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КОРОТКІ ПІДСУМКИ ЯК ГРУНТ ДЛЯ 
ПОДАЛЬШОГО ЗРОСТАННЯ 

 
 
 

Сиротенко Григорій Олексійович,  
завідуючий центром педінновацій та інформації ПОІППО  
 

 
 
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

М.В. Остроградського, зокрема центр педагогічних інновацій та інформації, систематично 
працює із директорами інноваційних навчальних закладів, які здійснюють 
експериментально-пошукову діяльність з розроблення4 моделей «Школи майбутнього».  

З 2005 по 2011 роки проведено десять засідань відповідної тематики на базі кращих 
інноваційних закладів: «Впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес 
освітнього закладу як шлях до створення «Школи майбутнього», «Управління процесом 
упровадження інновацій», «Інноваційні ідеї та технології навчання як основа створення 
«Школи майбутнього» та ін. 

Під час проведення у минулому році семінару з теми «Філософія школи майбутнього» 
на базі Комсомольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 із поглибленим 
вивченням економіки і права керівники шкіл ознайомилися із досвідом створення стратегії і 
плану розвитку моделі школи майбутнього.  

Крім роздаткових матеріалів та рекомендацій на допомогу директорам опубліковано 
спецвипуск журналу «Постметодика» № 3 за 2010 рік: «Конструюємо школу майбутнього».  

У часописі наголошується на важливості педагогічного прогнозування і моделювання, 
зокрема розроблення моделі інноваційного навчального закладу для покращення якості 
шкільної освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг. У цьому 
контексті продуктивно працюють вітчизняні вчені Л. М. Ващенко, Л. І. Даниленко, В. Г. 
Кремень, В. М. Мадзігон та ін. 

Працівники лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки АПН України 
створили інваріантну структурну модель школи майбутнього, що має шість компонентів: 
управлінський, концептуальний, організаційний, освітній, соціальне партнерство, ресурсний.  

На основі інваріантної моделі школи директорам рекомендовано розробити власні 
моделі, що стануть основою інноваційного розвитку конкретного загальноосвітнього 
навчального закладу. Детальніше дізнатися про те, як це реалізувати, можна у статті 
кандидата педагогічних наук, завідувачки лабораторії педагогічних інновацій Інституту 
педагогіки АПН України Г. Д. Щекатунової "Модель інноваційного загальноосвітнього 
навчального закладу: інваріантні характеристики", вміщеної у вказаному числі 
«Постметодики». 

Проблемам розвитку школи присвячений ще один спецвипуск «Постметодики»: №1 за 
2010 рік – «План розвитку школи», що містить статті директорів шкіл, які були учасниками 
українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» (2007-
2009 рр.) та перемогли в обласному конкурсі на кращий план розвитку навчального закладу.  

Використовуючи теорію та практику навчальних семінарів, керівники шкіл, які входять 
до складу групи інноваційних навчальних закладів, мають певні надбання, поєднують 
наукові дослідження з освітнім процесом.  

Засульська гімназія Лубенської районної ради (директор Савенков Анатолій 
Олексійович) проводить науково-дослідну роботу з теми "Проектування особистісно-
розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального 
закладу" на основі діагностично-проектувальних комп'ютерних комплексів "Універсал" та 
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"Персонал", що дозволить створити в освітній практиці навчального закладу науково-
практичну спрямованість, забезпечити сприятливі умови для подальшого розвитку 
інноваційного процесу. 

Комсомольська гімназія імені В.О. Нижниченка (директор Полобок Лідія Василівна) 
має досвід роботи в управлінні навчально-виховним процесом на основі спільної пошукової 
роботи науковців та практиків. 

 Зарізька ЗОШ І-ІІІ ступенів Оржицького району (директор Тесля Микола Михайлович) 
є опорною в районі з впровадження програми «Іntel®Навчання для майбутнього». У закладі 
обладнано перший в районі кабінет інформаційно-комунікаційних технологій, створена 
електронна інформаційна база школи. Крім того тут: 

– розроблені і успішно втілюються в життя ряд комплексно-цільових проектів розвитку 
закладу та формування особливого освітнього середовища; 

– створено символіку школи, яка одержала офіційне схвалення Українського 
гаральдичного товариства; 

– розроблена і послідовно втілюється в життя модель формування компетентного 
випускника. 

 Детальніше про діяльність цього закладу читайте в цьому збірнику.  
 Керівникам шкіл також цікаво буде ознайомитися із досвідом створення інноваційного 

навчального середовища учнів обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської 
місцевості імені А.С. Макаренка (с. Ковалівка), забезпечення сприятливого навчально-
виховного середовища у Тарасівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Гребінківського району, де 
естетично оформлені навчальні кабінети, рекреації, їдальня.  

Цінність цієї складової полягає в тому, що кошти на художнє оформлення діти 
заробили самі, працюючи у виробничих бригадах та трудових об’єднаннях школярів.  

Творчою працею створює умови для успішного навчання учнів педагогічний колектив 
Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6. В цьому його підтримують батьки, міський відділ 
освіти та міська влада. 

Запрошуємо всіх небайдужих до розмови про майбутнє нашої освіти. Переконаний, 
що кожна стаття цього збірника наблизить нас до створення ідеалу школи майбутнього, 
створить грунт для подальшого зростання.  
 
 
 
 

ШКОЛА ЯК ЦЕНТР РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 
 
 
 
Горіна Оксана Йосипівна, 
директор Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 

 
 
 
 
Сьогодні школа є частиною демократичного суспільства. Якщо ми хочемо, щоб усі в 

школі та спільноті були активними громадянами суспільства, демократичні цінності мають 
інтегруватися в кожний аспект шкільного життя та місцевого середовища.  

Історично склалося, що українська школа завжди була центром громади. Школа 
виконувала не тільки навчальну функцію, а активізувала й навчала громаду. 
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Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 вже 6 років є учасником 
проекту «Школа як осередок розвитку громади», започаткованого у 2003 році 
Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та 
Міжнародного фонду «Відродження».  

За цей час у рамках цього проекту вчителі нашої школи були учасниками 9 семінарів-
тренінгів у містах: Полтаві, Києві, Львові, Трускавці з таких тем: «Фасилітативне лідерство», 
«Фандрайзингова діяльність», «Дебати», «Проектна діяльність», «Організація та розбудова 
ГАШ як осередку розвитку громади», «Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-
активної школи», тощо. 

Громадсько-активні школи діють у більшості країн Східної, Центральної, Південної 
та Західної Європи, Азії, Росії, США, Канади.  

З метою спільного бачення ефективної моделі громадсько-активної школи у 2007 році 
були розроблені Міжнародні стандарти якості діяльності таких шкіл, які охоплюють такі: 
Лідерство, Партнерство, Соціальна інклюзія, Послуги, Волонтерство, Навчання впродовж 
усього життя, Розвиток громади, Залучення батьків, Шкільна культура. 

 Наша школа є однією з 10 навчальних закладів України, в якому відбулося 
самооцінювання за Міжнародними стандартами якості діяльності ГАШ. За результатами в 
школі були визначені пріоритетні напрямки дій і створено власний план розвитку ГАШ на 
певний проміжок часу.  

Результати запровадження моделі ГАШ: 
– завдяки співпраці з фондом «Крок за кроком», і отриманим на тренінгах знанням та 

умінням, учителі школи активно використовують інноваційні технології навчання дітей та 
дорослих, зокрема, технологію розвитку критичного мислення, технологію проектної 
діяльності, розвитку комунікативних здібностей учнів, технологію навчання як дослідження, 
розвитку образного мислення, «Релаксаційний процес збереження здоров’я дітей в 
навчально-виховному процесі» за методикою Лобазової Н.В., технологію ейдетики в 
початковій школі, технологію вироблення навичок оптимального читання за методикою 
Зайцева, Федоренка, технологію метаплан; 

– школа є освітнім, культурним центром, а також центром відпочинку для осіб будь-
якого віку;  

– відбувається переорієнтація на особистість учня, на формування його активної 
громадської позиції, відповідальності перед собою та суспільством за прийняті рішення; 

– стимулюється виникнення інноваційних освітніх програм, вдосконалюється 
професійна майстерність педагога, яка відповідає вимогам сучасності;  

– ресурси школи використовуються ефективніше в інтересах школи та мешканців 
громади;  

– школа, перетворюючись у Громадський центр, більше отримує реальної допомоги від 
місцевої громади, комерційних структур та влади. 

