли"
востей сприйняття і освоєння людиною
нових типів інформації. 

Використання сучасних освітніх техно"
логій – вимога сьогодення, адже, педагогічні
технології є засобом підвищення ефектив"
ності навчально"виховного процесу. Що ж
необхідно вкладати в поняття «педагогічна
технологія»? Підходи дослідників до його
визначення різноманітні. Наприклад, росій"
ський учений Б. Ліхачов розглядає педаго"

гічну технологію як сукупність психолого"
педагогічних установок, що визначають
спеціальний набір і поєднання форм, мето"
дів, способів, прийомів навчання, виховних
засобів; організаційно"методичний інстру"
ментарій педагогічного процесу. Російський
педагог"новатор І. Волков тлумачить його як
опис системи дій учителя та учнів, які слід
виконувати для оптимальної реалізації
навчального процесу. Педагог"дослідник
П. Москаленко вважає цей феномен послі"
довним (системно представленим) рядом
вказівок, діяльностей і операцій моделю"
вання, реалізації діагностики ефективності,
корекції процесу навчання або виховання.
В. Беспалько визначає педагогічну технологію
як проект певної педагогічної системи, що
реалізується на практиці, як змістову техніку
реалізації навчально"виховного процесу.

За визначенням української дослідниці
О. Козлової, педагогічна технологія є ради"
кальним оновленням інструментальних і
методологічних засобів педагогіки і мето"
дики за умови збереження наступності в
розвитку педагогічної науки і шкільної прак"
тики, набором технологічних процедур, які
забезпечують професійну діяльність учите"
ля, – гарантованістю кінцевого результату.

Спільним в усіх визначеннях є спряму"
вання педагогічної технології на підвищення
ефективності навчального процесу, що га"
рантує досягнення запланованих результатів
навчання.

Одним з головних показників роботи
школи у  підготовці сучасного школяра до
входження у глобалізоване суспільство є
результативність роботи  педагогічного ко"
лективу  над єдиною науково"методичною
проблемою, яка обирається її членами раз на
5 років і обов'язково співзвучна районній
проблемі. З 2006 по 2011 навчальний рік
педагогічні колективи Полтавського району
працювали над вирішенням проблеми «Все�
бічний розвиток особистості сільського шко�
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ляра на основі прогресивних освітніх техно�
логій, спеціалізації, диференціації, інтеграції
та комп'ютерізації навчально�виховного про�
цесу», яка відображала  співпрацю сучасного
педагога та школяра, оволодіння новими
освітніми технологіями. 

Науково"методична проблема – головне
завдання педагогічного колективу школи,
виконання якого дозволяє якісно навчати ді"
тей, творчо працювати, виховувати актив"
ного громадянина України. Закінчивши
роботу над попередньою проблемою, члени
науково"методичної ради провели анкету"
вання педагогічних працівників у травні
2006 року з метою оптимального вибору
нової наукової  теми. Із запропонованих в
анкеті тем, 90% вчителів виявили зацікав"
леність працювати над темою «Використан�
ня сучасних освітніх технологій у навчально�
виховному процесі як необхідна передумова
творчого росту вчителя,  розвитку здібностей
учнів». Педагоги школи висловили думку, що
робота навчального закладу щодо викорис"
тання сучасних освітніх технологій у нав"
чально"виховному процесі поки що не"
достатньо  реалізована. 

Обираючи, ми розуміли, що сьогодні в
нашій школі необхідно:

• змінити мотивування до професійного
зростання та самовдосконалення вчителів; 

• сформувати  інтерес до змісту професій"
ної діяльності;  

• розвивати розуміння значущості сучасних
освітніх технологій у навчально"виховному
процесі; 

• навчити самооцінці й прагненню педа"
гогів до самореалізації. 

Мета  діяльності Супрунівської ЗОШ І"
ІІІ ступенів: обґрунтування та експеримен"
тальна перевірка педагогічної ефективності
використання сучасних освітніх технологій у
вдосконаленні професійної діяльності вчите"
ля і розвитку учнів.

Щоб досягти поставленої мети, нами були
визначені завдання: 

– надання якісних освітніх послуг через
професійне зростання вчителя;

– збільшення шкільного контингенту шля"
хом покращення освітніх послуг, кількості
призерів та переможців учнівських олімпіад
та конкурсу"захисту науково"дослідницьких
робіт у системі МАН різних рівнів; розвиток
педагогічної майстерності;

– запровадження сучасних освітніх техно"
логій у навчально"виховний процес;

– обладнання 3 комп'ютерних класів; 
– навчання вчителів за програмою INTEL.
Термін реалізації науково"методичної теми

5 років – 2006"2011 роки, робота над проб"
лемою виконувалася на різних рівнях:
адміністрації школи, науково"методичній раді
школи, методоб'єднань, конкретного вчителя.

Мета діяльності адміністрації школи по"
лягала в управлінській взаємодії,  демокра"
тизації стосунків та сприянні самореалізації
особистості вчителя і учня, їх творчому
зростанні. 

Завдання: залучення педагогів до аналізу
професійної діяльності  колективу через
систему відкритих уроків, створення порт"
фоліо учителя.

Методична робота була організована нав"
коло провідної ідеї, над реалізацією якої
працювала школа, в трьох формах:

– колективній (методичні об'єднання,
конкурси, робота методичної ради, ділові
ігри, педагогічна рада, наради, семінари,
творчі звіти) (див. додаток А);

– груповій (відкриті уроки, бесіди, взаємо"
відвідування уроків, групові консультації);

– індивідуальній (анкетування, атестація,
портфоліо вчителя, самоаналіз, презентація,
методична розробка, розробка уроку, звіт
учителя на робочому місці).

Науково�методична рада школи поста"
вила перед собою мету: допомогти педаго"
гічним працівникам реалізувати актуальні
завдання використання сучасних освітніх
технологій у навчально"виховному процесі,
активізувати творчий потенціал педагога. 

Були окреслені наступні завдання:
– створити умови для неперервного вдо"

сконалення фахової освіти і кваліфікації
педпрацівників (цілеспрямована, активна
участь у роботі методичних об'єднань різних
рівнів, творчих групах, педагогічних радах,
семінарах, фахових конкурсах, проходження
курсової перепідготовки);

– надати реальну допомогу вчителям що"
до розвитку їхньої майстерності шляхом
упровадження в професійну діяльність інно"
ваційних методик та технологій (бесіди, семі"
нари, тренінги, взаємовідвідування уроків);

– провести низку методичних заходів,
спрямованих на розвиток творчих можли"
востей педагогів і виявлення перспективного
педагогічного досвіду з питань впроваджен"
ня сучасних освітніх технологій у навчально"
виховний процес;
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– продовжувати відслідковувати творче
зростання педагогів та розвиток учнів через
аналіз результатів атестації педпрацівників
та результативність участі учнів школи в
олімпіадах, конкурсі"захисті науково"дослід"
ницьких робіт у системі МАН різних рівнів,
Міжнародних конкурсах, інтелектуальних
іграх «Дебати», «Брейн"ринг»;

– здійснювати тісний взаємозв'язок мето"
дичної роботи з дослідно"експериментальною,
проектною діяльністю (участь у Міжнародному
конкурсі «Рівний доступ до якісної освіти»). 

Мета діяльності методичних об'єднань
учителів полягала в удосконаленні педаго"
гічної майстерності та передбачала такі
завдання:

– засвоїти комп'ютерну грамотність та
нові інформаційні технології;

– вивчити та впровадити в навчально"
виховний процес елементи сучасних освітніх
технологій навчання (ІКТ, ігрові, інтер"
активні, проблемного навчання, формування
творчої особистості, проектного навчання).

Одним із важливих видів самостійної
діяльності педагога є його індивідуальна
робота над проблемою. У процесі роботи
вчитель вивчає науково"методичне забезпе"
чення, досвід педагогів"новаторів, аналізує
власну педагогічну діяльність із метою
подолання недоліків у своїй роботі або
удосконалення сильних сторін діяльності,
теоретично узагальнює й осмислює власний
досвід. Слід зазначити, що індивідуальна
тема педагога  споріднена із загальношкільною
та відповідає темі методичного формування, в
якому вчитель бере участь, рівню його
професійного розвитку. Індивідуальна робо"
та вчителя над науково"методичною темою –
це найбільш ефективний шлях включення  в
активну, самостійну творчу пізнавальну
діяльність. 

Теми, над якими працювали вчителі,
узгоджені з єдиною науково"методичною
проблемою школи:

1. Òàðàíåöü Î.Ì. Àêòèâ³çàö³ÿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè 

2. Ïëåñêà÷ Ñ. Ì. Åòíîêóëüòóðíèé êîìïîíåíò ³ éîãî ì³ñöå â ñèñòåì³ óðîê³â óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà 
ë³òåðàòóðè 

3. Ãðèøåíêî Ë. Â. Ðîçâèòîê ³íòåëåêòóàëüíî-òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ó÷í³â íà óðîêàõ çàðóá³æíî¿ 
ë³òåðàòóðè íà îñíîâ³ ñó÷àñíèõ îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é 

4. Ãîðäà Í. Î. ²ííîâàö³éí³ ï³äõîäè äî âèêëàäàííÿ çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè 

5. Òîìà Ë. À. Ïîçàêëàñíà ðîáîòà ç ìîâè â ñèñòåì³ îñîáèñò³ñíî çîð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ 

6. Äåðãàé Ë. Ì. Ðîçâèòîê òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ó÷í³â íà óðîêàõ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè 

7. Ïîêîòèëî Î. ². Îñîáèñò³ñíî çîð³ºíòîâàíèé ï³äõ³ä ó âèêëàäàíí³ çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè. Ìåòîä 
ïðîåêò³â âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â 

8. Êèðïîñåíêî Í.Â. Ðîçâèòîê òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ó÷í³â íà óðîêàõ àíãë³éñüêî¿ ìîâè 

9. Ãëóøêî Í. Ï. ²íäèâ³äóàë³çàö³ÿ òà äèôåðåíö³àö³ÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà îñíîâ³ íîâèõ îñâ³òí³õ 
òåõíîëîã³é 

10. Çàºöü Ë. Ñ. ²íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè, çàñòîñóâàííÿ êîìï’þòåð³â 

11. Êóçíåöîâà Ò. Î. Ðåàë³çàö³ÿ îñîáèñò³ñíî çîð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ ³íòåð-
àêòèâíèõ ôîðì ðîáîòè íà óðîêàõ ³íôîðìàòèêè 

12. Øâàéêà ². Ï. Âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó ïðîåêò³â íà óðîêàõ ³íôîðìàòèêè 

13. Êóï÷èíñüêà Ò. Ã. Äèôåðåíö³éîâàíèé ï³äõ³ä â îö³íþâàíí³ çíàíü òà óì³íü ó÷í³â íà óðîêàõ ô³çèêè ç 
âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é 

14. Ïðîêîïåíêî À.Î. Âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é ó ïðîöåñ³ ðîáîòè ç îáäàðîâàíèìè 
ä³òüìè 

15. Áåëê³íà Î. Â. Ôîðìóâàííÿ êîìïåòåíòíîñòåé ó÷í³â ìåòîäîì ³íòåðàêòèâíîãî íàâ÷àííÿ íà 
óðîêàõ ³ñòîð³¿ 

Таблиця 1.
Теми роботи учителів Супрунівської ЗОШ



Основні етапи роботи над єдиною науково"
методичною проблемою базуються на ство"
ренні цілісної системи, яка, в свою чергу,
ґрунтується на досягненнях науки, передо"
вому педагогічному досвіді, освітніх потре"
бах учнів та учителів, спрямована на всебічне
підвищення професійної майстерності кож"
ного педагога, збагачення і розвиток твор"
чого потенціалу педагогічного колективу та
учнів школи. 

І етап – діагностичний (2006�2007).
Вивчення науково"педагогічної літера"

тури з проблеми освоєння наявного досвіду,
консультації з представниками науки, досяг"
нення високого рівня  компетентності педа"
гогів. Проведення аналізу літератури з пи"
тань використання сучасних освітніх техно"
логій у навчально"виховному процесі.

Завдання діагностичного етапу:
1) збір інформації про науково"педагогічну

літературу з проблеми на засіданнях науково"
методичної ради;

2) зустріч та обговорення питання з
науковцями ПДПУ;

3) обговорення науково"педагогічної літе"
ратури з проблеми школи на засіданнях м/о.

ІІ етап – теоретичний (2007�2008).
Вивчення теоретичних аспектів проблеми

з метою конкретизації мети завдань. Окрес"
лення форм і методів роботи; системи кри"
теріїв ефективності результатів.

Завдання теоретичного етапу:
1) складання картотеки науково"педа"

гогічної літератури;
2) розробка моделей, схем, рекомендацій,

порад стосовно специфіки контингенту вчи"
телів, учнів, школи;

3) застосування на практиці досягнень
науки з проблеми школи. Семінар для заступ"
ників директорів шкіл з НВР Полтавського
району «Творчий учитель – творчий учень».

ІІІ і ІV етапи – практичні (2008�2010).
Перевірка результатів роботи; аналіз

впливу освітніх технологій на професійне
удосконалення педагога і розвиток учня.
Апробація рекомендацій, розроблених на
основі теоретичних положень, їх корегу"
вання у процесі практичного застосування,
створення власного досвіду з проблеми. По"
ширення  досвіду, демонстрування його ши"
роким масам вчителів.

Завдання практичних етапів:
1) надання групових консультацій з ви"

рішення проблеми;
2) проведення відкритих уроків, занять

гуртків, факультативів. Набуття досвіду пе"
дагогів (див. додаток Б);

3) опис досвіду з проблеми школи;
4) проведення семінару"практикуму «Ви"

користання сучасних освітніх технологій у
навчально"виховному процесі як необхідна
передумова творчого росту вчителя,  роз"
витку здібностей учнів».

V етап – підсумковий (2010�2011).
Аналіз та узагальнення отриманих мате"

ріалів, формулювання висновків. Публікації
звіту.

Завдання підсумкового етапу:
1) підготовка і проведення виступів з

лекціями, повідомленнями про власний досвід;
2) педагогічні читання.
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16. Âàùåíêî Â. Î. Âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè íà óðîêàõ ãåîãðàô³¿ òà åêîíîì³êè 

17. Æîðíÿê Í. Ô. Ðîçâèòîê ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ ó÷í³â íà îñíîâ³ ñó÷àñíèõ îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é 

18. Ñåðäþê Ë. Ï. Âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é íà óðîêàõ á³îëîã³¿ òà ðîçâèòîê 
åêîëîã³÷íèõ çíàíü 

19. Ãàëàãóçà Í. Þ. Ìåòîä ïðîåêò³â â îñâ³òí³é ãàëóç³ òåõíîëîã³¿ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ 

20. Áåðíàò Ë. Ì. Âèêîðèñòàííÿ åëåìåíò³â ³íòåðàêòèâíîãî íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ 

21. Çà¿êà Â. ß. Ðåàë³çàö³ÿ îñîáèñò³ñíî çîð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ ³íòåð-
àêòèâíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ 

22. Çþçü Î. Ì. Àêòèâ³çàö³ÿ ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè íà îñíîâ³ ñó÷àñíèõ 
îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é 

23. Ñåíí³êîâà Â. Â. Ðîçâèòîê ä³àëîã³÷íîãî ìîâëåííÿ íà óðîêàõ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè íà îñíîâ³ ñó÷àñíèõ 
îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é 

24. Êóðî÷êà Í. Ì. Âïðîâàäæåííÿ äîñâ³äó ïåäàãîã³÷íî¿ ñïàäùèíè Â. Ñóõîìëèíñüêîãî â îðãàí³çàö³¿ 
äîçâ³ëëÿ âèõîâàíö³â 
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2006-2007 í.ð. 
Ïîäîëàííÿ ³íåðòíîñò³ òà êîíñåðâàòèçìó ïåäàãîã³÷íîãî ìèñëåííÿ, ðîçâèòîê òâîð÷îãî 
ïîòåíö³àëó â÷èòåëÿ. 

2007-2008 í.ð 
Îñîáèñò³ñíî çîð³ºíòîâàíèé ï³äõ³ä äî çðîñòàííÿ ìàéñòåðíîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ ïðà-
ö³âíèê³â. 

2008-2009 í.ð. 
Ðîëü ìåòîäè÷íèõ îá’ºäíàíü ó âèð³øåíí³ ïðîáëåìè, íàä ÿêîþ ïðàöþþòü ó÷èòåë³ 
øêîëè: âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ ÿê 
íåîáõ³äíà ïåðåäóìîâà òâîð÷îãî ðîñòó â÷èòåëÿ, ðîçâèòêó çä³áíîñòåé ó÷í³â. 

2009-2010 í.ð. 
Ñòàí òà ðåàë³çàö³ÿ â÷èòåëÿìè-ïðåäìåòíèêàìè ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî òà íàâ÷àëüíî-
ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ êàá³íåò³â ùîäî âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é. 

2010-2011 í.ð. 
Ðîëü åêñïåðèìåíòàëüíî-äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò ó ï³äãîòîâö³ ó÷í³â ìîëîäøî¿ òà ñåðåäíüî¿ 
ëàíêè äî íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñèñòåì³ ÌÀÍ, «Íàóêîâî-ìåòîäè÷í³ 
îñíîâè ñó÷àñíîãî åôåêòèâíîãî óðîêó». 

 

Таблиця 2.
Питання, що обговорювалися на засіданнях педагогічної ради школи

2006-2007 í.ð. 