Серед напрямків діяльності громадсько-активної школи виділяються три основні, що 
впроваджуються у навчально-виховний процес:  
  1) демократизація школи: 
  – створення Ради ГАШ, до якої входять різні категорії членів громади; 
залучення представників учнівського самоврядування та Ради ГАШ до стратегічного 
планування роботи школи; 
  2) волонтерство:  
  – проведення доброчинних екологічних акцій (робота екоклубу «Едельвейс»), 
впорядкування джерела «Родинне»; 
  – діяльність волонтерських загонів: допомога людям похилого віку, ветеранам 
Великої Вітчизняної війни, дітям-війни, воїнам-інтернаціоналістам, що проживають у 
мікрорайоні школи; 
  – проведення традиційної Всеукраїнської волонтерської акції «Весняний тиждень 
Добра», запровадження «Зимового тижня добра»; 



Інноваційний розвиток різноманітності навчального середовища учнів 
 

 8

 – збір іграшок, книг та канцелярського приладдя для дітей обласного притулку 
«Любисток»; 
  – робота пошуково-туристського загону «Горизонт». 
  3)партнерство школи і місцевої громади: 
  – залучення батьків до активної участі в житті школи та класу (родинне виховання);  
  – класи-родини у школі І ступеня; 
  – Центр розвитку дитини дошкільного віку «Джерельце»; 
  – робота спортивних секцій, гуртків естетичного циклу, туристсько-краєзнавчих та 
екологічних гуртків (співпраця з Обласним центром туризму і краєзнавства учнівської 
молоді, Обласним еколого-натуралістичним центром); 
   –співпраця з органами місцевого самоврядування, органами влади, ЗМІ, 
громадськими організаціями у вирішенні потреб школи та громади (участь в екологічних 
акціях, конкурсах, тощо); 

– партнерські стосунки «учитель-учень-батьки». 
Одним з напрямків роботи громадсько–активної школи є проектна діяльність, яка 

сприяє всебічному розвитку особистості школяра. 
Протягом останніх років педагогічним та учнівським колективом школи здійснено 

проекти: „Обладнаємо спортмайданчик своїми руками”, «Дитячий майданчик у школі», 
«Свято вулиці», «Старим комп’ютерам – нове життя», «Круглий стіл» з екологічних 
питань «Чисте подвір’я – чистий мікрорайон – чисте місто» та ін. 

У реалізації цих проектів брали участь не лише учні та вчителі, а й батьки, партнери, 
спонсори, органи місцевого самоврядування та жителі мікрорайону школи. Таким чином ми 
адаптуємо учнів до умов життя в сучасному суспільстві. 

 
 
 
 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ - ГАЛУЗЬ НАШОГО 
ЖИТТЯ 
 
 
Сакун Володимир Григорович,  
директор Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №26,  
Воробєй Тетяна Степанівна,  
заступник директора з навчально-виховної роботи 
Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №26  
 

Сьогодні без перебільшення можна сказати, що педагогіка – наука про виховання 
людини, - займає провідне місце у житті нашого суспільства. І не випадково про виховання 
говорять усі – і педагоги, і батьки. 

Виховання – організоване спілкування, різноманіття духовних і ділових відносин як 
між дорослими і дітьми, так і дітьми між собою. 

Виховання – це багатогранний процес впливів на людину найрізноманітніших 
природних і соціальних факторів – сім’ї, школи, літератури, мистецтва. Вирішальна роль у 
формуванні особистості належить вихованню як цілеспрямованій діяльності педагога, яке 
полягає у стимуляції самоактивності виховання, творчих задумів, що сприяє виникненню у 
нього потреби в самовихованні. Отже, виховання є перед усім доцільна і цілеспрямована 
організація дитячого життя. Виховання – це підготовка дітей до життя в процесі самого 
життя, в результаті засвоєння змісту життя. Виховувати –значить нести відповідальність за 
життя і долю підростаючого покоління. 
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Зміст виховного процесу – це комплекс ідей, прикладів, факторів, використанням 
яких у навчально-виховному процесі досягають конкретні цілі і завдання в даній школі, 
класі. 

Азбучна істина педагогіки в тому, що виховання ні в якому разі не можна зводити до 
повчань, навіювання, певної суми позитивних і негативних прикладів, ілюстрацій і т.ін. 
Одними бесідами не виховаєш відповідальності, активності, самостійності, доброти. Будь-
який вид громадської діяльності, будь-яка сфера життя мають свої певні можливості 
виховання, якщо вони насичені глибоким моральним змістом. Адже виховання дитини 
відрізняється від маніпулювання нею саме тим, що передбачає створення таких умов, які 
стимулюють розвиток в неї кращих моральних рис. 

Нерозуміння того, що виховні заходи важливі, оскільки в процесі їх підготовки 
формується система відносин і виробляється соціальний досвід дітей, призвело до того, що у 
практиці захід із засобу виховання перетворюється в мету. А за таких умов сама особистість 
учня, її формування відсувається на другий план і головним стає захід за будь-яку ціну». 

Сьогодні в теорії та практиці йде процес перегляду принципів виховання у напрямку 
їх гуманізації. Цілком природно, що необхідно зробити наголос на такі принципи, як 
орієнтація на національну культуру, загальнолюдські моральні цінності, повагу до 
особистості дитини, як самоуправління та самодіяльність учнів, виховання в колективі і 
через колектив, індивідуальний підхід, надаючи їм нового змісту, уникаючи помилок і 
спотворень минулого. 

Нині процес духовного становлення особистості відбувається в значно 
трансформованій соціокультурній ситуації, коли «перехрещуються» сприятливі та загрозливі 
для цього становлення чинники. Причому останні, що пов’язані, наприклад, з 
антихудожньою рекламою, стають дедалі помітнішими. Тому художня освіта пов’язується з 
естетизацією соціально-педагогічного середовища. Надзвичайної актуальності набуває 
завдання формування в дитині активного творця художнього простору, повноправним 
членом якого вона виступає. Власне, йдеться про виховання в дитині потреби змістовного 
дозвілля. Однак реалії дещо інші. 
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Сучасні діти у своєму житті віддають перевагу не найкращим зразкам масової 
культури. Майже половина підлітків та старшокласників полюбляють великі майдани та 
стадіони, але рідко приходять до театру за власним бажанням, а ще рідше - з батьками. 

Як бачимо, не тільки високе мистецтво сьогодні відірване від проблем школярів, а й 
ті, хто виступає його «транслятором» ( а це педагоги, батьки, діячі культури), здебільшого 
відстають від реалій життя. Один із шляхів педагогічного протистояння негативним впливам 
– відновлення взаємозв’язків між усіма складовими художнього простору, який по суті, є 
деформованим. 

Головною умовою опанування естетичних понять є професійний підбір художньо-
естетичного матеріалу, який поєднує національні культурні традиції та здобутки світової 
спадщини, зразки класичного та сучасного мистецтва різних жанрів, стилів. 

Таким чином уведення художньо-естетичного напрямку у загальний процес 
виховання у загальноосвітній школі покликане: 

– Висвітлити багатогранність світу, різні аспекти цього не можуть бути вичерпно 
розкриті засобами якогось одного виду мистецтв; 

– Посилити естетичний вплив художніх образів на особистість, позаяк жоден окремо 
взятий вид мистецтва не може вирішати всю повноту завдань естетичного виховання дітей. 
Лише сукупність мистецтв може розвинути творчий потенціал, зробити особистість духовно 
збагаченою і зрілою; 

– Розширити межі художньо-образних уявлень, оскільки об’єднаний мистецький 
вплив поглиблює розуміння й переживання творів мистецтва; 

– Розвинути творчі здібності учнів: фантазію, образне мислення, оскільки їх 
формування відбувається у взаємодії вже засвоєних знань і нових вражень, відомостей із 
різних галузей, їх взаємодоповнення, взаємопоєднання і збагачення. Комплексне пізнання 
мистецтв сприяє найповнішому виявленню творчих сил людини, емоцій, інтелекту, тобто 
універсальних людських костей, важливих для будь-яких галузей діяльності. 

Досвід роботи показує, що без емоційного впливу на дітей самим педагогом в роботі 
не можна добитися від них великої самовіддачі. Тому помилка багатьох педагогів полягає в 
тому, що без особистого прикладу і особистої участі неможливо залучити дітей до 
самостійної творчої праці. Вихователю, як правило, доводиться працювати з багатьма дітьми 
одночасно. Кожна дитина і її дії повинні бути у межах пильної уваги вчителя. Колектив, у 
якому дитина не знаходить нічого для свого духовного життя, який не залучає її до 
найвищих інтересів, для дитини втрачає авторитет. Дитячий колектив – опора вихователя. 

Вихователь повинен знати: хоча всі вихованці і розуміють, що в дитячому закладі їх 
навчають і виховують, однак вони дуже не люблять піддаватися спеціальним педагогічним 
процедурам і тим більше не люблять, коли з ними безкінечно розмовляють про користь 
виховання, моралізуючи кожне зауваження. Тому сутність педагогічної позиції вихователя 
повинна бути прихована від вихованців і не виступати на перший план. 

Виховання дітей – найважливіша галузь нашого життя. Виховати дитину правильно і 
нормально набагато легше, ніж перевиховувати. 

Школа – це простір життя дитини: тут вона не готується до життя, а повноцінно живе. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

 
Крупіна Леся Валентинівна,  
завідувачка Полтавського обласного ліцею-інтернату для 
обдарованої молоді із сільської місцевості при 
Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А.С.Макаренка 
 

1. Пріоритети в діяльності Полтавського обласного ліцею-інтернату при 
Кременчуцькому педучилищі ім. А.С.Макаренка зумовлені розробленою моделлю 
випускника "Школа життєвої компетенції", яка визначає методичну проблему 
педагогічного колективу закладу: формування життєвої та професійної компетентності учнів 
в умовах сучасного інформаційного суспільства. 

Головним пріоритетом є підготовка дитини до дорослого життя: успішного вступу до 
вищого навчального закладу, отримання допрофесійної підготовки. Для учнів створені 
оптимальні умови отримання освіти від базової та повної загальної середньої (ліцей) до 
вищої (педагогічне училище та консультпункт Глухівського національного педагогічного 
університету ім. О.Довженка).  

Реалізуючи акмеологічний принцип, діяльність ліцею спрямована на роботу з 
обдарованими дітьми: профільність, особлива організація навчально-виховного процесу, 
розгалужена система роботи шкіл олімпійського резерву (ШОР), літній оздоровчий табір для 
обдарованих дітей «Ерудит». Виховні пріоритети базуються на засадах гуманної педагогіки 
та реалізуються у відповідності з ідеями Ш.Амонашвілі. Особлива роль у розробленій 
колективом моделі випускника ліцею відводиться патріотичному вихованню.  

2. Упровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Важливою 
складовою запровадження інформаційних технологій є належне матеріально-технічне 
забезпечення закладу. Бібліотека училища переведена на автоматизовану систему 
обслуговування читачів UNILIB. Використання інформаційно-комунікаційних технологій 
здійснюється на уроках з усіх предметів з дотриманням принципу доцільності застосування 
ІКТ. Програмно-апаратна лабораторія IDM Premium стала одним із засобів ефективного 
навчання іноземної та рідної мови. Модуль предмету Технології, що викладається за новими 
програмами у 10 класах, здійснюється за курсом «Робототехніка». Розроблено систему 
керування базою даних приймальної комісії, яку надалі використовує навчальна частина для 
збереження та узагальнення інформації про контингент учнів, їх навчальні досягнення тощо. 
Створено та постійно поповнюється даними електронний Банк обдарувань ліцеїстів, що дає 
змогу відстежити результативність участі вихованців у навчальних, спортивних та виховних 
заходах.  

3. Використання дистанційних та Інтернет-технологій. Для реалізації завдань 
дистанційного навчання створені веб-сайти предметно-циклових комісій та окремих 
учителів, шкіл олімпійського резерву, навчальних груп. 

На сайтах учителів розміщуються навчальні матеріали, додаткові матеріали для 
самостійного опрацювання, електронні засоби, що використовуються у навчальному процесі. 
Розміщені на сайтах форуми, сайти у формі блогів дають можливість здійснювати 
дистанційну взаємодію учителів з учнями, проводити консультування, перевіряти виконання 
індивідуальних завдань, організовувати участь у навчальних проектах.  

Сайти навчальних груп застосовуються для організації спілкування з батьками, 
повідомлення їх про навчальні досягнення учнів та заходи, що відбуваються у групі. 

Сайти шкіл олімпійського резерву сприяють індивідуалізації занять з обдарованими 
підлітками, є платформою для спілкування з керівником ШОР. Відомості про історію ліцею, 
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його здобутки, правила прийому, іншу корисну та актуальну інформацію можна отримати 
також на сайті ліцею за адресою http://kpu-m.narod.ru/kpu-m1/index.html.  

Однією з форм використання Інтернет-технологій є проведення skype-конференцій та 
вебінарів на платформі, що надається компанією "ІнтерШкола", з залученням 
співрозмовників з різних регіонів України та зарубіжжя. Беручи участь у проектах мережі 
iEARN, учні здійснюють електронне листування між учасниками, організовують телезустрічі 
у форматі «Міст дружби». 

4. Упровадження власних інновацій у технології навчання. Зарахування до ліцею, на 
відміну від традиційної системи, передбачає проведення вступних випробувань, складовою 
яких є комп’ютерне тестування з метою визначення рівня інтелектуального розвитку 
дитини.  

Предметами варіативної складової навчального плану, запровадженими у ліцеї, є: 
факультативні заняття курсу «Літературно-мистецька Полтавщина», основи маркетингу та 
менеджменту, історія, культура країни, мова якої вивчається, програмне та апаратне 
забезпечення інформаційних систем, програмування, основи математичної логіки.  

Своєрідними є форми проведення навчально-профільної практики для учнів 10-х 
кл.: археологічні, екологічні експедиції, екскурсії, подорожі визначними історичними 
місцями Полтавщини, розмовна практика з використанням проектної 
методики, індивідуальні проекти з розробки комплексу електронних засобів навчання. 

На базі ліцею з 2000 року функціонують Школи олімпійського резерву (ШОР) з базових 
дисциплін. Ще одним ефективним засобом, який забезпечує набір до ліцею та безперервність 
навчання в ШОР, є діяльність літнього оздоровчого комп’ютерного табору "Ерудит".  

5. Участь у національних програмах. Викладачі ліцею Шакотько В.В. та Лисенко Т.І. 
входять до колективу авторів підручників «Інформатика» для 9 – 11 класів, що стали 
переможцями Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів. На базі навчального закладу створено Полтавський обласний осередок 
Міжнародного центру гуманної педагогіки та працює творча лабораторія "Постаті гуманної 
педагогіки". 

Результатом участі в конкурсі "Успішний проект" за програмою Інтел «Навчання для 
майбутнього» стала перемога у 2008 році вчителя іноземної мови Омельченко Ю.В. з 
проектом «Україна – Великобританія. Ми дуже схожі».  

Нова ініціатива корпорації Інтел із впровадження у навчальний процес нетбуків була 
сприйнята колективом ліцею, який бере участь у експериментальній програмі "1 учень – 1 
комп’ютер". За програмою Майкрософт «Партнерство в навчанні» здійснюється не лише 
підготовка учителів до використання ІКТ, а й їх участь у конкурсах «Учитель-новатор». 
Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики спільно з 
Міністерством освіти і науки України реалізується інноваційний проект з розміщення у 
навчальних закладах країни програмно-апаратного комплексу "Мотиваційний термінал 
розвитку зацікавленості до професійного самовизначення".  

З метою реалізації принципу рівного доступу до якісної освіти у Полтавській області 
успішно діє однойменна програма, активним учасником якої закономірно є і ліцей.  

6. Участь у міжнародних проектах. Започатковано участь у міжнародних проектах 
перемогою ліцеїстів у програмі Flex (навчання в США, перебування в американській сім’ї 
протягом року) 2003-2004 н.р., 2005-2006 н.р. Продовжилась співпраця з іноземними 
організаціями у 2006 році участю в українсько-польському проекті «Разом до Європи» 
(обмін делегацій ліцею та Варшавської гімназії). 

Однією з форм міжнародного співробітництва є багаторічна (з 2003 року) співпраця з 
Корпусом миру США. Волонтери-американці не лише проводять навчальні заняття в групах 
ліцею, беруть участь у щотижневих засіданнях англомовного клубу «Співдружність», 
редагують газету училища «Everything about everything», але й ініціюють участь ліцеїстів у 
різноманітних конкурсах та проектах. 
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2010 р. було проведено веб-конференцію спільно з польською гімназією м. Тулче, в 
якій взяли участь учні ліцею груп спеціалізації англійської мови. Вона була присвячена 
проблемам ВІЛ\СНІД. Конференція проводилась англійською мовою і дала можливість 
учням розвивати мовленнєву компетентність в реальній життєвій ситуації. Вела 
конференцію волонтер Корпусу Миру.  

У серпні 2009 р. взято участь в україно-польському обміні вчителів, а в 2010 – тренінгу 
«Лідери освітніх ініціатив», який проводився за підтримки Посольства України в Республіці 
Польщі, Львівського ОІППО. Учні ліцею – активні учасники дівочого духового оркестру 
"Роксолана". Щорічна участь колективу у святкових заходах різних міст Італії сприяє 
налагодженню та укріпленню партнерських стосунків між країнами.  
 