çàñ³äàííÿ ¹2 
1. Êëàñè÷í³ òà àëüòåðíàòèâí³ ïåäàãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿. 
2. Âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ òåõíîëîã³é ó ðîáîò³ ç   

ìîëîäøèìè øêîëÿðàìè. 

çàñ³äàííÿ ¹3 Òâîð÷èé ó÷èòåëü – òâîð÷èé ó÷åíü. 
çàñ³äàííÿ ¹4 Òåõíîëîã³¿ óïðàâë³ííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèì ïðîöåñîì. 

2007-2008 í.ð. çàñ³äàííÿ ¹4 Òåõíîëîã³¿ óïðàâë³ííÿ âèõîâíèì ïðîöåñîì. 

2008-2009 í.ð. 
çàñ³äàííÿ ¹2 

Âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé 
ïðîöåñ. 

çàñ³äàííÿ ¹4 
Âèêîðèñòàííÿ â÷èòåëÿìè øêîëè ñó÷àñíèõ îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é ó 
âèõîâíîìó ïðîöåñ³. 

2009-2010 í.ð. çàñ³äàííÿ ¹3 
Ñòàí ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â øêîëè äî ó÷àñò³ â ïåäðàä³, íà ÿê³é 
ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ ïèòàííÿ âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ îñâ³òí³õ 
òåõíîëîã³é ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³. 

2010-2011 í.ð. 

çàñ³äàííÿ ¹1 

Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó íàä ºäèíîþ 
íàóêîâî-ìåòîäè÷íîþ ïðîáëåìîþ «Âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ 
îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ ÿê íåîáõ³äíà 
ïåðåäóìîâà òâîð÷îãî ðîñòó â÷èòåëÿ, ðîçâèòêó çä³áíîñòåé ó÷í³â». 

çàñ³äàííÿ ¹2 
Ñòàí ðîáîòè ìåòîäè÷íèõ îá’ºäíàíü øêîëè íàä ºäèíîþ íàóêîâî-
ìåòîäè÷íîþ ïðîáëåìîþ. Ï³äãîòîâêà äî âèäàííÿ ìåòîäè÷íèõ 
ïîñ³áíèê³â ç ïðîáëåìè øêîëè êîæíèì ìåòîäè÷íèì îá’ºäíàííÿì. 

Науково"методична проблема школи опрацьовувалася на науково"методичній раді
(табл. 3). 

І. АПРОБАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

У першу чергу, проблема школи розглядалася на педагогічних радах, тому що це
найважливіша і найбільш демократична форма роботи педагогічного колективу, за допо"
могою якої розв'язуються навчальні проблеми розвитку школи, намічаються шляхи
вдосконалення навчально"виховного процесу та підвищення професійної майстерності
вчителів. Так, на педагогічних радах обговорювався ряд питань ( табл. 2).

Таблиця 3.
Питання, що обговорювалися на науково�методичній раді



За перший рік роботи над проблемою
школи вчителі вивчили науково"педагогічну
літературу і створили її каталог, обрали для
впровадження такі освітні технології як ІКТ,
ігрові, інтерактивні, проблемного навчання,
формування творчої особистості, проектного
навчання. Вагомий внесок у формування
вмінь учителів працювати над проблемою
надали заняття у проекті «Intel ® Навчання
для майбутнього». Мета навчання за програ"
мою:  сформувати у вчителів навички ефек"
тивного використання інформаційно"кому"
нікаційних технологій при навчанні різних
навчальних предметів за допомогою інно"
ваційних педагогічних технологій.

Другий рік роботи над провідною ідеєю
мав певні результати. Вчителі давали від"
криті уроки, на яких відбувалася презентація
власного досвіду, пропаганда нових педа"
гогічних надбань і актуальних питань мето"
дики (застосування нових освітніх  техно"
логій в навчально"виховному процесі). Без
відкритого уроку неможливо здійснити по"
ширення і впровадження передового педа"
гогічного досвіду. Цю думку підтверджував
відомий вчений і педагог М. Пирогов: «Як же
можна це довести інакше, як не запросивши
товаришів на свій урок і не переконавши на
власному досвіді». Тож у 2007 – 2008 нав"
чальному році було складено графік про"
ведення і взаємовідвідування відкритих
уроків (див. додаток В).

Особливо вдалими були уроки із засто"
суванням сучасних освітніх технологій,
проведені Бернат Л. з математики «Таблиця
множення на 7», Заїкою В. з математики
«Читання і записування багатоцифрових
чисел», Покотило О. з англійської мови
«Захист проектів ЗМІ. Музичний канал»,
Швайкою І. з інформатики «Оператор роз"
галуження», Сенніковою В. з образотворчого
мистецтва «Метелики», Зюзь О. з образо"
творчого мистецтва «Розпис тареля. Петри"
ківський розпис» Томою Л. з української
мови «Розряди прислівників за значенням»
(див. додаток Г). Застосовуючи на практиці
досягнення науки з проблеми школи, вчителі
напрацювали перші практичні наробки, які
було зібрано у методичному посібнику
«Використання нових інформаційних техно"
логій у навчально"виховному процесі». Про"

ведено семінар заступників директорів шкіл з
НВР Полтавського району «Творчий учитель –
творчий учень», на якому вчителі мали
можливість продемонструвати ці наробки
широкому загалу.

Третій рік роботи над проблемою дав
можливість кожному педагогу школи  на
основі набутих знань узагальнити створити
власний досвід за проблемою, використову"
ючи можливості свого предмету та презенту"
вати його на Ярмарку педтехнологій. Так
було узагальнено досвід вчителя світової
літератури Гришенко Л. у методичному
посібнику «Розвиток інтелектуально"твор"
чих здібностей учнів на уроках зарубіжної
літератури на основі сучасних освітніх
технологій», Галагузи Н. – «Проектування та
виготовлення виробів у процесі вивчення
української народної вишивки», Ващенко В.
«З досвіду роботи по використанню комп'ю"
терної техніки на уроках географії в
Супрунівській ЗОШ І"ІІІ ступенів». 

Четвертий рік роботи передбачав поши"
рення набутого досвіду колегам Полтавської
області. Відбувся семінар"практикум для
директорів шкіл Полтавської області «Вико"
ристання сучасних освітніх технологій у
навчально"виховному процесі як необхідна
передумова творчого росту вчителя,  роз"
витку здібностей учнів», на якому педагоги
школи змогли продемонструвати свої
здобутки. Кожен учитель розпочав офор"
млення власного досвіду з проблеми школи.
Були розроблені методичні посібники на
Ярмарок педтехнологій: Швайка І. «Вико"
ристання мультимедійного проектора в
навчальній діяльності», Купчинська Т. «Світ"
лові явища», Бєлкіна О. «Впровадження
елементів проектного навчання на уроках
історії та художньої культури», Заїка В.
«Перлини народної мудрості», Кирпосенко
Н. «Україна. Київ – столиця України»,
Покотило О. «Робота і професія», Бернат Л.
«Свято Букваря». Швайкою І. створена
презентація роботи школи, до якої включено
всі методичні доробки вчителів з проблеми
«Використання сучасних освітніх технологій
у навчально"виховному процесі як необхідна
передумова творчого росту вчителя, роз"
витку здібностей учнів», а саме: Тома Л.
«Створення проектів з використанням ПК»
та «Презентація досвіду», Гришенко Л. «Доба
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Європейського Відродження. Франческо
Петрарка – видатний італійський поет"
гуманіст» (див. додаток Д), Бернат Л.
«Використання ІКТ у початкових класах» та
«Урок ознайомлення з навколишнім світом з
використанням комп'ютера »Тварини –
частина живої природи«, Бєлкіна О. «Вико"
ристання комп'ютерів на уроках  при засто"
суванні проектної методики викладання
історії», Швайка І. «Застосування мульти"
медійного проектора в навчальній діяль"
ності». Методичні розробки вчителів роз"
міщено на сайті школи (електронна адреса
syprynovka@meta.ua).

Було проведено семінар для директорів
шкіл за темою «Використання інформаційно"
комунікаційних технологій у навчально"
виховному процесі – вимога сьогодення».

Учителі Супрунівської ЗОШ І"ІІІ сту"
пенів активно працюють з обдарованими та
здібними дітьми через науково"дослідницьку
діяльність у секціях МАН, участь у все"
українських учнівських олімпіадах з базових
дисциплін.  Кожного  навчального року ведеть"
ся пошук обдарованих дітей, виявляються їх
здібності, аналізується участь у предметних
олімпіадах, конкурсі"захисті науково"дослід"
ницьких робіт у системі МАН.

Заслуговує на увагу система підготовки
юних науковців у школі. Адже, починаючи з
початкових класів, школярі працюють разом
із своїми класоводами – науковими керівни"
ками над експериментально"дослідницькими
роботами – прообразом робіт МАН. Так, за
5 років молодшими школярами було під"
готовлено 8 експериментально"дослідниць"
ких робіт, які вони захищали перед великою
шкільною аудиторією.

Розвитку компетентностей особистості
сприяють інтелектуальні ігри, конкурси, які
дають можливість нашим вихованцям за
однакових умов виявити свої вміння та
навички і застосовувати їх у різних життєвих
ситуаціях. З року в рік вагома частина учнів
школи бере участь у міжнародних конкурсах

«Патріот», «Кенгуру», «Бобер», «Левеня»,
«Лелека», «Колосок», «Гринвіч», Міжнарод"
ному конкурсі знавців української мови імені
Петра Яцика та отримує дипломи І, ІІ, ІІІ
ступенів, інтерактивному конкурсі «Юніор»,
також обласні конкурси інформаційних тех"
нологій,  на кращу пісню про рідну мову;
районний конкурс на кращого читця. Команди
учнів школи, які щороку беруть участь в
інтелектуальній грі «Брейн"ринг», що
проводиться у районі, тричі за ці 5 років
ставали призерами та переможцями  (2007"
2008 н.р., 2010"2011 н.р. – ІІ місця; 2009"
2010 н.р. – І місце). Всі досягнення обдаро"
ваних дітей фіксуються в «Особистих картках
призерів інтелектуальних змагань». Тради"
ційним у школі стало свято вшанування
переможців та призерів інтелектуальних зма"
гань та конкурсів, яке проходить у квітні місяці
під загальною назвою «Гімн обдарованості».

Результативність впровадження та реалі"
зації провідної ідеї, продуктивність науково"
методичної роботи Супрунівської школи
оцінюється за такими показниками як під"
вищення педагогічної майстерності, творчого
потенціалу педагогів; використання набутого
досвіду більшістю педагогів школи; удоско"
налення змісту, форм і методів внутрішньо"
шкільної методичної роботи; зріст рівня
навчальних досягнень, вихованості, розвитку
учнів; сприятливий психологічний клімат у
колективі. Задля визначення продуктивності
науково"методичної роботи протягом 5 років
методичною радою разом з адміністрацією
школи було проведено моніторинг за такими
напрямами: траєкторія зростання творчого
потенціалу й майстерності вчителя (скла"
дання й ведення на кожного вчителя Картки
педагогічної діяльності, де зазначаються всі
види діяльності вчителя та результативність
роботи над власною методичною проблемою
протягом 5 років) (див. додаток Е), моніто"
ринг якості освіти (аналіз навчальних досяг"
нень учнів, результатів участі в учнівських
олімпіадах та конкурсах, в МАН).

ІІ. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ДОСВІД УЧИТЕЛІВ

За час роботи над проблемою вчителі школи набули багатий та різноплановий досвід, зріс
рівень професійної компетенції практично кожного члена колективу, про що свідчать
доробки окремих вчителів, подані нижче.



Особливістю сучасності є те, що людина,
щоб реалізуватися в суспільстві, повинна
вчитися практично все своє життя. Якість
сучасної освіти, тобто відповідність вимогам
суспільства визначається не стільки тим, що
дитина знає і чого вона навчилася в школі,
скільки здібностями і вміннями здобувати
нові знання та використовувати їх у нових
умовах. Інтерактивне навчання посідає в
цьому процесі не останнє місце.

Інтерактивні методи навчання потребують
певної зміни усієї організації навчального
процесу:

1) наявність у кожної дитини навчального
матеріалу, з яким вона буде працювати
(текст, поняття, описи ситуації, проблеми,
проблемної ситуації тощо);

2) кінцева мета роботи учня з навчальним
матеріалом (учитель має передбачити) –
створення певного власного продукту, а не
репродукування навчального матеріалу;

3) у читель під час конструювання уроку
за інтерактивними прийомами орієнтується
на розв'язання головної проблеми – забезпе"
чення умов для самостійної діяльності учня
(алгоритм, за яким працює дитина, і форма

представлення кінцевого продукту для
оцінювання);

4) інформація за інтерактивного навчання
є відправною точкою в роботі учня, а не
кінцевим продуктом;

5) формування вмінь здобувати знання –
це головне завдання, яке можна виконати
саме за умови запровадження інтерактивного
навчання, а самокорекція вже відбувається
під час проведення дискусії, діалогу (форма
представлення напрацювань після прове"
дення особистого інтерактиву з навчальним
матеріалом);

6) оцінюється власна продукція після
проведеного індивідуального інтерактиву і сам
процес коректування (діалог, дискусія тощо)
як активна форма прояву набутих знань.

Використовую на своїх уроках такі
інтерактивні технології як робота в малих
групах, де організовую залежно від змісту та
мети навчання різні види вправ: діалог,
синтез думок, спільний проект, пошук інфор"
мації, коло ідей; мозковий штурм; «Мікро"
фон»; «Незакінчені речення»; «Ажурна пил"
ка» («Мозаїка»), урок"гра.
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Упровадження нових технологій у нав"
чальний процес завжди вважалося прогре"
сивним кроком і підвищувало мотивацію
навчання. Останнім часом в українських
школах почали з'являтися інтерактивні дош"
ки з мультимедійними проекторами.

Використання інтерактивної дошки на
уроці має багато переваг, насамперед, викла"
дення матеріалу стає більш захоплюючим,
наочним та динамічним, і тому на таких уроках
спостерігається більш активна робота учнів і
краще засвоєння навчального матеріалу.

Застосування активних та інтерактивних
технологій навчання на уроках  сприяє роз"
витку навичок критичного мислення та піз"
навальних інтересів учнів.  Діти почувають
себе впевнено, вільно висловлюють свої

думки і спокійно сприймають зауваження,
адже вони є активними учасниками навчаль"
ного процесу.

Саме за таких умов можливе виховання
особистості, підготовленої до майбутнього,
яке дає такі результати: 2009"2010 н.р. –
Панченко В., 8 клас – ІІ місце, Грицай А. ,7"а
клас – І місце, Тютюнник І., 6 клас – ІІІ
місце, 2010"2011 н.р. – Панченко В., 9 клас –
І місце, Шепітько Ю., 8"б клас – ІІ місце,
Тютюнник І., 7 клас – І місце на районній
олімпіаді з математики. 

Використання інтерактивних технологій
навчання – не самоціль. Це лише засіб для
досягнення тієї атмосфери у класі, яка
найкраще сприятиме співробітництву, поро"
зумінню і доброзичливості.

Індивідуалізація навчального процесу на основі нових освітніх технологій
Н. Глушко

Інтерактивні методи навчання на уроках математики
О. Таранець

ВИСНОВКИ

Використання сучасних освітніх техно"
логій у навчально"виховному процесі – не
данина моді, а нагальна потреба часу.

З огляду на вимоги, окреслені Законом
України «Про загальну середню освіту»,
створення нових і вдосконалення традицій"
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них технологій навчання, спрямованих на
формування здатності до саморозвитку,
вміння планувати власну діяльність, вико"
нання завдань із пошуку та опрацювання
інформації, здатність розробляти та реалізо"
вувати інтелектуальні проекти у складі
колективів учнями ЗНЗ вирішується за
допомогою модернізації системи освіти,
пошуку і створення нових науково обґрунто"
ваних форм і методів навчання, упроваджен"
ня їх у навчально"виховний процес вчите"
лями загальноосвітніх навчальних закладів.
Саме ці проблеми і вирішував наш педагогіч"
ний колектив, думаємо, що успішно.

Чи досягли ми поставлених цілей за 5
років роботи над провідною ідеєю, сказати
однозначно «так» важко. Більшість із наміче"
ного здійснено, проте результати можна буде
побачити з часом, коли всі зазначені форми і
методи роботи беззаперечно увійдуть у по"
всякденну діяльність.

На даний час можна лише констатувати
наступні факти.

1. У 2010 році школа стала школою з
поглибленим вивченням інформатики.

2. Ведеться систематична робота над про"
грамно"методичним забезпеченням навчаль"
но"виховного процесу  з використанням су"
часних освітніх технологій.

3. Педагоги школи постійно підвищують
рівень своєї професійної компетенції: за 5
років у школі атестувалося 24 педагоги, з
них: мають вищу категорію – 7; першу – 12;
другу – 4. П'ять вчителів за 5 років підвищи"
ли свою кваліфікаційну категорію. Курси
підвищення кваліфікації пройшли 22 вчителі.

4. Педагоги школи виступали з доповідями
перед колегами у системі різних навчальних
закладів (від шкіл до інституту післядиплом"
ної педагогічної освіти), мають публікації у
фахових журналах та збірниках:

– Швайка І. П. Інтел в Полтавському
районі / Інна Петрівна Швайка // Педагогіка
математики і природознавства. VІІІ – ІХ
Всеукраїнські читання, присвячені пам'яті
М.В.Остроградського. –Полтава, 2005. –С. 208.