 
 
 
ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ  
СИСТЕМИ – ШЛЯХ ДО СТВОРЕННЯ ШКОЛИ 
МАЙБУТНЬОГО 
 
 
Усатенко Віра Миколаївна,  
директор Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 

 
 
 
У всі часи освіта була основою науково-технічного прогресу, економічного та 

соціально-гуманітарного розвитку суспільства. На сучасному ж етапі розвитку економіки, 
науки, гуманітарної сфери, міжнародних відносин, міжособистісних стосунків та соціального 
інтегрування надання якісних освітніх послуг стає стратегічно важливим. Саме тому 
пріоритетним перед педагогами постає завдання запровадити таку організацію освітнього 
процесу, яка дає можливість отримати якісну повну загальну середню освіту всім без 
винятку громадянам: і тим, хто має величезний природний потенціал, і тим, хто за станом 
здоров’я потребує індивідуального навчання, і тим, хто має особливі освітні потреби.  

Керуючись законодавчими актами, розпорядчими документами державного, 
міжнародного, регіонального та місцевого рівнів, колектив школи спрямував свою діяльність 
на оптимізацію шкільної мережі, залучення до організованих форм навчання дітей шкільного 
віку, надання можливості бажаючим громадянам отримати освіту екстерном, а також 
створення умов для розвитку та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. 
Відкриття класів інтенсивної педагогічної корекції було не даниною моді, а велінням часу, 
обумовленим потребами міської громади. 

Згідно з висновками медичних працівників, які обслуговують наймолодших 
мешканців міста, існує певна кількість дітей, які потребують корекції психо-фізичного 
розвитку. 

І саме для цієї категорії учнів шляхом забезпечення психолого-педагогічного та 
медико-соціального супроводу необхідно створити всі умови для навчання відповідно до їх 
здібностей, нахилів, інтересів. У зв’язку з цим за останні п’ять років якісно змінилася мережа 
школи: 
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На якість освіти у значній мірі впливає різноманітність освітніх послуг, які надаються 

навчальними закладами. З метою ефективного використання навчально-виховного 
потенціалу уроку як основної форми освітнього процесу варіативну складову навчального 
плану розподіляємо, враховуючи науково-методичне, кадрове, матеріально-технічне 
забезпечення, а також бажання учнів та їх батьків. 

У школі І ступеня за рахунок додаткових годин вивчаються риторика, логіка, 
сходинки до інформатики, християнська етика, цікава економіка. Захоплюючий світ цих 
предметів відкривають учням улюблені вчителі: Денисенко Н.П. – учитель-методист, Жалдак 
Ю.В. – учитель інформатики, член обласної творчої групи, Л.А.Швиданенко – керівник 
шкільного методичного об’єднання вчителів школи І ступеня.  

Учні 5-9-их класів мають можливість розширити свій світогляд, відвідуючи 
факультативи: «Основи місцевого самоврядування», «Історія Полтавщини», «Етнографія і 
фольклор». Допомагають набувати успішного досвіду активної участі у громадському житті 
справжні майстри своєї справи, вчителі-методисти: Хохуля П.І., Удовиця В.В., Мартинович 
Н.В.. Поглиблене вивчення математики у 8-А класі здійснює вчитель-методист, голова 
міського методоб’єднання вчителів математики Пелих Г.О.  

Профільні предмети у старшій школі: ділове мовлення, алгебру і початки аналізу, 
основи підприємницької діяльності, технології – викладають досвідчені вчителі, які 
креативним, нестандартним підходом до організації навчального процесу забезпечують на 
своїх уроках оптимальне розумове навантаження учнів, створюють атмосферу 
психологічного комфорту, творчості та ситуацію успіху. Серед них – учитель-методист 
З.В.Астахова та старші вчителі В.О.Єрмачкова, Г.Х.Цокало, В.М.Крамаренко. 

Якість повної загальної середньої освіти також забезпечується органічним 
поєднанням усіх видів освітньої діяльності. Виявленню та розвитку широкого спектру 
творчих здібностей учнів у позаурочний час сприяє реалізація шкільної комплексної 
програми «Творчість». На сьогодні програма охоплює наступні напрямки діяльності: 
навчальний, науково-дослідницький, технічний, художньо-естетичний, фізкультурний, 
дошкільний. Науково-методичне та педагогічне керівництво кожним напрямком здійснюють 
заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи Н.П.Денисенко, 
О.С.Самарец, Н.В.Мартинович та висококваліфіковані вчителі, які користуються 
авторитетом як у колективі, так і серед освітян міста: Г.Л.Шлик, В.П.Ткаченко, 
Л.В.Хованець.  
 
 
 

Навчальні 
роки 

2006- 07. 2007-08. 2008-09. 2009-10. 2010-11. 

Загальноосвітні 
класи 

24 24 23 25 25 

Профільні класи 5 4 4 3 3 

Поглиблене вивчення 
математики 

  1 1 1 

Класи інтенсивної педагогічної 
корекції 

 2 3 4 5 
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Таблиця «Комплексна програма «Творчість»» 

 
Провідне місце у розвитку стійкого інтересу до вивчення предметів, виробленні 

навичок та формуванні культури розумової праці, розвитку комунікативних здібностей учнів 
у програмі «Творчість» належить шкільному науковому товариству «Тріада», творчим 
натхненником якого останні роки є вчитель-методист Г.Л.Шлик. 

Джерелом усієї науково-пошукової діяльності учнів є творчий клуб школи І ступеня 
«Джерельце», яким незмінно керує вчитель-методист В.П.Ткаченко. Естафету підхоплює 
творчий клуб «Пролісок»( учні 5-8 класів), де діти вдосконалюють уміння працювати з 
додатковою літературою, вільно висловлювати свої думки та відстоювати власну точку зору. 
Очолює роботу клубу Н.Д.Дроздик, старший учитель.  

Роботою творчого клубу старшокласників «Пошук» керує вчитель інформатики 
Ю.В.Жалдак, випускниця школи, яка сама у свій час була активною його учасницею. На 
захисті науково-пошукових і дослідницьких робіт учні 9-11-их класів виявляють високий 
рівень здібностей до аналізу та синтезу набутих знань, демонструють культуру мовлення та 
вміння орієнтуватися у непередбачуваних ситуаціях, віртуозно володіють сучасними 
інформаційними технологіями.   

Учасники проекту «Випускники школи у дорослому житті» засвідчують, що саме 
участь у науково-пошуковій діяльності дала їм перші уроки ораторського мистецтва, навчила 
чітко проектувати свою діяльність, здійснювати моніторинг отриманих результатів. Мабуть, 
тому невипадковим є той факт, що серед наших випускників – викладачі вищих навчальних 
закладів: М.Іглінська, С.Шлик, О.Кабанова, С.Оліщук, С.Паталаха.  

 Особливою популярністю серед учнів школи користуються художньо-естетичні 
об’єднання учнів: вокальна студія «Майстер» та ансамбль «Акварель» - керівник 
О.А.Терешок, хореографічна студія «Імідж» - керівник А.С.Ткаченко (випускниця школи), 
драматичний театр старшокласників «Серпанок» - засновник і керівник В.М.Крамаренко, 
драматичний театр молодших школярів «Перлина» - керівники В.О.Мартиненко та 
О.Б.Прядко, ляльковий театр «Барвінок» - керівник Т.П.Овеченко.  

Результативність діяльності творчих студій не обмежується перемогами у конкурсах 
художньої самодіяльності та акторської майстерності міського, обласного, всеукраїнського 
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та міжнародного рівнів. Показником також є вступ випускників школи до навчальних 
закладів саме мистецького спрямування: 12 учасників студій і театрів різних років обрали 
професії, пов’язані з вокальним та акторським мистецтвом. 

 Окремої уваги заслуговують дошкільний, технічний та суспільний напрямки 
комплексної програми «Творчість». Адже вони є органічною складовою вдосконалення 
навчально-виховного системи школи, переорієнтації всього освітнього простору на 
особистість учня.  

Школа майбутнього – це школа рівного доступу до якісної освіти. Школа, в якій усі 
вчителі – не за професією, а за покликом душі. Школа, в якій кожен учень «знайде» себе, 
буде ефективно використовувати й розвивати свої природні здібності, беручи активну участь 
у тій сфері навчальної, творчої або громадської діяльності, яка викликає у нього найбільший 
інтерес та відповідає потребам колективу школи, громади міста.  

Саме таку школу своєю натхненною творчою працею створює педагогічний колектив 
Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, повсякчасно зустрічаючи розуміння та маючи 
підтримку самих учнів, їх батьків, міського відділу освіти та міської влади. 

 
 
 
 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГІМНАЗІЇ 
НА ОСНОВІ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ 

 

 

Полобок Лідія Василівна,  
директор Комсомольської гімназії імені В.О. Нижниченка 

 
 
 
Існуюча традиційна система навчально-виховного процесу в загальноосвітніх 

закладах України не сприяє цілісному, гармонійному розвиткові особистості учня, не 
стимулює його до ґрунтовного духовно-креативного розуміння природної соціальної 
дійсності, що закриває для більшості випускників шлях до психо-соціального зростання: 
підтримання психологічного здоров’я й соціальної гармонії з навколишнім світом. 