– Кузнецова Т.О. Профільність навчання –
вимога часу /Т.О.Кузнецова. // Педагогіка
математики і природознавства. VІІІ – ІХ
Всеукраїнські читання, присвячені пам'яті
М.В.Остроградського: Полтава, 2005. – С. 185.

– Плескач С.М. Укрупнене структуру"
вання теоретичного матеріалу на уроках
української мови / С.М.Плескач. // Вивчаємо
українську мову і літературу. – К., 2008. – №13.

– Тома Л.А. Українська література: навчаль"
ні завдання, методичні вказівки, контрольні
роботи / Л.А. Тома. – Полтава, 2008"2010.

– Тома Л.А. У пошуках істини: Розряди
прислівників за значенням / Л.А. Тома. //
Все для вчителя: Інформаційно"практичний
бюлетень. – Полтава,  2010. – №31"32.

– Ващенко В.О. Використання комп'ю"
терної техніки на уроках географії /
В.О.Ващенко. // Педагогіка математики і
природознавства. VІІІ – ІХ Всеукраїнські
читання, присвячені пам'яті М.В.Остроград"
ського. – Полтава, 2005. – С.171.

5. Учні школи результативно виступають
під час проведення предметних олімпіад,
конкурсу"захисту науково"дослідницьких
робіт МАН, інтелектуальних змаганнях,
Міжнародних конкурсах.

ДОДАТКИ
Додаток А

План роботи науково�методичної ради 
Супрунівської ЗОШ І�ІІІ ступенів 2010�2011 навчальний рік

І засідання

1. Організація роботи педагогічного колек"
тиву над єдиною науково"методичною пробле"
мою «Використання сучасних освітніх технологій
у навчально"виховному процесі як необхідна
передумова творчого росту вчителя, розвитку
здібностей учнів». V етап її впровадження.

Гришенко Л.В.
2. Розподіл обов'язків між членами ради.

Таранець О.М.
3. Розгляд і затвердження планів роботи

м/о школи.
Гришенко Л.В.

4. Робота з обдарованими дітьми: розгляд і
затвердження банку обдарованих дітей, роз"
гляд і затвердження планів роботи з обдаро"
ваними дітьми, стан готовності робіт МАН.

Гришенко Л.В., голови м/о
5. Організація роботи з проведення атеста"

ції та курсової перепідготовки.
Плескач С.М.

6. Організація психолого"педагогічних
семінарів.

Сердюк Л.П.
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Додаток Б
Використання елементів сучасних освітніх технологій на уроках фізики

Купчинська Т.

1. Інформація про нові надходження в
бібліотеку.

Ващенко В.О.
2. Організація і проведення шкільних

олімпіад, участь у районних олімпіадах, кон"
курсі"захисті науково"дослідницьких робіт
МАН.

Гришенко Л.В.
3. Затвердження графіка проведення твор"

чих звітів.
Плескач С.М.

4. Стан роботи м/о школи над єдиною
науково"методичною проблемою. Підготовка
до видання методичних посібників з проб"
леми школи кожним м/о.

Голови м/о
5. Про проведення предметних тижнів.

Гришенко Л.В.
6. Етичні взаємини вчителя з учнями як

засіб впливу на особистість.
Сердюк Л.П.

ІІ засідання

1. Розгляд і затвердження методичних
матеріалів учителів, які претендують на вста"
новлення вищої категорії, присвоєння педа"
гогічного звання.

Плескач С.М.
2. Про проведення фестивалю педагогічних

ідей (творчі звіти вчителів, які атестуються).
Плескач С.М.

3. Підсумки участі учнів школи в олім"
піадах, захисті науково"дослідницьких робіт
МАН, конкурсах.

Гришенко Л.В.
4. Конфлікти в педагогічному колективі та

шляхи їх подолання.
Сердюк Л.П.

1. Про підсумки методичної роботи в
школі і завдання на новий навчальний рік.

Гришенко Л.В.
2. Про результативність курсової перепід"

готовки вчителів.
Плескач С.М.

3. Підсумки атестації педагогічних праців"
ників.

Плескач С.М.

4. Про планування науково"методичної
роботи на 2011/2012 навчальний рік.

Гришенко Л.В.

5. Підсумки роботи по реалізації єдиної
науково"методичної проблеми (педагогічні
читання, публікація матеріалів).

Гришенко Л.В.

Процес навчання – не автоматичне вкла"
дання матеріалу уроку в голову учня. Він
потребує напруженої розумової роботи
дитини та її особистої активної участі в
ньому. Цього можна досягти за допомогою
інтерактивних методів. Суть інтерактивного
навчання полягає в тому, що навчальний
процес відбувається за умови постійної
активної взаємодії всіх учнів. Це спів"
навчання, взаємонавчання, де і учень, і
вчитель є рівноправними, рівнозначними
суб'єктами навчання, розуміють, що вони
роблять, рефлексують з приводу того, що
знають, вміють і здійснюють.

Для полегшення засвоєння учнями знань
можна використовувати урок"гру, комп'ю"
терні технології, адже зорова пам'ять сприяє
підвищеному рівню засвоєння та відтво"
рення вивченого. Комп'ютерна презентація "
одна із форм сучасного уроку, яка дозволяє
зробити навчальний матеріал яскравим і
переконливим.

Є багато позитивних моментів при вико"
ристанні такої методики.

1. Яскраві образи без надмірних зусиль
надовго запам'ятовуються.

2. Завдяки рухливості малюнків, схем,
таблиць є можливість їх змінювати, допов"

ІІІ засідання

ІV засідання
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нювати, корегувати, заповнювати поетапно,
частинами, чи повернутись до попереднього
моменту, повторити якийсь епізод.

3. Мультимедійні засоби дають змогу
відтворити фізичні процеси, про які на уро"

ках можна говорити, звертаючись лише до
уяви учнів, спираючись на їхнє абстрактне
мислення. Наприклад: фізичні процеси кван"
тової та атомної фізики, хвильові процеси,
електричні явища і т. д.
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На початку уроку я часто застосовую роз"
минку, яку проводжу у вигляді чайвордів, за"
кодованих слів. Це дає змогу настроїти учнів
із самого початку на робочий настрій. Учням
відводиться певний час (5"7 хв.), щоб знайти
якомога більше слів, або розкодувати слово.

На підсумкових уроках часто викорис"
товую гру, яку недарма  називають «восьмим
чудом світу». Зокрема, на підсумковому уро"
ці з теми «Світлові явища» у 7 класі я вико"
ристала змагання між групами. У першому
конкурсі потрібно було знайти відповідність
між фізичними величинами, тілами та їх

означеннями. На кожне завдання відводить"
ся по 2 хв. У другому конкурсі учні шукали
відповідність між фізичними величинами та
їх одиницями вимірювання. Наступний кон"
курс – із наведених літер потрібно скласти
якомога більше слів, що стосуються даної
теми. Четвертий конкурс полягає в тому, що
потрібно скласти слова з літер (цифра відпо"
відає літері в алфавіті). Потім учні вставля"
ють у запропонований текст пропущені
слова. І в останньому конкурсі потрібно за 3
хвилини знайти якомога більше слів у
чайнворді.

Знайди відповідність

1. Ë³íçà, ùî ïî êðàÿõ âóæ÷à, í³æ ïîñåðåäèí³ 1. ââ³ãíóòà 
2. ×àñòèíà ñâ³òëîâî¿ åíåðã³¿, ùî âèêëèêàº çîðîâ³ â³ä÷óòòÿ 2. îñâ³òëåí³ñòü 
3. Ë³íçà, ùî ïî êðàÿõ òîíøà, í³æ ïîñåðåäèí³ 3. îïóêëà 
4. Ñâ³òëîâèé ïîò³ê, ùî äîð³âíþº åíåðã³¿, ÿêå âèïðîì³íþº äæåðåëî ñâ³òëà , 
ÿêà ïîøèðþºòüñÿ ó ïðîñòîð³ çà îäèíèöþ ÷àñó 

4. ñâ³òëîâèé ïîò³ê 

5. Ô³çè÷íà âåëè÷èíà, ùî ÷èñåëüíî äîð³âíþº ñâ³òëîâîìó ïîòîêó, ÿêèì 

ïîøèðþºòüñÿ â³ä òî÷êîâîãî äæåðåëà â îäèíè÷íîìó ò³ëåñíîìó êóò³ 

5. ñèëà ñâ³òëà 

Це найдивніший дар природи
Безвічний, неймовірний та
святий.
У ньому джерело безмежне
Зображення й відтворення краси.
Сонце, небо і зірок світіння
Як тільки поглядом ми поведем,
Природу всю, її створіння
За допомогою лиш світла пізнаєм. 

Наступний метод – «мозковий штурм».
Спираючись на життєвий досвід та знання,
всі учасники обговорення вільно висловлю"
ють свої думки. «Мозковий штурм» спонукає
учнів виявляти творчість, розвиває вміння
швидко аналізувати ситуацію. За короткий
термін (до 3 хв.) вдається зібрати велику
кількість ідей (записуються на дошці). На
завершальному етапі ці ідеї систематизують,
аналізують, обговорюють та виділяють
абсурдні, хибні й ті, що допоможуть розв'я"
зати проблему. Пропозиції щодо вирішення

проблеми зберігаються протягом уроку й
використовуються як опорний конспект під
час узагальнення і систематизації вивченого
матеріалу.

Наприклад, під час вивчення теми «Око.
Вади зору» у 7 класі розглядаємо таке питан"
ня: Багато людей мають проблеми із зором.
Які причини порушень ви можете назвати?

Учні пропонують такі відповіді: «Читання
у ліжку»; «Якщо батьки мають поганий зір,
то й у дітей він також поганий»; «Нераці"
ональне харчування»; «Погане освітлення
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робочого місця»; «Дрібний шрифт»; «Перегляд
телепередач близько від екрану»; «Через
велику кількість творів, що задають додому»;
«Мала відстань від очей до книжки»...

Одним з найефективніших засобів, що
поєднує навчальну, розвиваючу і виховну
функції є дидактична гра. До участі у ній
обов'язково залучаються всі учні класу. Це
сприяє розвитку в них уміння працювати в
колективі, вчить самостійно мислити, вихо"
вує почуття відповідальності.

Запропоновані підсумкові уроки побудо"
вані у вигляді популярної телегри «Най"
розумніший», що дає змогу оцінити знання
всіх учнів класу за 45 хвилин. Головна пере"
вага уроку"гри – кожен працює самостійно,
тому оцінки більш об'єктивні.

З учнів класу вибираю трьох помічників,
кожен з яких одержує листок"таблицю з
прізвищами учнів відповідного ряду і
номерами питань. Кожен учень отримує
табличку з буквами «Т» – так, «Н» – ні.
Прослухавши питання, учні протягом 5 се"
кунд піднімають табличку з відповідною
буквою. Помічники фіксують відповіді в

своїх таблицях. Після фіксації відповідей
один із учнів може їх прокоментувати.
Одержавши відповіді на вісім питань І туру,
підводяться підсумки і третя частина учнів,
яка найгірше справилась із завданнями,
вибуває (їх оцінки від 1 до 6 балів). З рештою
учнів за тими ж правилами проводиться ІІ тур.
Три кращих учні виходять до фіналу. Учні,
що вибули, отримують оцінки від 7 до 9 балів.

Учасники фіналу по черзі називають
числа від 1 до 12 і дають відповіді на питання,
що стоїть під цим номером (зміст питань учні
не знають). Якщо один із фіналістів не дав
правильну відповідь, відповісти може інший
учасник згідно черги, одержавши за пра"
вильну відповідь додатковий бал. Якщо на
питання відповів учень, що вибув із гри, то
він одержує додатковий бал до оцінки.

В атмосфері довіри та взаємодопомоги
легко робити відкриття, усвідомлювати важ"
ливість здобутих знань. Саме за таких умов
можливе виховання особистості, підготов"
леної до майбутнього, у якому необхідно роз"
в'язувати проблеми та приймати конкретні
рішення.

Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ï î 
áàòüêîâ³ â÷èòåëÿ 

Òåìà óðîêó 

Áåðíàò Ë.Ì . Òàáëèö ÿ ìíîæåííÿ ÷è ñëà 7. Ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðèêëàä³â ³ çàäà÷ 

Çà¿êà Â.ß. ×èòàííÿ ³ çàïèñóâàííÿ áàãàòîöè ôðî âèõ ÷èñåë 

Æîðíÿê Í.Ô. Ìóòàö³é íà ì³íëèâ³ñòü 

Ïðîêîïåíêî  À.Î. Óðîê óçàãàëüíåííÿ í à òåìó «Ñ ÐÑÐ ó 1950 – 1980 ðî êàõ» 

Ïîêîòèëî Î .².  ²íòåãðîâàíèé óðîê àíãë³éñüêî¿ ìîâè òà ³íôîðìàòèêè. Çàõèñò ïðîåêò³â ÇÌ². Ìóçè÷íèé êàíàë 

Øâàé êà ².Ï. ²íòåãðîâàíèé óðîê ³íôîðìàòèêè òà àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Ëîã³÷í³ óìîâè . Îïåðàòîð 
ðîçãàëóæåííÿ 

Ãðèøåíêî Ë.Â. ÊÂ Ê. Íàðîäí³ òà ë³òåðàòóðí³ êàçêè 

Ôåäîðîâà Â.Ê. Ïëîùà ïàðàëåëîãðàìà 

Ñåíí³êîâà Â.Â. Î áðàçîòâî ð÷å ìèñòåöòâî «Ìåòåëèêè» 

Âàùåíêî Â.Î. Ãåîãðàô³÷í³  àòëàñè. Åëåêòðîíí³ êàðòè ³ àòëàñè 

Øóïè ê À.Ñ. Ò.Ø åâ÷åíêî. Ïîåìà «Ñîí» 

Ñåðäþê Ë.Ï. Ùî òðåáà çíàòè  ïðî òóáåðêóëüîç 

Êèðïîñåíêî Í.Â. ²íòåãðîâàíèé óð îê ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè  ³ ³íôîðìàòèêè. Äîçâ³ëëÿ. Ïîäîðîæ  

Êóï÷èíñüêà Ò.Ã. Ìåõàí³÷íà ðîáîòà 

Òîìà Ì.Â. Ïðèçíà÷åííÿ, áîé îâ³ âëàñòèâîñò³ òà çàãàëüíà áóäîâà àâòîìàòà 

Ãëóøêî Í.Ï. Ñè ñòåìè äâîõ  ë³í³éíèõ ð³âí ÿíü 

Äåðãàé Ë.Ì. Ñêëàäàííÿ ãóìîðåñêè, óñì³øêè. Ñâÿòî ãóìîðó 

Òîìà Ë.À. Ðîçðÿäè ïðèñë³âíèê³â çà çíà÷åííÿì 

Ãðèöàé Ò.Î. Ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíèõ ïðåçåí òàö³é 

Çþçü Î.Ì. Î áðàçîòâî ð÷å ìèñòåöòâî. Ïåòðèê³âñüêè é ðîçïèñ  

Додаток В
Проведення і взаємовідвідування відкритих уроків

2008�2009 навчальний рік
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Мета: закріпити знання учнів про роз"
ряди прислівників за значенням, формувати
загальнопізнавальні вміння знаходити при"
слівники в тексті, визначати їхній розряд за
значенням, добирати прислівники; форму"
вати вміння працювати з електронним слов"
ником; підвести учнів до осмислення краси і
неповторності рідного краю.

Тип уроку: урок формування мовних і мов"
леннєвих умінь і навичок.

Випереджувальне завдання: учням"членам
гуртка дібрати вірші про прислівник, мате"
ріал про походження назви «прислівник».

Перебіг уроку:
І. Актуалізація суб'єктивного досвіду.
Діалог з автором. Читання у музичному

супроводі авторського вірша «Туга« (автор
Верхола Дарина, учениця 7 класу).

Море б'ється, точить камінь,
Хоче пташкою злетіть,
І мене тримає море
У полоні, наче сіть.
Вже набридли мені чайки.
Де звичайні горобці?
Та тримає мене море, 
Наче камінь у руці.
Те холодне Чорне море
Б'є об скелі кам'яні.
Темне і таке суворе…
Сумно хвилям і мені.
Бесіда
• Що, на вашу думку, спонукало автора

написати такий вірш?
• Який настрій вірша? Коли людина може

мати такий настрій?
• Що для нас рідна земля? Поясніть

лексичне значення слова ностальгія.
• Запитаймо у автора про причини напи"

сання поезії.
• Передайте за допомогою прислівників

настрій вірша. 
ІІ. Оголошення теми і мети уроку. Учні

формулюють цілі на урок.
Проблемно�пошукове завдання.
«Чи правильне ім'я носить прислівник як

частина мови?«
ІІІ. Основна частина уроку.
Творче спостереження з елементами ана�

лізу (робота в парах).
Із поданого тексту виписати прислівники

разом із словами, з якими вони пов'язані за

змістом. Визначити, до якої частини мови во"
ни належать. Вкажіть розряд прислівника за
значенням. Зробіть висновок.

Текст № 1.
День від дня холоднішало, опадало листя.

Пташки збиралися великими зграями і дзвін"
ко, галасливо прощалися з рідними лісами й
полями. Вони мусили відлетіти далеко у ви"
рій, бо тут узимку дошкулятиме холод. Білоч"
ка примостилася в дуплі тремтливої осики.
Але дупло було маленьке, незатишне, часто
вночі дощ мочив її до кісточок.

Текст № 2. 
Погідний ранок непомітно надходив десь із"

за далеких дніпровських заплав. У прозорому
повітрі повільно народжувалася ясна, сонячна
гама. І ось вдалині почало зводитися кругло"
виде сонце. Диск його випливав сквапно, ось
відірвавсь від пружка землі – і безмежний світ
відкрився довкола, юний і свіжий.

Текст № 3.
Кожен, хто бачив Онезьке озеро, назавжди

запам'ятав сувору красу його берегів. Тихо
хлюпають довкіл спокійні, ліниві хвилі.
Споконвіку омивають вони цей граніт і
полірують його. На блискучій поверхні
гранітних брил де"не"де знаходимо дивні
зображення. Придивімося: тут обрис човна, у
ньому кілька веслярів. Поблизу окремі зо"
браження риб. Далі кудись біжить стадо
оленів. Їх переслідує людина.

Текст № 4. 
З гаю виглядає біла, блискуча на сонці,

сільська церква. Плоти безшумно сунуть
вниз. Червононосі чайки мовчки пролітають
над нами, розрізаючи повітря крилами.

Вода в Дніпрі любовно хлюпочеться об
чистий ніжний пісок берега. Широчінь ріки
поширює душу. Здалеку ллються кінцеві
ноти пісні. Чомусь зараз пригадався давній"
давній вечір, наче з казки.

Текст № 5.
Літо приходить на Полтавщину непомітно.

Цієї напруженої хліборобської пори на селі
прокидаються до третіх півнів, а лягають
опівночі. Осінь підступає крадькома. Але швид"
ко позолотить довкруж садки й ліси, ряснітиме
врожаями та весіллями. Зима ж поводиться
примхливо. То постеле по землі біле полотно,
то несподівано подарує сонячну усмішку.

Додаток Г
Розряди прислівників за значенням (урок із використанням ІКТ)

Тома Л., учитель української мови та літератури 
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Дубль�диктант

Дослідити, до яких розрядів за значенням
належать прислівники з лівої колонки.
Дібрати до них прислівники того ж розряду з
правої, утворивши пари.

Жваво
Зблизенька
Вдосвіта
Згарячу
Зумисне
Дуже
Прудко

Визначити, прислівники якого розряду за
значенням є антонімічними. До виділених
слів дібрати антоніми.

Лінгвістична гра «Хто більше?» (робота
з електронним словником).

Продовжити ряд прислівників, що почи"
наються однаковою літерою, відповідно до
значення.

Спосіб дії: набакир, на бігу…
Час дії: щодня, щоранку …
Місце дії: вгорі, вліво …
IV. Підбиття підсумків уроку. 
Релаксація.«На уроці я навчився (лася) …».

Учора
Зопалу
Наперекір
Здалеку
Слухняно
Надзвичайно
Похапцем

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧНІВСЬКОГО ПРОЕКТУ ЗА ПРОБЛЕМОЮ УРОКУ
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Ãóìàí³çì 

Â³äðîäæåííÿ 

Ãåîãðàô³÷í³ 
â³äêðèòòÿ 

Â³äðîäæåííÿ 
àíòè÷íîñò³ 

Ãàðìîí³ÿ ñâ³òó 

Óí³âåðñàëüí³ 
òâîðö³ 

Ðîçâèòîê íàóêè 

Ëþäèíà-öåíòð 
Âñåñâ³òó 

Õóäîæíèêè Ïèñüìåííèêè 

Õ²V-XVIcò. 

Мета: розкрити сутність ренесансного
світосприймання, схарактеризувати творчість
титанів доби Відродження; познайомити з
творчим світом Ф.Петрарки; розвивати вмін"
ня учнів створювати веб"сайти, готувати
презентації, використовуючи ПК; розвивати
творчі здібності восьмикласників; виховувати
високі естетичні смаки та повагу до ренесанс"
ного гуманізму.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: ПК; репродукції картин Лео"

нардо да Вінчі, Мікеланджело; географічна
карта з позначками морських шляхів мандрів"
ників, портрети письменників Відродження.

Зміст роботи
* Слово вчителя.
– Послухаємо притчу і подумаймо, що

символізує собою фенікс і чому ми говоримо
про нього на уроці, присвяченому  епосі
Відродження.

– Що означає слово «фенікс»?

(Фенікс – це казковий орел, птах, який
кожні 500 років приносить себе у жертву
вогню, щоб потім відродитися з попелу). 

Пролітаючи високо над безкрайньою пус"
телею, Фенікс помітив далеке вогнище. Він
зрозумів, що настав час великого життєвого
випробування і йому належить підкоритися
долі.

Фенікс був найбільшим і найпрекрасні"
шим із земних орлів. Він велично ширяв у
нічному небі на могутніх крилах, а потім
широкими колами опускався на землю. Над
самим вогнищем птах відчув, як полум'я жа"
дібно ухопилося за його пір'я й обпалило
лапи. Перемагаючи біль і залишаючись вір"
ним своєму обов'язку, Фенікс безстрашно
кинувся у вогонь.

Вогнище згасло. Та з попелу став пробива"
тися язичок блакитного пламеню, що тріпо"
тів і впевнено піднімався вгору, наче у нього
були крила.

Це з попелу відроджувався Фенікс, щоб
знову прожити 500 років у небі.

Ця притча належить перу творця епохи
Відродження, вченому, художнику, інженеру,
архітектору, скульптору, музиканту, поету
Леонардо да Вінчі, який, як і його сучасники,
мріяв про відродження. 

*Ознайомлення з метою та завданнями
уроку.

*Розповідь учителя про добу Відродження
з використанням опорної схеми.

Епохою розквіту культури країн Європи
стала доба  Відродження, або Ренесансу, яка
охоплює ХІV"ХVІ століття і є переходом від
Середньовіччя до Нового Часу. Що ж мала
відродити доба Відродження? Культуру
Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.
Доба Відродження – це доба бурхливого роз"
витку міст і торгівлі, доба великих географіч"
них відкриттів, доба послаблення впливу
церкви на життя суспільства, доба звільнен"

Додаток Д
Доба європейського Відродження. Франческо Петрарка –

видатний італійський поет�гуманіст (урок з використанням ІКТ)
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ня людей від феодально"кріпосницької за"
лежності. Добу Відродження називають
добою гуманізму. Слово «гуманізм» похо"
дить від латинського humanus, що означає
«людяний». Своєрідним маніфестом доби
Відродження стала урочиста промова італій"
ського філософа Пікко делла Мірандоли
«Про гідність людини«, який, звертаючись до

співвітчизника, стверджував: «Тобі дана
можливість впасти до рівня тварини, але
також і можливість піднятися до рівня істоти
богоподібної – лише завдяки  особистій
внутрішній волі».

Доба Відродження прийшла на зміну добі
Середньовіччя. Я пропоную порівняти світо"
глядні позиції Середньовіччя і Відродження.

*Складання узагальнюючої таблиці 
«Порівняння світоглядних позицій Середньовіччя  та Ренесансу».

Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ Â³äðîäæåííÿ  

Ó öåíòð³ Âñåñâ³òó – Áîã, ÿêèé âåðøèòü äîë³ ëþäåé.  
Ó öåíòð³ Âñåñâ³òó – ëþäèíà,  ÿêà ñï³ëêóºòüñÿ ç  
Áîãîì ÿê ç  àáñîëþòîì ñîâ³ñò³. 

Ïðèçíà÷åííÿ ëþäèíè âèçíà÷åíå íàïåðåä Âñåâèøí³ì. Ëþäèíà ñàìà âèáóäîâóº ñâîþ äîëþ . 
Ëþáîâ – âèñîêå ðåë³ã³éíå ïî÷óòòÿ,  çâåðíåíå äî Áîãà.  Ëþáîâ ïîøèðþºòüñÿ íà çåìíèõ ëþäåé. 

Îñîáèñò³ñòü ö³íóºòüñÿ çà ¿ ¿ ñòàíîâèùåì ó ñóñï³ëüñòâ³  òà 
áàãàòñòâîì. 

Îñíîâíèé êðèòåð³é îö³íêè ëþäèíè – ¿ ¿ îñî"
áèñò³ ÿêîñò³ . 

Çàñóäæåííÿ æèòòºâèõ ðàäîù³â, ðîçâàã, íàñîëîäè, âîíè 
îãîëîøåí³ äèÿâîëüñüêèìè ñïîêóñàìè.  

Åï³êóðåéñüê³ ðàäîù³ º íåîäì³ííèì ñêëàäíè"
êîì ëþäñüêîãî  æèòòÿ. 

(У дитячих зошитах є 1 колонка, на дошці
теж лише 1; разом з учителем учні запов"
нюють 2 колонку лише на дошці, а вдома –
у зошитах).

– А зараз повернімося до нашої опорної
схеми. Із Відродження почалася епоха ста"
новлення сучасної науки, з нею пов'язані
важливі наукові здобутки. Великі геогра"
фічні відкриття розширили земний простір,
змінили уявлення про земний світ. Гума"
ністи доби Відродження були наділені бага"
тьма талантами, таких творців ми називаємо
універсальними творцями. Особливе місце
займають художники та письменники доби
Відродження.

Визначних діячів доби Відродження в
історії людства називають титанами. Саме
про таких діячів створювали веб"сайти та
готували презентації наші учні.

*Виступи учнів:
– Мореплавці: Христофор Колумб, Васко

де Гама, Фернандо Магеллан.
– Вчені: Міколай Коперник, Галілео Галі"

лей, Джордано Бруно.
– Художники: Рафаель Санті, Тіціан,

Боттіччеллі, Джордоне.
– Універсальні творці: Леонардо да Вінчі,

Мікеланджело.
– Письменники: Франческо Петрарка,

Мігель Сервантес, Вільям Шекспір.

*Інсценізація уривків з трагедій Шекспіра «Ромео і Джульєтта», «Гамлет».

*Слово учителя. У вашому класі є діти, що
мріють стати журналістами. Тож зараз у
………… є нагода випробувати свої здібності.
До нас завітав Ф. Петрарка. У тебе є уні"
кальна можливість взяти у нього інтерв'ю.

*Інтерв'ю з Ф.Петраркою
Журналіст. Добрий день, вельмишанов"

ний Франческо! Я прошу вас дати інтерв'ю
для  шкільної газети  «За знання», журналіс"
том якої є я, ………….. Франческо, поділіться,
будь ласка, своїми спогадами щодо власного
дитинства.

Петрарка. Народився я 20 липня 1304 року
у невеликому італійському місті Ареццо, у
сім'ї вигнаного з Флоренції нотаріуса. Мій
батько Петракко не мав прізвища, оскільки
не був шляхетного походження. В одному з
документів його назвали Петраркою, звідси й
пішло моє прізвище. Спочатку мій батько
був успішною людиною. Справи його про"
цвітали, він дружив з Данте Аліг'єрі. Але
невідомо за яку провину суд Флоренції засу"
див батька до великого штрафу, відрубання
руки і вигнання з міста.
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Дитинство я провів в домі мого прадіда,
який був глибоко релігійною і високо"
освіченою людиною. Мою маму звали монна
Елетта. Вона була найкращою з матерів, і
тому їй я присвятив свої перші вірші.

Журналіст. А яку освіту ви отримали?
Петрарка. Моїм першим вчителем був

учитель латині. Батько хотів, щоб я здобув
юридичну освіту, тому з 12 років я навчався в
університетах Монпельє та Болоньї. Нав"
чався добре, але не хотів бути юристом, бо
полюбив поезію. Тому у 1326 році, коли
померли мої батьки, я залишив навчання та
прийняв духовний сан в Авіньйоні – столиці
папського престолу, що був перенесений з
Риму. Але я любив поезію, зміст якої був
далеким від релігії. Моя поезія мала успіх.

Журналіст. Наші сучасники стверджують,
що протягом всього життя ви кохали одну
єдину жінку. Розкажіть про своє кохання.

Петрарка. 6 квітня 1327 року в церкві
святої Клари в Авіньоні я побачив молоду
жінку і закохався в неї на все життя. 21 рік
освідчувався я в коханні своїй донні, 21 рік
надихала вона мене на творчість. У 1348 році
моєї Лаури не стало. Вона померла від чуми.
Але вона продовжувала жити в моїй душі, я
продовжував обожнювати її.

Благословенні будьте, день і рік,
І мить, і місяць, і місця урочі,
Де спостеріг я ті сяйливі очі,
Що зав'язали світ мені навік!
Благословен вогонь, що серце пік,
Солодкий біль спечаленої ночі
І лук Амура, що в безоболоччі
Пускав у мене стріл ясний потік!
Благословенні будьте, серця рани
І вимовлене пошепки ім'я
Моєї донни " ніжне і кохане,

І ці сторінки, де про неї я
Писав, творивши славу, що не в'яне,"
Й ти, неподільна радосте моя!

Журналіст. Готуючись до інтерв'ю з вами,
я дізнався, що цей 61 сонет, який ви щойно
прочитали, входить до збірки «Канцоньєре».

Петрарка. Так. Цю збірку я творив усе
своє життя. Писав італійською, а не тра"

диційною латинською мовою. До збірки
увійшло 366 віршів, вона поділяється на 2
частини: «На життя донни Лаури», «На
смерть донни Лаури».

Журналіст. Розкажіть про церемонію
нагородження вас лавровим вінком.

Петрарка. 1 вересня 1340 року мене
запросили на церемонію увінчання лавровим
вінком у Париж та Рим. До речі, мій юний
друже, чи знаєш ти, чому саме лавровим він"
ком увінчували митця?

Журналіст. Так. Традиція увінчання він"
ком пов'язана з образом давньогрецького
бога Аполлона. Існував міф, у якому розпові"
далося про нерозділене кохання Аполлона до
німфи Дафни.

Якось Аполлон намагався наздогнати
свою кохану. Зрозумівши, що не може втекти
від переслідувача, німфа попросила допомо"
ги у свого батька, річкового бога. Щоб вряту"
вати доньку, річковий бог перетворив її у
лаврове дерево. З того часу Аполлон почав
носити на голові лавровий вінок і наказав
увінчувати цим вінком поетів і музикантів,
які оспівували кохання.

Петрарка. Мені приємно, що і у 21 столітті
цей міф знають люди. Але я продовжую. Для
коронації я обрав Рим. 8 квітня 1341 року в
парадній залі давньоримського сенату мене
було нагороджено лавровим вінком, надано
римське громадянство, привілеї, пов'язані з
ним, та право увінчувати інших.

Журналіст. Чи шкодувала Флоренція, що
колись так жорстоко повелася з вашою
родиною?

Петрарка. У 1351 році уряд Флоренції при"
слав до мене Джованні Боккаччо з листом, у
якому мені пропонували університетську
кафедру, повернення конфіскованого майна.
Але я відмовився.

Журналіст. Дякую за інтерв'ю. Дозвольте
учням нашого класу листуватися з вами.

Петрарка. Я чекатиму ваших листів.
*Підсумкова бесіда.
– Діти, які факти з життя Ф. Петрарки

вам особливо запам'яталися?
– Що нового ви винесли з уроку про добу

Відродження?

1. Ренесанс– це:
а) Античність;

*   б) Відродження;
в) Середньовіччя.

2. Що означає слово «гуманізм»:
*   а) людяний;

б) диявольський;
в) релігійний?

*Тестові завдання до теми «Доба Відродження. Франческо Петрарка».
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3. Яку добу в літературі прийнято назива"
ти добою гуманізму:

а) Античність;
*   б) Відродження;

в) Середньовіччя?
4. Назвіть видатних мореплавців доби:
* а) Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан;

б) Рафаель Санті, Тиціан, Джордоне;
в) В. Шекспір, Ф. Петрарка, М. Сервантес.

5.  Назвіть видатних письменників доби:
а) Х. Колумб, Васко да Гама,Ф. Магеллан;
б) Рафаель Санті, Тиціан, Джордоне;

* в) В. Шекспір, Ф. Петрарка, М. Сервантес.
6. Назвіть видатних художників доби:

а) Х. Колумб,Васко де Гама,Ф. Магеллан;
*   б) Рафаель Санті, Тиціан, Джордоне;

в) В. Шекспір, Ф. Петрарка, М. Сервантес.
7. «У центрі Всесвіту – Бог, який вершить

долі людей», – це світоглядна позиція доби…
а) Античність;
б) Відродження;

*   в) Середньовіччя.
8. «У центрі Всесвіту – людина, яка спіл"

кується з Богом як з абсолютом совіті», – це
світоглядна позиція доби…

а) Античність;
*   б) Відродження;

в) Середньовіччя.
9.  Яке ім'я батька Ф. Петрарки:
*   А)Петракко;

Б) Петрарка?
10. У якому місті було короновано Ф. Пет"

рарку лавровим вінком:
*   а) Рим;

б) Париж;
в) Падуя?

11. Збірка, в якій Петрарка увіковічив
своє кохання до Лаури:

*   а) «Канцоньєре»;
*   б) «Книга пісень»;

в) «Одіссея».
12. Батьківщиною Ф. Петрарки була:

а) Франція;
*   б) Італія;

в) Греція.

*Пояснення домашнього завдання (перспективного).
Робота з 1 групою учнів.