Це означає, що учасники навчально-виховного процесу потребують певних важелів, 
які б істотно впливали на їх становлення і розвиток. І від того, настільки правильно 
спланована робота навчального закладу, залежить результативність його безпосередніх 
учасників: учнів, педагогів, батьків, громадськості. 

Планування передбачає визначення завдань, над розв’язанням яких працюватиме 
педагогічний колектив загальноосвітнього навчального закладу.  

Чітке, конкретне планування роботи школи є важливою умовою її успішної 
діяльності, оскільки воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює 
умови для організованої роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального 
використання часу та інших можливостей і резервів.  

Досвід роботи Комсомольської гімназії імені В.О.Нижниченка (науковий керівник 
В.О.Киричук) в управлінні навчально-виховним процесом вказує на необхідність розвитку 
специфічного рівня в психолого-педагогічній практиці, рівня проектування науково-
психологічних знань, на реальні проблеми розвитку особистості учня. Це вимагає 
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застосування наукових здобутків до нових навчально-виховних технологій та створення 
цілісних освітніх систем практичної психолого-педагогічної спрямованості через спільну 
пошукову роботу науковців та практиків. 

Інноваційні навчально-виховні технології та цілісні освітні системи повинні 
забезпечити повноцінний розвиток кожного вихованця відповідно до реалізації мети 
національного виховання й соціально-культурного розвитку особистості. 

Кожен педагог нашого закладу врахував ту обставину, що цілеспрямована навчально-
виховна робота можлива лише за заздалегідь продуманими, проектами, що забезпечать 
особистісно-розвивальний підхід до розвитку учня та нададуть можливість перетворити 
навчально-виховну роботу із мало впорядкованої сукупності дій на цілісний навчально-
виховний процес. 

Саме інноваційні психолого-педагогічні технології проектування особистісно-
розвивального змісту навчально-виховного процесу, що створені на засадах проектного 
менеджменту, як показують результати науково-дослідної та експериментальної роботи, що 
впроваджуються в Україні упродовж останніх 10 років, дають можливість реалізувати 
цілісне, фундаментальне розв’язання основних суперечностей, що виникають у становленні 
школи майбутнього, школи гуманізму, у якій учень із його складним світом думок, почуттів 
є головною цінністю, суб’єктом життя . 

Як свідчать результати моніторингу особистісного розвитку учнів Комсомольської гімназії 
імені В.О.Нижниченка, що працює за технологією проектування навчально-виховного процесу в 
комп’ютерному комплексі «Універсал», використання в практиці роботи вищенаведених 
технологій значно поліпшило динаміку психолого-соціального розвитку більшості вихованців як у 
класних колективах, так і в навчальних закладах у цілому. 

Так, наприклад, майже втричі зріс рівень інтеграції та згуртованості учнів у класних 
колективах, підвищилася в середньому на 43 % життєва активність школярів, особливо в 
соціально-комунікативній діяльності. Значних успіхів досягнуто педагогічним колективом у 
формуванні ціннісних орієнтацій та пріоритетів вихованців у таких групах видів діяльності: 
соціально-комунікативній - на 74 %; навчально-пізнавальній – на 63 %; громадсько-корисній - 
41 %; національно-громадянській - на 26 %. 

Суттєво знизився рівень ізоляції учнів у класних колективах у середньому на 68 %. 
У багатьох учнів проведено корекцію вад особистісного розвитку, наприклад, тривожність 

знизилася в середньому на 38 %; імпульсивність на 27 %; схильність до нечесної поведінки – на 
39 %; агресивність - на 25 % тощо. 

Потрібно відзначити, що динаміка конструктивних змін особистісного розвитку учнів 
у нашому навчальному закладі, прямо пропорційно залежить від кількості і якості впроваджених у 
навчально-виховний процес конкретних технологій системи проектування. 

Так, використання педагогічним колективом навчального закладу тільки технології 
комплексної психолого-педагогічної діагностики учасників НВП та орієнтація педагогів та 
адміністрації на виконання конкретних сконструйованих психологічною службою корекційно-
виховних задач особистісного розвитку учнів поліпшили результати розвитку школярів у 
середньому на 22 %. 

Упровадження в практику роботи технологій проектування виховних програм, 
проектування сюжетної лінії виховних проектів і проектно-модульних планів покращило 
результати ще на 18-20%. 

Результативність навчально-виховного процесу підвищилася на 28 % при застосуванні 
технологій творення особистісно-розвивального змісту та реалізації навчально-виховного 
змісту на основі етапів мінімодульності. 

Крім того, потрібно відзначити, що на результативність розвитку учнів у навчальному 
закладі суттєво впливає активність включення всіх учасників навчально-виховного процесу в дану 
систему. Саме за умови, коли педагоги, батьки й учні стають активними співучасниками 
проектування навчально-виховного процесу та відбувається узгодження зовнішніх і внутрішніх 
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вимог, власних потреб, реальних обставин, розвиваються в учнів процеси самоусвідомлення, 
саморегуляції, самовизначення тощо. 

А саме так і сталося в нашому навчальному закладі: теоретичне вивчення методики 
застосування проводилося серед усіх членів педагогічного колективу. 

 На етапі планування активно в роботу включилося 5 педагогів, які добре володіли 
ком’ютерною технікою (Бурлака Л.І., Кириченко Т.Г., Ткаченко Т.В., Лук’яненко С.Л. Щочка 
М.С.). Успішно працювала психологічна служба (кер. С.В.Ткаченко). Слід було отримати дозвіл 
батьків на проведення тестування школярів та залучити до нього педагогів і батьків, бо саме такий 
комплексний підхід давав можливість побачити учня всебічно та спланувати перспективи в 
розвитку кожного учня. А їх у гімназії 1114. Нереально?! Реально на 100 відсотків бо до обробки 
матеріалів залучено інформаційні технології проектування. 

У результаті проектування змісту роботи навчального закладу в алгоритмах комп'ютерної 
програми «Універсал» утворюється в автоматичному режимі сім типів планів: графічні плани 
навчального закладу та класних колективів (на семестри); проектно-модульний план 
навчального закладу (на семестри та навчальний рік); системно-комплексний план реалізації 
проектів навчального закладу (на семестр та навчальний рік); плани реалізації проектів класних 
колективів (на семестр); календарні плани навчального закладу (на визначений термін); 
індивідуальні календарні плани для конкретних учасників НВП (педагогів, членів батьківського 
комітету, учнівського самоврядування тощо на визначений термін). 

Характерною особливістю проектно-модульних планів роботи всіх учасників НВП є 
відсутність одноразових запланованих заходів впливу, що є, як правило, неефективним. Навчально-
виховний зміст проектно-модульних планів системний, особистісно-орієнтований на реалізацію 
конкретних корекційно-виховних задач особистісного розвитку учня . 

Із статистики експериментальних досліджень стало очевидно, що система проектування 
призводить до суттєвих ефективних змін у навчально-виховному процесі. 

 
 
 
 

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНОМУ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ 

 
 

Тягай Наталія Анатоліївна,  
директор Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з 
поглибленим вивченням економіки і права 

 
 

Одним із пріоритетних напрямків розвитку сучасної загальноосвітньої школи є 
упровадження нових інформаційних технологій в освітній процес. У 1987 році 
американський учений Г.М.Клейман назвав школи, які застосовують такі технології в 
освітньому процесі, школами майбутнього. І саме упровадження в освіту інформаційних 
технологій призвело до виникнення терміну «інформаційно-освітнє середовище», що 
включає в себе сукупність комп’ютерних засобів та способів їх функціонування, які 
використовуються для реалізації навчально-виховної роботи. 

Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання 
інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансовій 
діяльності школи. Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних 
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технологій у навчальному закладі є вже не наявність певної кількості комп’ютерів, а 
створення єдиного інформаційного освітнього простору.  

В Комсомольській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 розроблено проект створення 
інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу, який охоплює 
управлінську, фінансову, навчально-виховну діяльність школи та передбачає запровадження 
комп’ютерних програм для стандартизації всієї інформації.  

Створюючи інформаційне середовище в Комсомольській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з 
поглибленим вивченням економіки і права, ми вирішуємо наступні завдання: 

– під час формування інформаційного освітнього середовища шукаємо шляхи 
розв’язку проблеми змісту освіти, співвідношення традиційних складових навчального 
процесу та нових інформаційно-комунікаційних технологій, нових взаємовідношень учня, 
учителя та освітнього середовища; 

– активно наповнюємо освітнє середовище навчального закладу технологічними 
(апаратними та програмними), інформаційними та організаційними ресурсами;  

– забезпечуємо підвищення компетентності педагогів, які працюють в умовах 
широкого застосування засобів інформаційних і комунікаційних технологій в освітньому 
просторі школи.  