Франческо! Дякую вам за хвилини насолоди спілкування з вашими сонетами.
Любий друже! Коли вас увінчували лавровим вінком, то одним із ваших привілеїв був

дозвіл увінчувати інших. Тож кого б з моїх сучасників ви увінчали лавровим вінком?
Сподіваюсь на продовження нашого листування. 
До побачення.
с. Супрунівка
*Домашнє завдання. Підготувати повідомлення про добу Відродження та життєвий шлях

Ф. Петрарки; прочитати сонети Петрарки.
*Комп'ютерна перевірка тестових завдань учнів, виставлення оцінок.

– 700 років тому Петрарка написав листа
нащадкам. А лист не можна лишати без від"
повіді. Тому нам необхідно буде, прочитавши
вдома сонети, написати твір на тему «Лист до
Петрарки».

– Що таке лист? (Передача на письмі осо"
бистих вражень і думок).

– Назвіть складові елементи листа (у кож"
ного учня є письмовий екземпляр).

Складові елементи листа (у кожного учня
на парті)
1. Звертання до адресата. Вітання.
2. Вступ. Засвідчити обізнаність із життям

і творчістю поета.
3. Основна частина: висловлення власних

вражень і думок про сонети Петрарки з
підтвердженням цитатами з поезії.

4. Закінчення. Побажання й запитання
автора.

5. Підпис. Місце написання.
Лист до Петрарки
Добрий день, шановний Франческо!
Я, учень 8"Б класу Супрунівської

загальноосвітньої школи І"ІІІ ступенів, на
уроках зарубіжної літератури познайомився
з історією вашого кохання до Лаури та
вашими чудовими сонетами. Вони справили
на мене неповторне враження, бо в них Ви
ніби заглянули в мою душу, бентежну і
закохану. І хоч між нами прірва років, але
кохання об'єднує нас. І тому я повторюю
разом з вами:

Благословенні будьте серця рани
І вимовлене пошепки ім'я
Моєї донни – ніжне і кохане.
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Додаток Е
Картка педагогічної діяльності Сеннікової В.В.
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Êàáàê Â.Î.  ø ø, ð  ø ø ø  
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Áåðíàò Ë.Ì. ø,ð ø ø  ø ø ì/î   
ì/í «Ê îëîñîê» 

ì/í «Êåíãóðó» 

Çþçü Î.Ì. ø ø   ø ø ì/î   

Çà¿êà Â.ß. ø ø ø ø ø ø ì/î  
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Мільйони дітей проводять у школах знач�
ну частину свого часу. Від якості освітнього
середовища, в якому перебувають учні, за�
лежить їх  пізнавальна активність, самопочут�
тя, працездатність, стан здоров'я.  У зв'язку з
цим зростає роль педагогічно та психологічно
обґрунтованих інноваційних моделей освітньо�
го середовища. Моделювання шляхів розвит�
ку навчальних закладів повинно стати одним
з пріоритетних напрямів у освітній політиці
України, актуальність якого визначається:

• процесами модернізації освіти, пов'яза�
ними з необхідністю прогнозувати перспек�
тиви розвитку шкіл на інноваційній основі; 

• нерозробленістю концептуальних поло�
жень педагогічного моделювання інновацій�
ного освітнього середовища з урахуванням
теоретичних і методологічних аспектів; 

• необхідністю створення та накопичення
банку даних щодо інноваційних моделей
освітніх середовищ.

Виходячи з цього, дане дослідження спря�
моване на розв'язання суперечностей між
зростанням запитів педагогічної теорії та
практики щодо розробки ефективних моде�
лей освітнього середовища, з одного боку, і
недостатньою теоретико�методологічною роз�
робленістю проблеми. 

Аналіз досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблема педагогічного
моделювання як способу вивчення об'єкта
досліджень знайшла своє відображення в
роботах В. Беспалька, Ю. Громико, Е. Гусин�
ського, В. Гузєєва, В. Давидова, М. Кларіна,
В. Ясвіна. Перспективність  моделювання до
дослідження освітнього середовища підкрес�
люється психологами (С. Дерябо, В. Панов,
В. Рубцов та ін.). 

Розглядаючи педагогічне моделювання
освітнього середовища, науковці звертають�
ся до культурологічного, гуманістичного,
синергетичного, особистісно орієнтованого
підходів. Перспективним у створенні інно�
ваційного освітнього середовища стає компе�
тентнісний підхід.

Компетентнісний підхід у системі загаль�
ної середньої освіті є предметом наукового
дослідження вітчизняних науковців –
І. Драча, П. Бачинського, Н. Бібік, І. Гудзика,
О. Локшиної, О. Овчарук, О. Пометун та
інших. Однак, даний підхід не став предме�
том досліджень шкільного середовища, що
обумовило вибір теми статті «Компе�
тентнісний підхід у моделюванні освітнього
середовища початкової школи». 

Постановка мети і завдань. Дана робота
присвячена аналізу і практичному розв'язан�
ню проблеми моделювання освітнього сере�
довища. Основна увага зосереджена на ета�
пах проектування освітнього середовища
сучасної початкової школи.

Метою статті є моделювання освітнього
середовища початкової школи за компетент�
нісним підходом. 

Задачі: вивчення психолого�педагогічних
характеристик організації освітнього середо�
вища початкової школи; аналіз навчально�
виховного процесу, що забезпечується за
рахунок спеціально створеного освітнього
середовища; поетапна розробка моделі освіт�
нього середовища початкової школи.

Читач познайомиться з розробленою авто�
ром моделлю освітнього середовища почат�
кової школи.

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍ²ÑÍÈÉ Ï²ÄÕ²Ä Ó ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍ² ÎÑÂ²ÒÍÜÎÃÎ
ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ ÏÎ×ÀÒÊÎÂÎ¯ ØÊÎËÈ
Тетяна ВОДОЛАЗСЬКА
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Виклад основного матеріалу дослідження.
Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури
(А. Братко, О. Власенко, А. Дахин, О. Пиро�
гова, В. Штофф та ін.), здобутків шкільної
практики доводить, що сутність поняття
«педагогічне моделювання» розкривається
як відображення характеристик існуючої
педагогічної системи в спеціально створе�
ному об'єкті, що є педагогічною моделлю. У
випадках, коли створюються моделі педа�
гогічних об'єктів, які ще не існують, але
розробляються з метою впровадження у
практику діяльності школи, моделювання
розглядається як етап педагогічного про�
ектування, а така модель – як прогностична.

Розв'язання поставлених у статті завдань
потребує уточнення термінологічного апа�
рату проблеми та визначення  особливостей
компетентнісного підходу до моделювання
освітнього середовища початкової школи
шляхом співставлення різних підходів.
Обґрунтування феномену «моделювання
освітнього середовища» потребує визначення
його ключових складових: «освітнє середо�
вище», «моделювання освітнього середовища».

У сучасних дослідженнях освітнє сере�
довище розглядається як оточуючий людину
простір, опанований і неопанований, пред�
метний і знаковий, ціннісний для неї або
нейтральний. Це і макросередовище, і без�
посередньо соціокультурне поле спілкування,
мікросередовище, де вона активно діє і
реалізує себе як суб'єкт культури і де,
головне, вона обирає найбільш значимий
матеріал для самоосвіти [11]. 

Освітнє середовище – це системний об'єкт
педагогічного проектування, що передбачає
виокремлення його структурних елементів,
зв'язків, системоутворюючих факторів. Аналіз
педагогічної літератури доводить, що не існує
чітко визначених структурних компонентів
освітнього середовища. Можна виділити
запропоновані В. Ясвіним [13] компоненти:
соціальний, просторово�предметний, психо�
дидактичний. Н. Колесникова [8] виокремлює
фізичні, соціокультурні, психологічні, кому�
нікативні, віртуальні, парадигмальні характе�
ристики освітнього середовища. Кожна з
представлених структур може обиратися за
основу залежно від того, наскільки вони
зможуть дати чітке, ґрунтовне розгортання
авторського бачення моделі інноваційного
освітнього середовища.

Виходячи з усього вищезазначеного, під
моделюванням освітнього середовища ми
розуміємо етап проектування, на якому від�
бувається створення і вивчення педагогічної
моделі [6]. 

Ефективність моделювання такого склад�
ного об'єкта як освітнє середовище перед�
бачає порівняння наукових підходів, серед
яких виокремимо як провідні – системний,
діяльнісний, синергетичний та компетент�
нісний.

Зазначені підходи до моделювання освіт�
нього середовища підпорядковані між собою.
Синергетичний підхід базується на вивченні
процесів розвитку та саморозвитку інно�
ваційного освітнього середовища, її розроб�
ників, самого процесу моделювання [3].
Системний підхід передбачає розгляд освіт�
нього середовища, його моделі й самого
процесу моделювання як систем, що роз�
виваються на синергетичних засадах [7].
Діяльнісний підхід ґрунтується на вивченні
певних етапів розробки педагогічної моделі
освітнього середовища. У свою чергу, компе�
тентнісний підхід, передбачаючи заміщення
акцентів із  відповідності стандартам на спо�
сіб досягнення результату, інтегрує зазначені
підходи в цілісність [4].

Моделювання освітнього середовища на
засадах синергетичного, системного і діяль�
нісного підходів забезпечує побудову моделі
освітнього простору як цілісної інноваційної
системи; її оцінку та підготовку до масового
використання; дозволяє зробити модель
гнучкою щодо часу, форм, місця, але у той же
час з урахуванням рівня розвитку, ціннісних
орієнтацій та суб'єктивного досвіду. Пер�
спективу подальшого дослідження проблеми
вбачаємо в підготовці освітян до педагогіч�
ного моделювання інноваційного освітнього
середовища на основі компетентнісного
підходу.

На думку Н. Нагорної, компетентнісний
підхід ставить на перше місце вміння розв'я�
зувати проблеми, що виникають у пізна�
вальній, технологічній і психічній діяльності,
у сферах етичних, соціальних, правових, про�
фесійних, особистих взаємовідносин [10]. З
огляду на це, зазначений підхід передбачає
виконання ключових функцій, соціальних
ролей, компетенцій, досягнення результату.
Р. Бояцис дає визначення компетенції як
основної характеристики людини, результатом
якої є ефективне або високоефективне вико�
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нання роботи [2]. Таким чином, компетент�
нісний підхід пов'язаний з результатом,
підсумком роботи [1], це не стільки питання
наявності компетентностей, скільки ефек�
тивного їх використання. 

Виходячи з об'єктивних ознак існування
менеджменту, педагогічне моделювання
інноваційного освітнього середовища можна
представити у такій послідовності: мета –
спосіб реалізації – факт реалізації мети [9]. 

Метою моделювання інноваційного освіт�
нього середовища завжди є розв'язання
існуючої актуальної проблеми, що трансфор�
мується в низку завдань, спрямованих на
визначення шляхів її розв'язання, розробку
та впровадження в освітній процес. Виявля�
ючи проблемне поле, кожна школа визначає
свою мету і завдання. Наприклад, забезпе�
чення комунікативної культури учасників
навчально�виховного процесу, створення
здоров'язбережувального середовища тощо.

Спосіб – це форми, методи означеного виду
діяльності. Педагогічне моделювання іннова�
ційного освітнього середовища здійснюється
за допомогою технічних, теоретичних засобів,
творчого потенціалу суб'єктів моделювання. 

Результатом моделювання можна вва�
жати ефект, до якого призведе впровадження
інноваційної моделі в освітній процес (наслід�
ки можуть бути як позитивні, так і негативні).
Результат повинен співвідноситися з метою.

На основі запропонованих ідей спробуємо
створити уявну модель освітнього середо�
вища початкової школи.

Педагогічний колектив школи, що знахо�
диться в режимі розвитку, пошуку нових
підходів до організації навчально�виховного
процесу, виокремив, як основну мету –
збереження здоров'я – найвищої людської
цінності, мети, результату і необхідної умови
діяльності навчального закладу. Було сфор�
моване завдання – створення умов для збе�
реження та зміцнення здоров'я школярів;
впровадження збалансованого навчального
навантаження, рухливої активності, дотри�
мання правил санітарно�гігієнічних норм.

У результаті аналізу проблеми було зроб�
лено висновок, що однією з причин зни�
ження рівня здоров'я молодших школярів є
відсутність у процесі навчання необхідного
для нормального розвитку молодого орга�
нізму об'єму фізичної активності: «сидячо�
слухаючі уроки», одноманітність видів діяль�
ності на уроці (як правило, пасивних: про�

читай, запиши, перекажи). Навчання в школі
також пов'язане зі зростанням навантаження
на зір. Зорове стомлення призводить до різ�
кого зниження працездатності школяра, по�
гіршення його загального стану. Надмірне
напруження сприяє погіршенню зору. Була
виділена ще одна важлива причина низького
рівня здоров'я школярів – відсутність свідо�
мого відношення кожного учня до власного
здоров'я. 

Педагогічний колектив сформулював
очікувані результати для початкової школи:

• позитивна динаміка психологічного стану;
• стабілізація захворювань зору;
• зниження захворювань опорно�рухової

системи;
• підвищення пріоритету здорового спо�

собу життя тощо. 
Педагогічним колективом були запро�

поновані способи реалізації своєї моделі:
• моніторинг стану здоров'я дітей, що

проводиться з періодичністю 2 рази на рік;
• облік захворюваності дітей;
• впровадження оздоровчої системи

В. Базарного;
• організація роботи спортивних секцій,

гуртків. Залучення батьків до активного
дозвілля;

• обмін досвіду по збереженню здоров'я
дітей з педагогами інших освітніх установ.

Численні дані свідчать, що саме освітнє
середовище є сьогодні джерелом великої
кількості «дидактогенних» чинників, що
сприяють відхиленню в здоров'ї і розвитку
дітей. За даними російського науковця
В. Базарного, до них відносяться: комплекс
чинників закритих приміщень і обмежених
просторів, або збідненого природними сенсор�
ними стимулами місця існування; зростаючий
обсяг абстрактної інформації  та інше.

На жаль, при проектуванні  шкіл не
завжди ретельно опрацьовується питання
архітектурно�художньої виразності шкіль�
ного середовища. Штучне візуальне середо�
вище все більше відрізняється від природ�
ного й інколи знаходиться в суперечності із
законами зорового сприйняття людини, тому
може мати негативний вплив. На думку
вчених, в агресивному середовищі людина
перебуває в стані безпричинного роздрату�
вання. Крім того, негативній дії піддається
зір дітей, що знаходиться на стадії форму�
вання і розвитку. 
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Естетично правильно організований про�
стір школи не лише покращує самопочуття
дітей – підвищується якість навчання, зрос�
тає інтерес до отримання нових знань. Вирі�
шенням проблеми негативного впливу є
створення комфортного візуального середо�
вища, для якого характерна різноманітність
елементів у навколишньому просторі,  криві
лінії різної товщини і контрастності, різно�
манітність колірної гамми, згущування і
розрідження видимих елементів.

Сьогодні у наукових літературних джерелах
відсутні дослідження по вплив візуального
шкільного середовища  на дитину молодшого
шкільного віку. Нова наука – відеоекологія –
приділяє більше уваги зовнішній архітектурі
міст і гомогенному виробничому середовищу
(А. Філін, А. Тетіор). Існують окремі факти,
що показують вплив колірного рішення на
роботу мозку. Виявлені такі закономірності:

1. М'який перехід стін від білого до тем�
ного, поєднання коричневих відтінків зі світ�
лими тонами жовтого, присутність кімнат�
них рослин у хорошому стані впливає на під�
вищення рівня позитивних емоційних оці�
нок. Ці колірні рішення відповідають гігієніч�
ним рекомендаціям до кабінетів початкової
школи.

2. Різкі контрастні колірні переходи,
яскраві фарби, домінування одного кольору
або тону, недбалість оформлення, відсутність
кімнатних рослин або їх поганий стан нега�
тивно впливає на емоційний стан дитини.

3. Порожні стенди, контрастні шпалери з
геометричним малюнком створюють агре�
сивне візуальне середовище. 

4. Різні композиційні рішення в офор�
мленні навчальних приміщень впливають на
суб'єктивну  оцінку і формують відповідні емо�
ції. Виходячи з того, що негативні емоції
погіршують психічний стан, то невдалий ін�
тер'єр шкідливий для здоров'я.

5. Емоційна оцінка падає, якщо в кабінеті
не проводиться косметичний ремонт.

6. Сприйняття приміщень різними віко�
вими групами має відмінність.

Особливі вимоги пред'являються до ко�
льору шкільних меблів. Доведено: найбільш
сприятливий для учнівських столів і парт
природний колір деревини, допускаються
блідо�зелений, світло�коричневий (матових
пастельних тонів) кольори – вони не лише не
стомлюють очей, але і знижують контраст
між кольором підручників, зошитів і меб�
лями. Проте, щоб дійсно бути нешкідливими
для дитячих очей, усі робочі поверхні в класі
мають бути матовими. Не менш важливий
матеріал, з якого зроблені меблі. 

Варіант оформлення дошки досягнень
у Державній спеціалізованій художній 

школі&інтернаті І&ІІІ ступенів 
«Колегіум мистецтв у Опішні»

Оформлення холу у Державній
спеціалізованій художній школі&інтернаті 

І&ІІІ ступенів 
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Для профілактики захворювань очей
можна використовувати спеціальні вправи  з
використанням зорового тренажеру В. Базар�
ного. Виконання спеціальних вправ активі�
зує м'язовий тонус, відчуття тілесної і зоро�
вої координації в просторі. Систематичні
заняття за даною методикою мають на меті
зниження психічної стомлюваності, надлиш�
кового нервового збудження, агресії.

Школа повинна забезпечити умови для
вільного пересування дітей, оскільки дефіцит
рухової активності стає причиною захворю�
ваності школярів. Кардинальні зміни сто�
суються шкільних меблів. У класах повинні
з'явитися  конторки, які дають можливість
учням працювати в різних позах, з різним
рівнем рухової активності.   За сучасними до�
слідженнями, відсутність спинки у стільця,
примушує дітей тримати спину прямо,
зберігати рівновагу, тим самим тренуються
відповідні м'язи і хребет, що сприяє зміц�
ненню постави і профілактиці сколіозу, який
при багатогодинному сидінні учнів почат�
кової школи прогресує. Можливість протя�
гом уроку кілька разів міняти позу знижує
стомлюваність, допомагає гіперактивним
дітям. При таких умовах роботи діти легше
концентруються, проявляють більший рівень
працездатності, самоконтролю і дисцип�
лінованості.

Середовище сучасної  школи – це нова
якість взаємовідношень, діалогічного спілку�
вання дітей і дорослих. Тому у практику
школи можна впроваджувати стимулюючі
«свободу в навчанні» методи, до яких відно�
сяться: постановка проблем; використання
різних джерел знання – спостережень, до�
сліджень, книг, аудіо�  відеотехніки; організа�

ція роботи в групах, організація  навчання як
дослідження; спеціальні заняття по самопі�
знанню, міжособистій взаємодії. Педагоги
можуть створити атмосферу «відкритого
навчання»,  використовуючи емоційно забар�
влені методи – гру, дослідження і раціональ�
ні –  траєкторія розвитку дитини, програмні
посібники.

До переваг такого типу навчання, відно�
ситься, перш за все, увага до внутрішнього
світу дитини, розвитку особистості школяра;
по�друге, пошук нових методів, форм і за�
собів навчання. Проте, як засвідчив досвід,
гіпертрофія цих же рис перетворює їх на
недоліки: не можна визначати зміст і методи
навчання, ґрунтуючись виключно на інтере�
сах молодшого школяра – це, як правило, ве�
де до зниження академічного рівня знань.
Гра, спонтанна діяльність і позитивні емоції
стають самоціллю, отримання  знань відхо�
дить на другий план. Розумне поєднання тра�
диційного і особистісно зорієнтованого типу
навчання дає позитивні результати.

Данна модель освітнього шкільного сере�
довища будується з урахуванням наступних
психологічних аспектів:

– детермінуючими факторами форму�
вання освітнього середовища виступають
компоненти життєвого середовища особис�
тості як специфічного фізичного оточення,
соціокультурних обставин, що визначають
загальний уклад і ритм життєдіяльності;

– освітнє середовище повинно бути від�
критою системою і забезпечувати діалогіч�
ність усіх контактів дитини;

Тренажер за методикою В. Базарного

Конторка В. Базарного
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– обов'язковим є створення простору амплі�
фікації як простору повного вираження інди�
відуальних і вікових можливостей школярів;

– необхідно створити в закладі освіти
території колективної та індивідуальної
«власності»;

– введення дій, процедур, що виступають
необхідною умовою «соціопредметної» орга�
нізації освітнього середовища;

– причетність особистості до певного со�
ціуму збагачує систему повноважень як у
школі, так і за її межами; сприяє сприйняттю
цінностей школи як своїх особистих пере�
конань, дає упевненість у соціально�психоло�
гічному захисті.

Під даною моделлю освітнього середовища
початкової школи розуміється система педа�
гогічних умов, що впливають на специфіку та
ефективність діяльності освітньої установи.
Критеріями якості даної моделі було обрано:
збереження здоров'я дітей, актуалізація актив�
ності дитини, задоволення її потреб: фізіо�
логічних, потребам в безпеці, любові, пошані,
а також вищій потребі – потребі в самоактуалі�
зації. Принциповим показником якості освіт�
нього середовища виступає його здатність
забезпечити задоволення всього комплексу
потреб суб'єктів освітнього процесу (дітей,
педагогів, батьків, адміністрації) і транс�
формація цих потреб в життєві цінності.

Висновки. Модель освітнього середовища
можна представити у вигляді всього ком�

плексу педагогічних умов, орієнтованих на
розвиток та саморозвиток особистості.
А. Андреєва, відмічає, що «освітнє середо�
вище будь�якого рівня є складно�складеним
об'єктом системної природи», більше того
«цілісність освітнього середовища є синоні�
мом досягнення системного ефекту, під яким
розуміється реалізація комплексної мети
навчання і виховання» [12]. 

Спираючись на теорію традиційного мо�
делювання педагогічних об'єктів [6], можна
виокремити такі етапи діяльності щодо роз�
робки моделі інноваційного освітнього середо�
вища загальноосвітнього навчального закладу:

1) входження у процес і вибір методоло�
гічних підстав для моделювання іннова�
ційного освітнього середовища;

2) визначення мети та завдань моделю�
вання освітнього середовища;

3) конструювання моделі з уточненням
залежності між основними структурними
компонентами, визначення параметрів та
критеріїв їх оцінки, вибір методики вимірю�
вання ефективності моделі;

4) дослідження валідності моделі постав�
леним завданням;

5) застосування моделі в педагогічному
експерименті;

6) змістова інтерпретація результатів
моделювання.
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Ïåäàãîã³÷íà ñèñòåìà øêîëè É àíàë³ç 
ñó÷àñíîãî óðîêó ç ïîçèö³é ñèñòåìíîãî ï³äõîäó
Таміла ШАРА�МАХНО, Володимир МОРОЗОВ

Метою діяльності Кобеляцької ЗОШ І�ІІІ
ступенів №2 імені Олеся Гончара є підго�
товка інтелектуально розвиненої, соціально
зрілої, конкурентоздатної особистості, спро�
можної до самовдосконалення впродовж
усього життя. 

Одним із найважливіших чинників, що
забезпечують досягнення цієї мети, є наяв�
ність в навчальному закладі сучасної інно�
ваційної концепції діяльності. Концепція
містить цілісне уявлення колективу закладу
про конкретну перспективу своєї школи,
основи педагогічної системи, на яких вибудо�
вується навчально�виховний процес. 

У відповідності з розробленою в нашій
школі інноваційною концепцією діяльності
закладу педагогічна система Кобеляцької
ЗОШ І�ІІІ ступенів №2 імені Олеся Гончара
ґрунтується на наступних основних принципах:

1) розвиваючий характер навчання і
виховання;

2) особистісно зорієнтований навчально�
виховний процес;

3) гуманізація (пріоритет ідей самовизна�
чення, самореалізації);

4) співпраця педагога й учня (педагогіка
співробітництва);

5) диференціація та індивідуалізація нав�
чання (врахування інтересів і можливостей
кожної особистості);

6) демократизація (різноманітність форм
навчально�виховного процесу, самоуправління);

7) органічне поєднання загальнолюдського
і національного;

8) динамічність (здатність оперативно
реагувати на виклики часу). 

В якості основних засад педагогічної сис�
теми нашого закладу  інноваційною концеп�
цією визначено:

1) науково обґрунтовану модель конкуренто�
здатного випускника школи;

2) комфортне, особистісно зорієнтоване
соціальне середовище розвитку дитини в
школі;

3) самовизначення і самореалізацію учнів
і педагогів;

4) опанування вихованцями школи всіма
основними видами людської діяльності: грою,
навчанням, працею.

В інноваційній концепції діяльності за�
кладу сформульовані основні вимоги до
педагога нашої школи: досконалі знання з
фахового предмету; використання методики
особистісно зорієнтованого навчання і вихо�
вання; застосування розвиваючих техно�
логій, а також загальні вимоги до методичної
роботи в школі: системність – цілісність,
планомірність і систематичність у підвищенні
фахового рівня; інновація – пошук, розробка
і апробація нового змісту навчання і вихо�
вання; методичний плюралізм – різноманіт�
ність форм, методів і прийомів навчально�
виховної роботи.

Виключно важливою, ключовою підсисте�
мою педагогічної системи Кобеляцької ЗОШ
І�ІІІ ступенів №2 імені Олеся Гончара є урок.
Фактично від якості уроку залежить в
основному успішність всього навчально�
виховного процесу. На уроці як у фокусі
концентрується вся діяльність педагога, його
наукова підготовка, методичні вміння.

Ефективність педагогічної системи школи
значною мірою залежить від відпрацьова�
ності підсистеми внутрішньошкільного кон�
тролю, вміння керівників закладу здійсню�
вати глибокий та всебічний педагогічний
аналіз, зокрема аналіз уроку. В. О. Сухомлин�
ський вважав аналіз уроку найважливішою
роботою керівника, від високого наукового
рівня якого залежить дуже багато: інтелекту�
альне багатство життя педагогічного й
учнівського колективів, методична майстер�
ність педагогів, багатогранність запитів та
інтересів вихованців. Від повсякденного
вдосконалення уроку, здійснюваного зав�
дяки вдумливому аналізу керівником,
залежить культура всього педагогічного
процесу у школі.
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Процес здійснення педагогічного аналізу
досить складний. Високу ефективність та�
кого аналізу на нашу думку забезпечує
системний підхід. Процедура системного
аналізу потребує розгляду об'єкту аналізу як
в цілому, так і структурно, з оцінкою
значення кожної частини і зв'язків між ними.   

Вагомий внесок у теорію та технологію
системного підходу до педагогічного аналізу
й самоаналізу уроку зробив відомий росій�
ський учений у галузі управління Ю. Конар�
жевський. «Головне, – пише автор, – що нам
необхідно зрозуміти сьогодні, полягає в
тому, що педагогічний аналіз уроку є основ�
ним інструментом індивідуального психолого�
педагогічного управління. За правильного
підходу до його організації та проведення,
цей процес надає керівнику та вчителю
великі можливості для продуктивної взаємо�
дії, для розв'язання таких питань, які за
інших обставин не можуть бути вирішені.
Іншого, більш зручного моменту для роботи
з учителем у керівника просто немає».

У Кобеляцькій ЗОШ І�ІІІ ступенів №2
імені Олеся Гончара під час відвідувань
уроків використовуються різні типи аналізу
уроку: системний, стислий, аспектний. 

За системного аналізу урок розглядається
як підсистема педагогічної системи школи у
єдності та взаємозв'язку його цілей, змісту,

методів, форм організації навчання, тобто
аналізу підлягають усі аспекти уроку: дидак�
тичний, змістовий, психологічний, виховний,
методичний, організаційний, санітарно�гігіє�
нічний, з погляду педагогічного спілкування. 

Мета стислого аналізу уроку – складення
загальної оцінки його науково�теоретичного
та методичного рівнів.

Аспектний аналіз передбачає конкретне
дослідження лише певної сторони уроку.
Детально аналізується один з його аспектів:
дидактичний, змістовий, психологічний, вихов�
ний, методичний, організаційний, санітарно�
гігієнічний, з погляду педагогічного спілку�
вання. Різновидом аспектного аналізу уроку
є й цільовий аналіз, спрямований на з'ясу�
вання рівня майстерності вчителя у застосу�
ванні окремих форм, засобів і методів нав�
чання, авторських методик, певних техно�
логій навчання.

Не може бути єдиного усталеного алго�
ритму аналізу уроку, оскільки кожен урок
специфічний за конкретною метою, особли�
востями теми, можливостями учнів, особис�
тісними особливостями учителя. 

В якості орієнтовного алгоритму систем�
ного аналізу уроку ми використовуємо кіль�
ка схем. Нижче приведений алгоритм роз�
роблений нами на основі системного підходу,
запропонованого Ю. Конаржевським. 

Відвідано урок _____________________
___________________________________

у вчителя _________________________
___________________________________

у ______ класі 
Мета відвідування: _________________

___________________________________
1. Тема уроку, її відповідність програмі.
2. Мета уроку: а) освітня;

б) виховна;
в) розвиваюча.

3. Тип уроку (засвоєння нових знань;
формування умінь і навичок; застосування
знань, умінь і навичок; узагальнення і систе�
матизації знань; перевірки і корекції знань,
умінь і навичок; комбінований). 

Обґрунтувати, чому обраний саме такий
тип уроку. 

4. Структура уроку (етапи по досягненню
мети уроку):

– організаційна частина;

– мотивація навчальної діяльності;
– актуалізація опорних знань;
– виклад нового матеріалу;
– застосування знань;
– систематизація знань;
– повідомлення домашнього завдання.
5. Методи навчання:

а) за формою (словесний; наочний;
практичний);

б) за змістом ( репродуктивний; наочно�
ілюстративний; розвиваючий (проблемний;
частково�пошуковий; дослідницький));

в) за функцією (розповідь; бесіда; лек�
ція; дискусія; робота з книгою; демонстрація;
ілюстрація; відеометод; вправи; лаборатор�
ний метод; практичний метод; пізнавальна
гра; метод програмованого навчання; нав�
чаючий контроль; ситуативний метод) 
Обґрунтувати, чому були обрані саме такі

методи.

АЛГОРИТМ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ
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Відвідано урок _____________________
у вчителя _________________________
у ______ класі 

Мета відвідування. Здійснення особистіс�
ного підходу до діяльності учнів на уроці

Тема уроку : _______________________
Мета уроку: _______________________

АЛГОРИТМ №1 АСПЕКТНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ

Àñïåêòè àíàë³çó 
¯õ ðåàë³çàö³ÿ 

íà óðîö³ 

1.   Ïðèéîìè ìîòèâàö³¿ íàâ÷àííÿ: 
 - ñòàíäàðòí³; 
 - íåòðàäèö³éí³; 
 - îðèã³íàëüí³. 

2. Ïðîâåäåííÿ óðîêó ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã îñîáèñò³ñíî çîð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ: 
 - ÷è ñòâîðåíî íàëåæíèé ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò íà óðîö³; 
 - ÷è âðàõîâóº â÷èòåëü íåð³âíîñò³ ðîçóìîâèõ çä³áíîñòåé ä³òåé; 
 - ÷è âì³º â÷èòåëü êåðóâàòè ñï³ëêóâàííÿì ó÷í³â ì³æ ñîáîþ; 
 - ÷è çíàº â÷èòåëü â³êîâ³ òà ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ó÷í³â; 
 - ÷è ñòèìóëþâàâ â ó÷í³â ìåõàí³çìè ñàìîðîçâèòêó, ñàìîâäîñêîíàëåííÿ,  

 ñàìîðåàë³çàö³¿. 
3.  Ìåòîäè ³ ïðèéîìè àêòèâ³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â íà óðîö³: 

 - ñèñòåìà çàïèòàíü; 
 - ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é; 
 - îðãàí³çàö³ÿ ïîøóêîâî¿, äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè; 
 - ð³çíîð³âíåâ³ çàâäàííÿ. 
 

 

6. Форми організації і активізації навчально�
пізнавальної діяльності учнів (фронтальна;
групова; парна; індивідуальна).

Обґрунтувати їх адекватність триєдиній
меті та методам уроку.

7. Аналіз кожного етапу уроку (з виділенням
позитивних і негативних моментів).

8. Наявність особистісного підходу до
інтелектуально�пізнавальних, соціальних,
фізичних компонентів розвитку особистості
учнів.

9. Використання інновацій, передового
педагогічного досвіду.

10. Забезпечення оптимальних умов для
навчально�пізнавальної діяльності учнів:

а) оптимальний психологічний клімат на
уроці (робоча дисципліна; адекватна актив�
ність учнів; відсутність конфліктів);

б) оптимальне використання засобів нав�
чання: підручника, технічних засобів нав�
чання, унаочнення, роздаткового, дидактич�
ного матеріалів;

в) санітарно�гігієнічні умови.
11. Дотримання інших педагогічних вимог

до сучасного уроку:
а) практична спрямованість уроку, зв'язок

з життям;

б) формування умінь і навичок раціональ�
ної самостійної роботи учнів, їх самоосвіти;

в) здійснення міжпредметних зв'язків;
г) грамотна, наукова, літературна мова

вчителя;
д) об'єктивність і вмотивованість оціню�

вання навчальних досягнень учнів;
е) раціональність домашнього завдання.
12. Загальна оцінка уроку. Рівень досяг�

нення триєдиної мети.
13. Пропозиції по вдосконаленню педа�

гогічної майстерності.
Приведений вище алгоритм використо�

вується також і для системного самоаналізу
уроку вчителем.   

Аспектний аналіз уроку здійснюється в
залежності від конкретної мети відвідування.
В нашому закладі створено і постійно попов�
нюється банк алгоритмів аспектного аналізу
уроку. Наявність вже підготовлених алго�
ритмів спрощує процес підготовки і про�
ведення відвідування уроків, робить аналіз
більш конкретним, ґрунтовним і цілеспрямо�
ваним. У кожному конкретному випадку
відвідування уроку ми використовуємо вже
готові алгоритми аспектного аналізу, окремі
зразки яких ми приводимо нижче.



61

ОСВІТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: ЯК ЗРОБИТИ ЖИТТЯ ШКОЛЯРА КОМФОРТНИМ

4. Âèäè ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè íà óðîö³: 
 - ç ï³äðó÷íèêîì; 
 - äèäàêòè÷íèìè ìàòåð³àëàìè; 
 - òåõí³÷íèìè çàñîáàìè íàâ÷àííÿ. 

¯õ õàðàêòåð: 
 - ðåïðîäóêòèâíèé; 
 - ïðîäóêòèâíèé. 