Найважливішим завданням шкільного курсу інформатики є формування 
інформаційної компетентності та культури учня, який має використовувати комп’ютер як 
універсальний інструмент для роботи з інформацією. Розвиток інформаційної культури учня 
є необхідною умовою для успішної адаптації до життя в інформаційному суспільстві, для 
подальшого навчання та праці. В Комсомольській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 інформатика 
вивчається, починаючи з другого класу, у всіх класах за програмами, що рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України.  

У кожному класі на вивчення предмету виділено 1 годину в тиждень, а у 8-Б та 11 
класах виділено по 2 години на тиждень. На уроках інформатики вчитель запроваджує такі 
форми навчання, які спрямовані на теоретичну (лекції, семінари, лабораторні роботи, 
віртуальні екскурсії, самостійна робота) та практичну (практикуми, ділові ігри, проекти) 
підготовку. Це розширює діапазон використання комп’ютера в навчально-виховному процесі 
та сприяє розвитку інформаційного простору навчального закладу. 

Ще одна важлива складова ефективного функціонування інформаційного середовища 
школи – це вчитель. Зацікавити та навчити вчителів використовувати інформаційні 
технології для навчання – таке завдання поставила перед собою адміністрація закладу, 
створюючи умови для підготовки та проведення уроків з використанням інформаційних 
технологій. У школі з 2007 року працює кабінет інноваційних технологій, обладнаний 
мультимедійним комплексом, уроки в якому може проводити кожний учитель.  

У 2010 році в школі почав функціонувати 3-D кінотеатр із супутниковим 
телебаченням та високошвидкісним Інтернетом. Найсучасніше обладнання кінотеатру дає 
можливість учителю використати й поєднати найновіші технології в навчально-виховному 
процесі. 31 березня цього року в школі відкрито новий кабінет фізики, який обладнано 
мультимедійною дошкою, комп’ютером, телевізором, телескопом, електронним мікроскопом 
та комплектом приладів для кабінету фізики. Продовжується процес оснащення 
комп’ютерною технікою інших кабінетів, що дозволяє забезпечити доступність до ресурсів 
усього інформаційного середовища школи. Велику фінансову підтримку закладу в 
проектуванні інформаційного середовища надає містоутворююче підприємство Полтавський 
гірничо-збагачувальний комбінат, одним із пріоритетів якого є підтримка інноваційних 
соціальних проектів. 

Значна увага адміністрації школи приділяється підготовці самого вчителя до роботи в 
інформаційному просторі. Від психологічної готовності вчителя, його методичної підготовки 
в значній мірі залежить якість запровадження інформаційних технологій. 80% вчителів 
школи пройшли навчання за програмою Іntel® "Навчання для майбутнього" та тренінги по 
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використанню інтерактивної дошки, по роботі з інтернет-ресурсами. Набуті знання вчителі 
активно використовують в освітньому процесі.  

Доступ усіх учасників управління навчальним закладом до інформаційного 
середовища в будь-який час зі свого робочого місця стала можливою в Комсомольській ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №1 із встановленням комп’ютера в кожному кабінеті адміністратора школи, в 
учительській, в методкабінеті, в бібліотеці, в кабінеті психолога, в бухгалтерії, в 
господарській частині школи та об’єднання їх у єдину мережу. Своєчасне внесення 
інформації до банку даних про освітній заклад полегшує ведення статистики, процедур 
атестації, контролю контингенту, створюється єдиний банк кадрів та освітніх програм тощо. 
Управління навчальним процесом через запровадження електронного моніторингу, 
використання базових кваліметричних моделей для аналізу діяльності учнів, учителів, 
адміністрації, навчального закладу, самоаналіз та порівняльні діаграми діяльності учасників 
освітнього процесу забезпечують координацію діяльності учасників навчально-виховного 
процесу, аналіз та коригування окремих ланок освітнього процесу. 

За функціонування різних напрямів шкільної діяльності відповідають усі учасники 
освітнього процесу:  

– учителі-предметники створюють особисте електронне портфоліо; 
– керівники методичних об’єднань спільно з учителями наповнюють дидактичний 

портфель та створюють методичне забезпечення навчального процесу; 
– завідуюча бібліотекою Гаврилюк С.О. відповідає за наповнення бібліотеки 

електронними підручниками, хрестоматіями, тестами тощо, а також слідкує за медіатекою 
школи; 

– заступники директора Снісар В.В., Манько Н.П., Процюк Л.О. відповідають за 
наповнення та відображення матеріалів із профільного навчання та виховної роботи; 

–секретар-діловод створює та веде базу даних про персонал та учнів.  
Важливим фактором якості інформаційного забезпечення є інформаційна 

інфраструктура навчального закладу. Координує цей напрямок учитель інформатики, 
керівник міського методичного об’єднання вчителів інформатики Роман О.А. 

У комп'ютерному класі функціонує шкільна локальна мережа, є вихід до глобальної 
мережі Інтернет. Школа має електронну пошту та 4 сайти: офіційний сайт на платформі 
Ucoz, Інтернет-проект «Щоденник», група школи в соціальній мережі «Контакт» та сайт в 
мережі Content.net.  

Сайт школи http://koms1.at.ua/ - це офіційне представництво школи в Інтернеті, завдяки 
якому можна ознайомитися з роботою школи, її контактними даними, поспілкуватися, 
дізнатися про останні новини або ж скористуватися різноманітними матеріалами, які 
відкриті для загального користування. 

Навчальний заклад співпрацює з двома провайдерами, що надають послуги 
користування мережею Інтернет. Усі кабінети, що мають комп’ютери, підключені до 
шкільної локальної мережі та мають вихід до мережі Інтернет. Швидкість Інтернет-з’єднання 
сягає близько 75 Мбіт/с. На першому поверсі у школі створена Wi-Fi зона для вільного 
користування Інтернетом всіма учасниками навчально-виховного процесу. 

Навчальний заклад має внутрішкільний зв’язок, який реалізований завдяки технологіям 
Skype. Основні можливості його – це чат, голосовий зв’язок, відеозв’язок, передача 
інформації. При необхідності можна спілкуватися з людьми в будь-якій точці планети. 

У школі напрацьовується досвід роботи з вільним програмним забезпеченням та 
планується перехід на безкоштовне ПЗ. Широко застосовується спеціалізоване програмне 
забезпечення: 

– бухгалтерія – «ІС-ПРО» (нарахування зарплати), «БЕСТ ЗВІТ» (звітність у податкову 
інспекцію, пенсійний фонд, статистичне управління), «Фіндокументи» (казначейство); 

– заступники директора – діагностично-проектуючий комплекс «Універсал», 
«Шкільний розклад» , «Річний план школи», «Атестація без проблем»; 

– бібліотекар – «Шкільна бібліотека», алфавітний каталог «All myBook»; 
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– підтримка шкільної локальної мережі здійснюється завдяки програмам «NetSupport 
School», «Remote Administrator». 

Школа має свій FTP-сервер, який використовується як онлайн-медіатека освітніх 
програмних засобів. Доступ до даного серверу відкритий усім користувачам, що підключені 
до Інтернету провайдером «Торговий дім «Альт». Тільки з предмету «Інформатика» 
налічується більше 10000 відеоуроків. Колекція постійно поповнюється новими матеріалами 
з різних предметів. 

Єдине інформаційне середовище ЗОШ І-ІП ступенів №1 – це система, в якій на 
інформаційному рівні задіяні та зв'язані між собою всі учасники освітнього процесу: 
адміністрація закладу – вчителі – учні – батьки. Забезпечити ефективний зв'язок між 
учасниками навчально-виховного процесу допомогла електронна інтерактивна соціально-
навчальна Інтернет-мережа – «Щоденник» 
http://schools.shodennik.ua/school.aspx?school=1838, яка запроваджена в школі з 1 вересня 
2010 року. Її використання сприяє модернізації освітнього процесу, засвоєнню нових знань, 
умінь, навичок та створює додаткові умови для підвищення успішності учнів.  

Завдяки цій мережі кожен із учасників навчально-виховного процесу в школі має 
доступ до необхідної йому інформації. Так, наприклад, батьки можуть переглядати розклад 
уроків, успішність своєї дитини, якість відвідування нею школи, дізнаватися про всі події, 
що відбуваються в школі, спілкуватися з учителями. 

 Вчителі мають змогу вести електронний журнал, виставляти оцінки та давати 
домашні завдання, проводити дистанційні уроки, онлайн-тестування. 

А учні, відповідно, можуть отримувати домашні завдання, спілкуватися, переглядати 
свою успішність, користуватися великою кількістю ресурсів для кращого засвоєння 
матеріалу. І це лише невеликий перелік можливостей даного проекту. 

Педагогічний колектив активно використовує в своїй роботі різноманітні 
інформаційно-комунікаційні технології, що реалізовані в школі. Саме тому на базі 
Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням економіки та права 
проводяться міські та регіональні конференції та семінари з проблем запровадження 
інновацій у навчально-виховний процес, що сприяє розширенню та вдосконаленню 
освітнього простору закладу. 

Для розв’язання одного з основних завдань сучасного загальноосвітнього навчального 
закладу, підготовки випускників до життя в інформаційному суспільстві Комсомольська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням економіки і права активно працює над 
створенням високоякісного інформаційного середовища, в якому існує організаційна 
структура, розроблена та функціонує система оцінювання якості інформаційного середовища 
закладу, інформаційне середовище інтегроване до регіональних, вітчизняних та світових 
ресурсів, інформаційна грамотність учителів та учнів відповідає сучасному рівню розвитку 
інформаційних технологій.  
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САМООСВІТА ЯК НАЙВАЖЛИВІША 
СКЛАДОВА САМОРОЗВИТКУ УЧНІВ 
 
 
Сасько Тамара Василівна, 
директор Лубенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10  
 
 
 
 

 
Найважливіша зі змін – це те, що ми переходимо від процесу навчання,  
яким керує вчитель, до процесу навчання, за якого учні навчаються самі.  

Вілма Віале 
 
Однією з актуальних проблем сучасної освіти є проблема формування самоосвітньої 

компетенції учнів. Адже загальновідомо, що основою школи майбутнього є зовсім нова 
людина, новий учень, який прагне до саморозвитку та самовдосконалення, уміє самостійно 
здобувати інформацію, розширюючи свій світогляд. А ми, вчителі, повинні сьогодні навчити 
школярів орієнтуватися в потоці інформації, формувати в них готовність до самоосвіти. 

Для досягнення цієї мети необхідно урізноманітнити навчальне середовище учнів, 
реалізувати на практиці такі задачі: 

– створити оптимальні умови для виявлення пізнавальної активності; 
– формувати потреби навчатися протягом усього життя; 
– сприяти формуванню вмінь та навичок здобувати знання самостійно за допомогою 

різних джерел інформації. 
Учень має стійку потребу в знаннях, в оволодінні новими засобами діяльності, прагне 

глибше пізнавати явища, які спостерігає, аналізує. Для учня пізнавальна діяльність має 
особливе значення. Він прагне виконувати різноманітні завдання творчого характеру, 
шукати неординарні рішення, бажає досягти успіхів у нових ситуаціях, приділяє багато уваги 
саморозвитку. 

Учень бере на себе організацію та керівництво діяльністю навчальних груп, вміє 
швидко приймати рішення, допомагає друзям. 

Школяр володіє не тільки обов’язковими знаннями навчальних дисциплін, а й працює 
з додатковою літературою. У нього добре сформовані загальні, спеціальні, самоосвітні й 
комунікативні навички та вміння, розвинені всі компоненти мислення (аналіз, синтез, 
порівняння, узагальнення, систематизація, класифікація, абстрагування, конкретизація). Він 
вміє мислити самостійно, критично, гнучко, оригінально. 

 Учень здатен самостійно створювати образи, любить фантазувати, пропонує декілька 
підходів щодо розв’язання задач, бачить проблеми та об’єкти в різних ракурсах, 
використовує асоціації. Він ставить перед собою цілі, підпорядковує їм свою діяльність. Він 
фізично розвинений, працездатний, енергійний, емоційно стійкий (Т.Волобуєва). 

Для творчої самореалізації учень навчається впродовж життя і, в першу чергу, 
розвиває свої творчі вміння. 

Діяльність учнів, що стимулює процес самоосвіти, здійснюється: 
в межах навчально – урочного процесу; 
в позаурочній діяльності. 
У Лубенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №10 у межах позаурочної 

діяльності самоосвіта учнів реалізується через: 
– заняття за індивідуальними навчальними планами, включаючи екстернат (2009 рік—

59 ; 2010р. –38 ; 2011р. – 57 учнів - екстернів); 
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– учнівські конференції, засідання «круглих столів» та клубів («Євроклуб», 
екологічний клуб «Барвінок», поетичний клуб «Паросток», історичний клуб «Джерело»); 

– інтелектуальні ігри, різноманітні вікторини, тематичні брейн – ринги; 
– наукові товариства учнів, участь в олімпіадах, МАН, конкурсах і т.п.; 
– організацію роботи гуртків, факультативів.  
У Лубенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №10 у 2010-2011 н.р. працюють 

такі факультативи і гуртки: «Християнська етика», «Основи пожежної справи», 
«Автосправа», «Ти і закон», «Азбука спілкування»(соціально – психологічний), ВІА 
(вокально-інструментальний ансамбль), «Левеня» (фізико – математичний), гурток 
флористики, драматичний «Маски», танцювальний «Джерельце», ЮІР, ДЮП, 
народознавства, військово-патріотичний, вільної боротьби. 

Керівниками цих «структур» є як учителі школи, так і запрошені спеціалісти-
практики та викладачі системи вищої освіти з відповідним досвідом роботи. Так, наприклад, 
факультатив «Ти і закон» проводять учитель правознавства школи № 10 Іщенко О.В. та 
кандидат юридичних наук, доцент, полковник міліції, консул Юрченко А.Ф. 

Заняття гуртка за періодичністю організуються так, щоб вони не заважали навчальній 
діяльності школярів (як правило, 1-2 рази на тиждень). Керівник розробляє і відповідним 
чином затверджує програму роботи гуртка, в якій вказуються основні цілі роботи, форми, 
методи та календарний план проведення. Зміст роботи гуртка визначається його 
спрямованістю, рівнем підготовки учнів, наявною матеріально-технічною базою. Інколи 
заняття в гуртках проводжяться за віковими групами, але не є обов’язковими, особливо для 
гуртків гуманітарного напрямку. 

На відміну від гуртка, науковий (інтелектуальний) клуб об’єднає учнів з більш 
широкою спільністю інтересів на межі кількох близьких наук і не відзначається, як правило, 
практичною спрямованістю діяльності, але за змістом і формою роботи наукові клуби та 
гуртки є достатньо близькими. Останнім часом така робота набула досить широкого 
поширення як форма виховної роботи, але це не заважає клубам здійснювати функції 
дослідницької діяльності. 

Організація самоосвітньої діяльності учнів школи №10 м. Лубен у позаурочних 
формах має вагомі результати на міському, обласному і всеукраїнському рівнях.  

Наприклад, 2008р.–Маслова Анастасія – переможець Всеукраїнського конкурсу 
дитячих робіт Міжнародного правозахисного центру «Ла - Страда –Україна» (учитель 
Сасько Т.В.); 2010р. – музей бойової слави школи №10 – переможець обласного і 
Всеукраїнського огляду музеїв історичного профілю в рамках ІІ етапу Всеукраїнської 
історико-краєзнавчої акції «Шляхами подвигу і слави» (керівник Петраш С.В.). 

Як відомо, кінцевою метою навчання є навчити учня самостійно здобувати необхідні 
йому нові знання. З цієї точки зору зростання ролі самоосвіти в навчальному процесі стає 
очевидним. Урізноманітнити навчальне середовище учнів можливо за рахунок розумного 
об’єднання традиційних та самоосвітніх форм навчання. 

Історія свідчить, що самоосвіта формувалася разом із розвитком суспільства. Велику 
роль у цьому відіграли просвітники ХVІІІ ст.: Григорій Сковорода, О. Радищев, М. Новиков 
та ін. Усі вони були знайомі з прогресивною літературою Західної Європи, були авторами 
оригінальних творів, на яких виховувалося багато поколінь. Саме в самоосвіті людина 
бачила тоді єдину можливість здобувати необхідні знання. Отже, потреба в знаннях була тоді 
і є зараз внутрішньою силою, що стимулює людину до активних дій. 
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ШКОЛА ЗАВТРАШНЬОГО ДНЯ – ШКОЛА 
РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
  
 
Карач Ірина Анатоліївна, 
директор Миргородського навчально-виховного 
комплексу «Гелікон» 
 

 
 
Навчальне середовище загалом те, що дозволяє нам вчитись. Воно включає в себе 

людей, що дають знання, людей, що знання здобувають , та навчальні матеріали. В цьому 
середовищі проходить обмін знаннями між педагогами, учнями, створення та використання 
нових навчальних матеріалів.  

У даній статті розглянемо лише один аспект створення інноваційного навчального 
середовища – взаємодія вчителя та учня у процесі отримання знань. 
 

Перебування дитини у школі – тривалий та відповідальний процес. Від того, як буде 
організований цей період, залежить майбутнє життя людини, уміння орієнтуватися у 
швидкозмінному світі, спілкуватися, при цьому знати та розуміти себе, уміння себе вчити, 
здобувати знання самостійно. Важливо, щоб дитина мала бажання вчитися, працювати над 
собою, створювати себе. Саме ці здібності має сформувати сучасна школа в першу чергу. 