5. ×è ôîðìóâàëèñÿ íà óðîö³ ñïåö³àëüí³ òà çàãàëüíî-íàâ÷àëüí³ óì³ííÿ ³ íàâè÷êè: 
 - òàê; 
 - ÷àñòêîâî; 
 - í³. 

6. ßê çä³éñíþâàëîñÿ ñïðèéíÿòòÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó: 
 - îñìèñëåíî; 
 - ö³ë³ñíî; 
 - âèá³ðêîâî. 

7. Îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â: 
 - îá’ºêòèâíå, ìîòèâîâàíå; 
 - íåîá’ºêòèâíå, íåìîòèâîâàíå. 

8.  Äîìàøíº çàâäàííÿ: 
 - ÷è áàãàòî ÷àñó íåîáõ³äíî äëÿ éîãî âèêîíàííÿ; 
 - ÷è ï³äãîòîâëåí³ ó÷í³ äî óñï³øíîãî âèêîíàííÿ; 
 - ÷è ïîïåðåäæàºòüñÿ ïåðåâàíòàæåííÿ øêîëÿð³â. 

9. Ùî ö³ííîãî ç äàíîãî óðîêó ìîæíà ðåêîìåíäóâàòè â ïðàêòèêó ³íøèõ â÷èòåë³â. 
 

 

АЛГОРИТМ №2 АСПЕКТНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ

Àñïåêòè àíàë³çó 
¯õ ðåàë³çàö³ÿ 

íà óðîö³ 
1.   Â³äïîâ³äí³ñòü òèïó óðîêó éîãî ìåò³ ³ ñòðóêòóð³: 

 - òàê; 
 - íå ïîâí³ñòþ; 
 - í³. 

2.  Âèäè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïî ðîçâ’ÿçàííþ ïðîáëåìíîãî çàâäàííÿ: 
 - òâîð÷èé ïåðåêàç; 
 - ç³ñòàâëåííÿ òâîð³â ð³çíèõ âèä³â ìèñòåöòâà; 
 - ñêëàäàííÿ ïîð³âíÿëüíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ãåðî¿â; 
 - îïîðí³ ñõåìè; 
 - ðåöåíçóâàííÿ â³äïîâ³ä³; 
 - õóäîæíÿ ðîçïîâ³äü â³ä ³ìåí³ ïåðñîíàæà; 
 - ³ãðîâ³ åëåìåíòè; 
 - òîùî. 

3.  Âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó òâîð÷îãî ÷èòàííÿ: 
 - ³íäèâ³äóàëüíå âèðàçíå ÷èòàííÿ; 
 - ÷èòàííÿ â îñîáàõ; 
 - ÷èòàííÿ ³ç çàâäàííÿì ïîøóêîâîãî ÷è òâîð÷îãî õàðàêòåðó; 
 - âèá³ðêîâå ÷èòàííÿ; 
 - òîùî. 

4.  Ìåòà ñëîâíèêîâî¿ ðîáîòè íà óðîö³: 
 - îïðàöþâàííÿ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ òåðì³í³â ³ ïîíÿòü; 
 - ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ êóëüòóðíîãî ÷èòà÷à; 
 - óâàãà äî êîæíîãî ñëîâà; 
 - íàâ÷àííÿ ó÷í³â êîðèñòóâàòèñÿ äîâ³äêîâîþ ë³òåðàòóðîþ. 

 

Відвідано урок _____________________
у вчителя _________________________
у  ________ класі

Мета відвідування. Розвиток творчих
здібностей на уроці літератури.

Тема уроку: _______________________
Мета уроку: _______________________
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Відвідано урок _____________________
у вчителя _________________________
Мета відвідування. Взаємодія вчителя та

учнів у реалізації освітніх, виховних і роз�

виваючих завдань уроку під час вивчення
іноземної мови

Тема уроку : _______________________
Мета уроку: _______________________

Àñïåêòè àíàë³çó 
¯õ ðåàë³çàö³ÿ 

íà óðîö³ 

5.  Âèêîðèñòàííÿ ìîæëèâîñòåé êîìïàðàòèâíîãî àíàë³çó òâîðó. 
6.  Ïðèéîìè àêòèâíîãî îïèòóâàííÿ: 

 - ñàìîñò³éíà ðîáîòà; 
 - ïðîáëåìí³ òà òâîð÷³ çàâäàííÿ; 
 - ñèòóàòèâíå ìîäåëþâàííÿ; 
 - îïðàöþâàííÿ äèñêóñ³éíèõ ïèòàíü. 

7. Ðåàë³çàö³ÿ íà óðîö³ ³íäèâ³äóàëüíîãî òà äèôåðåíö³éîâàíîãî ïðèíöèïó íàâ÷àííÿ. 
8. Ðîáîòà ç îáäàðîâàíèìè ó÷íÿìè: 

 - ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè àáî ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿; 
 - çàñòîñóâàííÿ çàâäàíü òâîð÷îãî õàðàêòåðó; 
 - ïðîãðàìîâàíå íàâ÷àííÿ. 

9.  ßê³ñòü çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê ó÷í³â. 
10.  Äîìàøíº çàâäàííÿ: 

 - äëÿ ó÷í³â ç ð³çíèì ð³âíåì ï³äãîòîâêè; 
 - çàãàëüíå, ðåïðîäóêòèâíå; 
 - ³íäèâ³äóàëüíå, òâîð÷å. 

 

АЛГОРИТМ №3 АСПЕКТНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ

Àñïåêòè óðîêó 

Ï³ä ÷àñ 
ïåðåâ³ðêè 

äîìàøíüîãî 
çàâäàííÿ 

Ï³ä ÷àñ 
ïîÿñíåííÿ 

íîâîãî 
ìàòåð³àëó 

Ï³ä ÷àñ 
çàêð³ïëåííÿ 

âèâ÷åíîãî 
ìàòåð³àëó 

1. Ðåàë³çàö³ÿ ñïåö³àëüíèõ ìåòîäè÷íèõ ïðèíöèï³â, 

ïðèòàìàííèõ ò³ëüêè íàâ÷àííþ ³íîçåìíî¿ ìîâè 
   

2.  Óð³çíîìàí³òíåííÿ ôîðì íàâ÷àííÿ (ïàðí³, ãðóïîâ³, 
³íäèâ³äóàëüí³) 

   

3.  Ñï³âòâîð÷³ñòü ó÷èòåëÿ ³ ó÷í³â    

4.  Ñòâîðåííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî êë³ìàòó íà óðîö³, óìîâ 
äëÿ íàëåæíîãî ð³âíÿ ïðàöåçäàòíîñò³ êîæíîãî ó÷íÿ 

   

5. ßê çàêëàäàºòüñÿ îñíîâà ïðàêòè÷íîãî âîëîä³ííÿ 
³íîçåìíîþ ìîâîþ 

   

6.  Ìîâëåííºâà ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â (ñê³ëüêè ÷àñó 
â³äâåäåíî â÷èòåëåì) 

   

7.  Çä³éñíåííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó (äèíàì³÷íå ³ 
ìîíîëîã³÷íå ìîâëåííÿ) 

   

8. Àêòèâ³çàö³ÿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â 
(ìåòîäè ³ ïðèéîìè) 

   

9.  Âèäè òà ì³ñöå ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè íà óðîö³    

10. Ñòóï³íü àêòèâíîñò³ ó÷í³â    

Çàãàëüí³ çàóâàæåííÿ:    
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АЛГОРИТМ №4 АСПЕКТНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ

Àñïåêòè àíàë³çó Çì³ñò òà ñòðóêòóðà óðîêó 

1.   Õàðàêòåð ïîäàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó: 
 - åìîö³éíî-îáðàçíèé; 
 - àíàë³òè÷íèé; 
 - íåçâè÷àéíèé 

2.   Õàðàêòåð ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â: 
 - ðåïðîäóêòèâíèé; 
 - òâîð÷èé 

3.   Ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíèõ ñèòóàö³é ð³çíîãî òèïó: 
 - ³íòåëåêòóàëüíîãî; 
 - ³ãðîâîãî; 
 - òâîð÷îãî 

4.  Êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ ó÷í³â: 
 - ðåòåëüíèé; 
 - øâèäêèé; 
 - âçàºìîêîíòðîëü; 
 - ñàìîêîíòðîëü; 
 - ïðîñòå îö³íþâàííÿ 

5.  Ñòèìóëþâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³: 
 - çàîõî÷åííÿ; 
 - ñòâîðåííÿ ñèòóàö³¿ óñï³õó; 
 - ñïîíóêàííÿ äî àêòèâíî¿ ðîáîòè 

6.  Äîìàøíº çàâäàííÿ: 
 - ñïåö³àëüíà ñèñòåìà äîìàøí³õ çàâäàíü; 
 - ³íäèâ³äóàëüí³ çàâäàííÿ; 
 - ð³çíîð³âíåâ³ çàâäàííÿ; 
 - ðåïðîäóêòèâíå 

7.  ×è ïðèñóòí³é íà óðîö³ àíàë³ç ïîìèëîê ³ ÷è íàäàºòüñÿ  
     íåîáõ³äíà  äîïîìîãà ïðè öüîìó. 
8. Çàãàëüí³ âèñíîâêè: 

 

Відвідано урок  ____________________
у вчителя _________________________
у ______ класі 

Мета відвідування. Робота вчителя з
невстигаючими учнями

Тема уроку : _______________________
Мета уроку: _______________________
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Анотація. Проблема становлення і роз�
витку професіоналізму є загальнодержавною
проблемою, вирішенню якої відводиться
пріоритетне значення. Не випадково основ�
ною метою освіти стає не проста сукупність
знань, умінь і навиків, а заснована на них
особиста, соціальна і професійна компетент�
ність – уміння самостійно здобувати, аналі�
зувати і ефективно використовувати інфор�
мацію, уміння продуктивно й ефективно жити
і працювати в світі, що швидко змінюється.

Конкурентоспроможність людини на
ринку праці багато в чому залежить від її
здатності опановувати сучасні  технології,
адаптуватися до нових умов праці, уміння
презентувати результати своєї праці. У
менеджера освіти повинно бути «досьє
успіхів«, в якому відбиваються особисті
досягнення з професійного життя. Таким
«досьє успіхів« може стати портфоліо.

Ідея портфоліо в освіті виникла у Сполу�
чених Штатах у минулому столітті. З сере�
дини 80�х років використання портфоліо
приймає лавиноподібний характер. Кількість
публікацій і книг, присвячених портфоліо в
освіті, за короткий проміжок часу різко
зростала, досягши до 1995 р. свого піку. Один
з авторів говорить про справжню «порт�
фоліоманію», що охопила освітній простір.

Сьогодні ідея портфоліо популярна не
лише в США і Канаді, але і в Європі,  Японії.
Її називають одним їх трьох основних трендів
(curricularen «Toptrends») сучасної освіти.

Проте велика кількість літератури не
внесла ясності до самої ідеї. Швидше навпа�
ки. До цих пір ні в англо�американській, ні
франко�канадській, ні в німецькій літературі
немає єдиного розуміння поняття «портфоліо». 

Портфоліо у перекладі з французької
означає «викладати», «формулювати», «нес�
ти», «сторінка» або «досьє», «збірник досяг�
нень»; у перекладі з італійської означає
«папка з документами», «папка спеціаліста».  

Окрім цього, термін «портфоліо» зустрі�
чається і в розумінні добірки робіт, зроб�
лених за певний період часу. Проте при�
хильники, пропагандисти ідеї портфоліо
відзначають, що портфоліо може бути на�
багато більшим, ніж просто засобом оцінки
або зібранням навчальних робіт. Це – новий
підхід до навчання, новий спосіб роботи, що
виражає сучасне розуміння процесу викла�
дання і навчання, нову культуру. Таке розу�
міння ідеї портфоліо передбачає вибудову�
вання навчального процесу, в якому істотно
міняється суть взаємодії суб'єктів навчання,
з'являються нові цілі і нові способи досяг�
нення старих цілей навчання. 

Головне призначення портфоліо – про�
демонструвати найбільш значущі результати
практичної діяльності для оцінки своєї
професійної компетенції, такі як реалізовані
проекти, участь у семінарах, тренінгах, про�
ведені педагогом дослідження. 

Портфоліо дозволяє педагогові про�
аналізувати, узагальнити і систематизувати
результати своєї роботи, об'єктивно оцінити
свої можливості і спланувати дії з подолання
труднощів і досягнення вищих результатів. 

Друге важливе призначення портфоліо –
це альтернативна форма оцінки професіо�
налізму і результативності роботи педагога. 

Мета введення портфоліо в систему
післядипломної освіти – формування клю�
чових компетентностей особистості через
рефлексію й аналіз своєї діяльності.

ÏÎÐÒÔÎË²Î îñîáèñòèõ äîñÿãíåíü 
ñëóõà÷³â êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿

Тетяна ВОДОЛАЗСЬКА, Римма ГАВРИШ
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«Досьє успіхів» відображає:
• ступінь досягнення поставленої мети;
• вміння вибудовувати свою траєкторію

розвитку;
• спроможність взаємодіяти з іншими.

Філософія портфоліо. Філософія порт�
фоліо ґрунтується на ідеї відкритої освіти як
системи цінностей, які виникають завдяки
унікальній структурі навчального процесу,
підпорядкованого синергетичним принципам
самоорганізації.

Творча взаємодія всіх суб'єктів освітньої
діяльності визначає способи мислення, спіл�
кування та навчання на шляху формування
«траєкторії» розвитку кожної особистості. 

Мета створення портфоліо. Портфоліо
дає можливість:

• окреслити траєкторію розвитку педагога,
простеживши еволюцію професійної педа�
гогічної діяльності;

• продемонструвати лінію та способи її до�
сягнення;

• визначити перспективи розвитку про�
фесійного зростання педагога;

• систематизувати навчальні матеріали і
напрацювання;

• презентувати досягнення колегам;
• послужити основою для участі в кон�

курсних і ґрандових програмах, семінарах,
тренінгах, конференціях тощо. 

Задачі: 
• стимулювання активності слухача;
• розширення можливості навчання і

самонавчання;
• розвиток рефлексивної та оціночної

діяльності;
• формування вміння вчитися – ставити

мету, планувати, організовувати навчальну
діяльність;

• підтримування навчальної мотивації. 
Портфоліо як альтернативний спосіб

оцінки навчальних досягнень слухачів. При
оцінюванні за допомогою портфоліо – на
противагу тестам, контрольним роботам,
написанню реферату  – у слухача з'являється
можливість представити свій особистісний
продукт. Вирішальним тут є момент само�
визначення. Найважливішою метою скла�
дання портфоліо є підвищення саморефлек�
тивності по відношенню до процесу навчан�
ня, яка розглядається як передумова під�
вищення відповідальності, самостійності в

організації процесу навчання (тобто рух у бік
самонавчання) і участь в процесі оцінки
якості результатів. 

Змінюючи процедуру оцінки досягнень,
ми робимо істотний вплив і на сам навчальний
процес. Таким чином, введення портфоліо як
методу оцінки претендує не лише на адекват�
ніше віддзеркалення дійсних досягнень, але і
на те, щоб бути інструментом зміни якості
процесів навчання.

Важливою є думка, що досягнення потріб�
но не оцінювати, а документувати, зробити
безпосередньо зримими.

Природно, що традиційні конспекти, рефе�
рати, творчі роботи теж є такими документами.
Але зміст портфоліо, на відміну від зазна�
чених форм, визначається самим слухачем –
тобто від нього вимагається самооцінка. У
теку кладуться не лише роботи, але й комен�
тарі до них самого слухача. Колеги також
можуть внести свої зауваження і коментарі
до портфоліо одногрупників. 

Портфоліо як інструмент управління
якістю навчання. Портфоліо менеджера
освіти  в системі післядипломної освіти – це
опис педагогічних  досягнень слухача, що вклю�
чає спектр документів і формує уявлення про
специфіку підходу і міру професійної ефек�
тивності.

У портфоліо повинні воєдино зливатися
особисті педагогічні ідеї і переконливі засоби
підтвердження їх ефективності.  

Поява такого феномену як  портфоліо по�
яснюється ефективністю його як візитної
карточки менеджера освіти. Сьогодні у бага�
тьох країнах світу використовують порт�
фоліо як спроможність педагога бути кон�
курентноспроможним.

Портфоліо як інструмент самоаналізу.
Розробка індивідуального портфоліо – це
той механізм, який дає можливість сфоку�
сувати увагу на досягненнях слухача.

З його допомогою слухач може:
• проаналізувати свої можливості;
• оцінити свої реальні досягнення;
• усвідомити професійне зростання;
• вибудовувати подальшу траєкторію роз�

витку.
Залік у формі портфоліо. Завершенням

роботи над портфоліо  стає процедура його
пред'явлення або захисту. Це може від�
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буватися у певний день, наприклад,  під час
заліку чи конференції з обміну досвідом. Цей
захід може бути приводом для того, щоб
конкретно поговорити про професійне зро�
стання педагога. 

Під час заліку слухачі представляють свої
портфоліо, розповідають як про предмет і
результати, так і сам процес роботи над
портфоліо, відповідають на питання колег.

Презентована робота може бути оцінена
за трьома рівнями «Стандарт прийняття»,
«Орієнтир стандарт», «Стандарт компетент�
ності».

Структура і зміст портфоліо. Порт�
фоліо слухача складається з трьох розділів:
«портфоліо ідей», «портфоліо робіт», «порт�
фоліо відгуків».

«Портфоліо ідей» – щоденник досягнень
слухача, опис основних форм і напрямків
його навчальної та творчої діяльності.

«Портфоліо робіт» – індивідуальні досяг�
нення слухача (реферати, есе, програми
розвитку тощо).

«Портфоліо відгуків» – письмовий аналіз
власного відношення слухача до своєї діяль�
ності та її результатів. Ця частина портфоліо
може включати плани на майбутнє, меха�
нізми самооцінки.

Використання портфоліо. Портфоліо в
системі післядипломної освіти може вико�
ристовуватися для:

• формування професійної програми
розвитку;

• управління якістю навчання; 
• оцінки навчальних досягнень слухачів;
• проведення саморефлексії.
Про що варто подумати, починаючи

роботу над портфоліо? Початковий пункт
роботи з портфоліо – це постановка питання,
формулювання проблеми, відкритого завдан�
ня. Само портфоліо показує ступінь досяг�
нення поставленої мети.

Тому важливо, щоб цілі роботи, що фор�
мулюються у портфоліо, були відкритими та
виразними. Тільки після цього ці цілі можуть
бути пов'язані з індивідуальними інтересами
та бути зафіксовані в явному вигляді у
письмовій формі. Письмова фіксація нав�
чальних цілей служить, з одного боку, як

орієнтир, а з другого боку, як основа для
подальшої самооцінки. 

Після того, як мета сформульована та
письмово зафіксована, починається власне
робота над портфоліо. Другий етап – це збір
різноманітних документів (свідоцтв), що є
однією з істотних ознак якості портфоліо.
Для того, щоб представити, зробити видимим
свій шлях навчання необхідний метарефлек�
сивний аналіз власного  шляху навчання,
способів роботи, образу дій. Це варто робити,
що пізніше, на фазі підготовки портфоліо до
презентації. «Саморефлексія – це серце всього
«портфоліо процесу».

Таким чином, окрім рефлексії першого
рівня з приводу проблеми, темою мета�
рефлексії стає сам процес роботи над нею: як
я обдумував тему, організовував свою робо�
ту, наскільки успішною була моя стратегія
навчання і так далі. Тоді стає ясною різниця
між портфоліо і простим зібранням робіт.
Вся справа в цій метакогнітивній інтер�
претації: я розглядаю своє власне учення,
щоб виявити, як я вчуся. 

На завершальній стадії слухач робить
висновки на майбутнє. Для того, щоб оціни�
ти свою роботу, окрім цілей навчання мають
бути розроблені ясні стандарти і критерії
оцінювання. В ідеальному варіанті вони
встановлюються слухачем разом із викла�
дачем. Це важливо, оскільки у традиційній
системі навчання, комунікація з приводу
досягнень і оцінювання між слухачами та
викладачами не відбувається.

Підсумовуємо деякі принципи складання
портфоліо слухача курсів підвищення
кваліфікації.

1. Портфоліо  – це матеріал, що відобра�
жає всі сторони роботи слухача. 

2. Організація інформації у портфоліо
педагога підкоряється двом основним пра�
вилам: послідовність і ясність.

3. Всі заявлені педагогічні вміння під�
тверджуються прикладами здійснених педа�
гогом заходів.

4. Грамотно складене портфоліо відпові�
дає насамперед на питання «Як?», і тільки
потім на питання «Що?».
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Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського

Підвищення кваліфікації
(дата)

_______________________

Портфоліо слухача (прізвище, ім'я)
_______________________________________________________

Менеджмент освіти / директор ЗНЗ, заступник директора ЗНЗ,  вчитель

Місія мого навчання
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Дата 

Мої враження від навчання: ________________________________________________

Я буду обдумувати наступне: _______________________________________________

Я хочу обговорити з іншими учасниками наступне: ______________________________

До заліку

Мої заключні думки про навчання (рефлексія):

Найважливіші для мене ідеї:

Мої пропозиції щодо розвитку компетентностей, які є дуже важливими для підготовки
директорів, заступників, педагогів шкіл України:

Мої пропозиції щодо організації підвищення кваліфікації керівників шкіл чи педагогів на
рівні ПОІППО:

1. Системність. 
2. Достовірність. 
3. Об'єктивність. 
4. Націленість автора на самовдосконалення.
5. Структуризація матеріалів, логічність і

лаконічність усіх письмових пояснень. 

6. Акуратність і естетичність оформлення. 
7. Цілісність, тематична завершеність

представлених матеріалів. 
8. Наочність результатів роботи. 
9. Технологічність.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОРТФОЛІО 
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Відомий громадський діяч і вчений Ларрі
Е. Деккер сказав: «Завдання всіх майбутніх
діячів руху громадсько активних шкіл – це
знайти кращі способи розкриття потенціалу
в дітях, їхніх сім'ях і всіх членах громади. Є
неминучий зв'язок між тим, що відбувається
вдома й на вулиці. Наша відповідальність –
це намагатися знайти спосіб зробити цей
зв'язок позитивним» [4]. Сьогодні сучасна
школа повинна дати учням не тільки певні
знання, уміння та навички, а й виховати
соціально адаптовану та громадсько зорієнто*
вану особистість, яка після закінчення
школи успішно займе своє місце в житті.
Саме школа надає учням знання, які у по*
дальшому дозволять їм орієнтуватися у без*
лічі співтовариств і робити правильний
вибір, тому що вже у шкільному віці форму*
ється громадський світогляд дитини. Та са*
мого знання теорії недостатньо для фор*
мування в учнів активної громадської пози*
ції. Мікросередовище всередині школи
необхідно сполучити з реальною дійсністю
навколо школи. Громадсько активна школа
не відгороджує учнів від реального життя, а

включає це життя у свої уроки, позаурочну
діяльність, створюючи єдине поле громад*
ського виховання не тільки учнів, а й усіх
учасників освітнього процесу. У результаті
відбувається виховання громадянина не
тільки у стінах школи, а й поза її межами [7].

Громадсько активна школа – це школа,
яка ставить за мету не тільки освітянські
послуги для учнів, але й розвиток громади,
залучення батьків і жителів до вирішення
соціальних й інших проблем, які стоять як
перед школою, так і перед громадою. Це така
школа, яка прагне стати не тільки загально*
освітнім закладом, але й культурним, громад*
сько*ресурсним центром міста, села [1].

Демократичному суспільству потрібна де*
мократична громадсько активна школа.
Наша Штомпелівська загальноосвітня шко*
ла І*ІІІ ступенів є саме такою школою. Ми –
звичайна школа, у якій не просто надаються
освітні послуги учням, а й особлива увага
спрямована на партнерство школи й гро*
мади. Ми розвиваємо громадську само*
організацію, самоуправління, громадянське
суспільство в цілому. А це необхідна умова
розбудови демократії в Україні [5].

Штомпелівська загальноосвітня школа 
І*ІІІ ступенів заснована у 1972 як 8*річна
школа, а у 1988 році її було реорганізовано в
середню школу. Педагогічний колектив зосе*
реджений над здійсненням пріоритетної
педагогічної проблеми «Розвиток здібностей
та інтересів в учнів до навчання через
упровадження педагогічних інновацій у
практику».

Усі процеси, які проходять в рамках нашо*
го закладу, об'єднані принципами: демо*
кратизація, волонтерство і партнерство. Во*
ни доповнюють один один та мають прак*
тичне спрямовання.

Демократизація – основа розвитку двох
інших компонентів моделі ГАШ. Для розвит*
ку демократичного суспільства необхідно,
щоб наступне покоління виросло активними
громадянами. Саме тому, роботу потрібно
починати зі школи. «Демократизація» – це
демократизація школи, уроку. А саме голов*

ØÊÎËÀ – ßÊ ÎÑÅÐÅÄÎÊ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ ÆÈÒÒß
Інна РЯБУХІНА
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не можливість для членів громади отриму*
вати освіту продовж усього життя [4].   

Волонтерство – невід'ємна частина
шкільного життя, яка включає на лише учнів,
а й учителів, батьків, інших членів громади.
Завдяки волонтерству людина стає актив*
ним членом своєї громади та суспільства.
Батьки, учителі, діти учаться допомагати
іншим, бути частинкою чийогось життя.
Присвячувати свій час дорогому та значу*
щому – це природна і необхідна частина жит*
тя у демократичному суспільстві. 

Взаємовигідне партнерство школа – гро�
мада. Партнерство означає встановлення і
розвиток взаємовигідних відносин між шко*
лою, вчителями, учнями, членами громади і
спонсорами для спільного вирішення загаль*
них проблем. Сторони мають добре розуміти
ситуацію, бути інформованими і чітко усві*
домлювати користь для суспільства. Партнер*
ство на базі школи – це можливість поліп*
шити імідж школи, можливість залучити
додаткові людські і матеріальні ресурси для
підтримки школи, для задоволення потреб і
інтересів громади. Партнерство поліпшує
взаєморозуміння, довіру і взаємодію між
представниками різних секторів громади,
зміцнюючи принципи демократії [7].

Головна мета, яку наша школа поставила
перед собою, – зробити школу осередком ра*
дості й дитячої творчості, створити умови
для навчання й виховання всебічно розвине*
ної, творчо активної особистості. Для досяг*
нення цієї мети ми використовуємо особис*
тісно зорієнтований підхід у навчанні й вихо*
ванні, індивідуально підходимо до кожної
дитини. 

Основна стратегія розвитку нашої школи:
• впровадження проекту громадсько актив*

ної школи «Родом з дитинства»;
• подальше співробітництво з місцевою гро*

мадою, працівниками школи та мешканцями;
• об'єднання місцевої громади й школи

навколо спільної ідеї.
Пріоритетами нашої громадсько активної

школи є:
• найдорожча цінність – людське життя;
• навчання – дорогоцінне надбання люд*

ського суспільства;
• здоров'я дитини – найбільше багатство;
• школа – осередок місцевої громади.

Кредо вихованців нашої школи: «Я змо*
жу!». Тому стають вони призерами ІІ етапу
Всеукраїнських предметних олімпіад, пере*
можцями конкурсу*захисту наукових робіт
МАН, різноманітних конкурсів дитячої твор*
чості, мають гарні спортивні досягнення в
спартакіаді школярів. Футбольна команда
школи неодноразово займала призові місця в
районних змаганнях.

Але найголовніше те, що школа для
мешканців мікрорайону стала центром ціка*
вого життя. Учасниками скількох незабутніх
справ стали вони за останній час разом з
учнями й вчителями нашої школи! Акція
«Моя школа – квітучий сад», «Дорогою
добра», спортивні змагання «Тато, мама, я –
наша дружна сім'я».

Активну позицію у партнерських відноси*
нах школа*громада займає директор міс*
цевого підприємства ТОВ «Оріон Молоко»,
депутат районної ради Ярошенко Людмила
Петрівна. Вона – один з небагатьох керів*
ників, яка в умовах ринкової економіки вбо*
ліває не лише за виробництво, а й за розвиток
соціальної сфери. Людмила Петрівна тісно
співпрацює з нашою школою, переймається
освітянськими проблемами. Кожного року
школі надається велика матеріальна допо*
мога. Саме завдяки її клопотанням школа
забезпечується  продуктами харчування. Була
надана спонсорська допомога у розмірі 2,5
тис. грн. для придбання дорогого посуду в
шкільну їдальню. Спортивний зал школи

Учасники районного семінару «ГАШ як
інноваційна модель освітнього закладу»

(Штомпелівська ЗОШ І�ІІІ ступенів
Хорольського району)
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поповнився новими футбольними та баскет*
больними м'ячами. Виділено автобус для
організації безперебійного підвозу учнів до
навчального закладу та для поїздок учнів
школи на змагання, олімпіади. 

Крім того, розвиваються взаємовигідні
відносини між школою та сільською радою.
Переймається турботами школи й сільський
голова. Штомпелівська сільська рада працює
під лозунгом «Все найкраще дітям». Жоден
день не пройшов, щоб сільський голова не
відвідав навчальний заклад, не поцікавився
проблемами школи. Штомпелівська сільська
рада одна з найбільших у районі. На її
території розташовано дев'ять закладів
громадського харчування. Хочеться відміти*
ти, що готельно*ресторанний комплекс
«Каспій  Преміум» тісно працює в співдруж*
ності з Штомпелівською школою. Адмі*

ністрація комплексу, на правах спонсорів,
надає дітям матеріальну допомогу, як в
святкові дні, так і в повсякденному житті. За
що, працівники школи, та діти їм глибоко
вдячні. Кожного року ми намагаємося залу*
чати все більше нових партнерів, розширю*
вати межі співробітництва.

Саме ми є ініціатором розвитку місцевої
громади. Наша школа є освітнім, культурним
центром, а також центром відпочинку для осіб
будь*якого віку. Ми відкриті для кожного –
цілий день, кожен день, увечері та на вихідні.

Штомпелівська школа – це коштовний
камінчик у калейдоскопі шкіл району, і якщо
кожен з таких камінчиків засяє своїм
неповторним блиском, вийде непоганий і,
головне, стабільний візерунок на загально*
районному полотні. 
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У даному номері часопису розглядати�
муться інструменти оцінки якості освіти, роз�
виток професіоналізму та індивідуальності
особистості керівника освітнього закладу. 

Планується висвітлити актуальні питання
управління якістю в сучасній системі освіти;
особливості застосування інструментів оцін�

ки на курсах підвищення кваліфікації. Пода�
ватимуться практичні розробки щодо впро�
вадження ідеї в практику роботи школи.

Теоретичне та практичне обґрунтування
запропонованого дослідження сприятиме
підвищенню якості освіти на рівні навчаль�
них закладів. 

ÀÍÎÍÑ

Â²ÒÀªÌÎ 
директора Чутівської школи І.В. Сокололова – переможця Всеукраїнського кон�

курсу авторських освітніх веб�сайтів!

Даний номер часопису спрямований на
висвітлення принципів, підходів та моделей
громадсько активних шкіл. Планується
включити практичні поради щодо прове�
дення самооцінювання роботи освітнього
закладу відповідно до Міжнародних стандартів
якості, написання програми розвитку, нала�
годження співпраці між школою та громадою. 

Буде розкрито особливості управління
громадсько активною школою.

Часопис призначений працівникам осві�
ти, керівникам освітніх установ, педагогам�
практикам, студентам педагогічних вишів,
які зацікавлені в розбудові громадсько ак�
тивних шкіл в Україні.

ЧАСОПИС «ОСВІТА ПОЛТАВЩИНИ. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ» №27

ЧАСОПИС «ОСВІТА ПОЛТАВЩИНИ. 
РОЗБУДОВА ГРОМАДСЬКО АКТИВНОЇ ШКОЛИ» №28�29

НАУКОВО�МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

У 2012 році кафедрою менеджменту
освіти планується випуск посібника «Науково�
методична робота в школі: теорія та прак�
тика», спрямованого на підвищення майстер�
ності педагогічного працівника, вдоскона�
лення і якісне поліпшення навчально�вихов�
ного процесу.

У посібнику буде розглянуто актуальні
питання науково�методичної роботи, окрес�
лено основні закономірності й суперечності,
притаманні системі науково�методичної ро�
боти як складової підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, а відповідно й
інноваційного потенціалу загальноосвітньої
школи. 

Головний редактор газети
«Директор школи» Н.Л. Мурашко

нагороджує грамотою І.В.Соколова 
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Пам'ятка авторові!

Наш часопис вміщує теоретичні, методич�
ні та практичні матеріали з питань освіт�
нього менеджменту. Ваші статті, творчі
доробки – скарб, яким Ви можете поділи�
тися, яким можуть скористуватися інші.

Щоб надруковані матеріали збагатили
скарбничку читачів, пам'ятайте:

• автор відповідає за достовірність фак�
тів, даних, правильність цитат;

• дотримуйтеся правил оформлення
журнальних статей;

• пишіть на актуальні теми, щоб бути
почутими.

Бажаємо Вам успіхів!

Пишіть нам як наші автори.
Використовуйте матеріали як наші друзі!

Чекаємо Ваші матеріали за адресою: 36029,
кафедра менеджменту освіти, вул.

Жовтнева, 64�ж, м. Полтава.
Відповіді на всі запитання Ви можете

отримати за телефоном: (0532)56�54�23

НАШІ АВТОРИ

Вівтоніченко Ірина Олексіївна, заступ�
ник директора Великокринківської ЗОШ
І�ІІІ ст. Глобинської районної ради.

Водолазська Тетяна Володимирівна,
в.о. доцента кафедри менеджменту освіти
Полтавського обласного інституту після�
дипломної педагогічної освіти імені
М.В. Остроградського.

Гавриш Римма Леонідівна, доцент ка�
федри менеджменту Полтавського облас�
ного інституту післядипломної педагогіч�
ної освіти імені М.В.Остроградського.

Гришенко Людмила Володимирівна, за�
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роботи Супрунівської ЗОШ І�ІІІ ступенів
Полтавського району.
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М.В. Остроградського.

Костенко Валентина Володимирівна,
директор Карлівської ЗОШ І�ІІІ ступенів
№1. 

Морозов Володимир Михайлович, учи�
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ступенів №2 імені Олеся Гончара.
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ського районного відділу освіти.

Резніченко Зоя Володимирівна, канди�
дат педагогічних наук, доцент кафедри
соціальної і колекційної педагогіки, докто�
рант ПНПУ імені В. Г. Короленка.

Рябухіна Інна Миколаївна, директор
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І�ІІІ ступенів Хорольського району.

Таранець Оксана Миколаївна, директор
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