Психолого – педагогічна система розвивального навчання (РН) була розроблена 
вітчизняними психологами ще в 50-ті роки, і побудована вона так, щоб дитині в школі було 
цікаво, щоб вона постійно відчувала підтримку вчителя, товаришів, була впевнена в успіху.  

Головною метою системи розвивального навчання є виховання людини, яка вміє 
вчитися, бажає вчитися, знає, як це робити. Формувати таке ставлення до навчання важливо 
якомога раніше. У нашому навчальному закладі ми починаємо з дошкільної освіти. Для 
здійснення цієї мети необхідно було змінити зміст предметного матеріалу, з яким працюють 
дошкільники, та структуру занять у дошкільній ланці. Групою творчих вихователів на чолі із 
заступником директора Парфенчик Н.І. переглянута та адаптована програма навчання з 
математики та мовленнєвого спілкування у відповідності з психологічними особливостями 
дітей дошкільного віку. У початковій школі користуємося програмами, підручниками 
розвивального навчання з математики, української мови. Вони принципово відрізняються від 
програм та підручників традиційної школи. Програмовий матеріал побудований від 
загального до конкретного , у вигляді основних теоретичних понять, які діти мають 
"відкрити", "дослідити" у власній практичній діяльності. 

Життя дитини у школі розгортається повноцінно, тому що вона стає суб"єктом своєї 
діяльності. Учням передаються не самі знання, а принципи отримання нових знань. Це 
дозволяє сформувати здатність до будь-якого виду майбутньої діяльності. З перших днів 
перебування маленького учня в закладі важливо будувати його повноцінну навчальну 
діяльність. 

Вона може здійснюватися в процесі роботи теоретичного мислення, на основі 
розв"язання теоретичних задач. Засвоєння готових знань не вимагає включення в роботу 
теоретичного мислення. 

До кінця початкової школи учні мають знання ширші, ніж вимагає Державний 
стандарт, уміють думати, аналізувати, планувати, проводити рефлексію. У школі 
розвивального навчання при більш складному змістові навчального матеріалу вчитися дитині 
набагато легше, ніж у традиційній школі. Справа в тому, що засвоєння знань відбувається на 
основі суттєвих зв"язків між явищами, які дитина встановлює в спеціально організованій 
пошуковій діяльності. Учні ставляться в позицію маленьких дослідників, учених, вони 
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вчаться не поруч, а разом, спільно знаходять, "відкривають", "досліджують" явища 
оточуючого світу, вчаться знаходити суттєві ознаки, закономірності існування предметів. 

Завдання вчителя: організувати діалог дітей по відкриттю способу, який є загальним 
для розв’язання цілого ряду конкретних задач. Сам учитель бере участь у такому діалозі як 
рівноправний учасник. 

Атмосфера розвивального навчання відрізняється взаємоповагою, демократичністю 
між учасниками діалогу, терпимістю, добротою. 

Щоб маленький школяр умів та хотів учитися, він сам має оцінювати себе, чітко 
бачити межі знань і самостійно вирішувати, яка задача йому під силу, а з якою він упоратися 
ще не може. Тому важливим є виховання в дитини власних знань про своє незнання, а для 
цього самооцінка учня має передувати оцінці вчителя. 

У системі розвивального навчання відсутня відмітка у балах, але обов"язково 
присутня змістовна оцінка своїх знань учнем і вчителем. Якщо згодом ми зможемо сказати: " 
Наші учні хочуть і можуть учитися", - це означає, що вони вміють мислити теоретично, 
творчо, зможуть розв"язувати задачі, які перед ними поставить життя. 

Таку систему навчання будувати важко? Звичайно. Але цікаво, захоплююче. Вибір 
учителем системи розвивального навчання та його наполеглива праця з опанування цим 
методом навчання піднімає педагога як фахівця на більш високий рівень. Саме такими 
майстрами своєї справи стали заступник директора з навчально – виховної роботи, вчитель - 
методист Кошельнікова Л.А., вчитель - методист Левченко Л.Г., вчителі вищої категорії 
Синельник В.М., Лега О.О 

Психологом навчально-виховного комплексу Смірновою Т.Г. постійно здійснюється 
психологічний супровід процесу навчання та діагностика особистісного розвитку дитини. Це 
виявляється в декількох аспектах: 

1.Стверджується система рівноправних стосунків з однолітками і старшими. За 
даними психологічних досліджень, 88% учнів готові вступити у співробітництво з 
однолітками, безумовно, на прохання вчителів, товаришів, з власної ініціативи; 100% готові 
до участі у колективних творчих справах. 

2. Складається обстановка інтелектуального пошуку. Діти ходять до школи здобувати 
знання. У дослідженні відповідей за методиками, що дають відповідь на запитання "Чому я 
ходжу до школи?", психологом виявлені такі результати :  

– мотивація змістом – 103%; 
– мотивація процесом – 68%; 
– широкі соціальні мотиви – 43%; 
– мотивація благополуччя та вузькі соціальні мотиви – 12% та 7% відповідно. 
3. Процес навчання стає усвідомленим, а значить, немає підґрунтя для розвитку 

шкільного неврозу, що підтверджується відповідними дослідженнями: за результатами тесту 
шкільної тривожності Філліпса рівень всіх 8 видів тривожності знаходиться в нормі і 
коливається від 14% до 47 %. 

4. В умовах формування навчальної діяльності за принципами розвивального 
навчання виникає специфічне навчально – виховне середовище, що перетворює шкільний 
клас на основну референтну групу. 

 Соціометричні дослідження дозволяють говорити про те, що класні колективи школи 
не мають деструктивних лідерів чи під лідерів, відсоток відторгнутих мізерний і, як правило, 
зумовлений особистісними рисами дитини, що піддаються корекції, і всі класні колективи 
мають формулу із знаком "+". А це значить, що діти налаштовані на співпрацю, на 
співрозуміння, на співробітництво, на співавторство в організації свого шкільного і 
позашкільного життя. 

Практично застосувати ці вміння учням дозволяє організація різноманітних заходів, за 
участю різновікових команд у рамках традиційного тижня "Гелікону", що проводиться з 
2002 року у квітні.  



Інноваційний розвиток різноманітності навчального середовища учнів 
 

 26

У кожну команду входять усі учні школи з 1 по випускний клас, що діляться на 
команди шляхом жеребкування відповідно до визначених кольорів. Протягом тижня 
команди вирішують спільні завдання: інтелектуальні ("Інтелектуальна мандрівка", 
"Найрозумніший", "День поезії" ), суспільно корисні ( "День добрих справ, "Солодкий 
ярмарок"), творчі ( "День кумедних зачісок", "День у капелюхах", "Геліконівці про рідну 
школу"), спортивні; готують презентації власних проектів на задані теми ( "Наш заклад у 
засобах масової інформації", "Наші випускники").  

За загальною сумою балів визначається команда – переможець. І треба бачити очі 
"молодшокласників", коли завдяки їм вирішується якась проблема; радіють старшокласники, 
коли вони відчувають усю відповідальність за прийняте ними рішення, за зроблений ними 
вибір! Та найкраще про це скажуть наші випускники. Яна Годун, випускниця 2008 року, нині 
студентка Міжрегіональної Академії управління персоналом, написала такий вірш: 

Ми, геліконівці, - дружна сім"я, 
Є в нашім комплексі він, ти і я. 
Діти, приходьте до нашої школи – 
Не пожалкуєте ви вже ніколи. 
"Гелікон" – це висока, знань повна гора, 
Куди піднімається вся дітвора. 
Хоча шлях цей важкий і тернистий для нас, 
Та вчитися будемо ми повсякчас. 

 
 
 
 
СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 
ДЛЯ УЧНІВ В УМОВАХ СЕМЕСТРОВО-
ЗАЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 
Макойда Петро Федорович, 
директор Попівської ЗОШ І- ІІ ступенів 
Великобагачанського району 
 

Організація навчального середовища учнів - це перш за все створення умов до 
систематичного здобуття знань, уміння застосувати їх на практиці, тобто підготовка 
компетентного випускника школи, який може складати конкуренцію іншим. 

Сучасна педагогічна практика розглядає освітнє середовище для кожного учня як 
„універсальний соціально-громадський майданчик, де йде процес визнання та сприйняття 
своїх можливостей та здібностей, урахування власних потреб, інтересів, формування 
ціннісних орієнтацій”. Трапляються різні тлумачення поняття освітнього середовища: 
„сукупність матеріальних, духовних і емоційно-психологічних умов, у яких відбувається 
навчальної виховний процес, а також чинників, що як сприяють так і перешкоджають 
досягненню його ефективності”, різноманітний, різнорівневий світ, який оточує людину, 
формує уявлення про цей світ, її ставлення до людей, природи, всієї навколишньої 
діяльності”, „ система впливів і умов формування особистості за заданим зразком, а також 
можливості для її розвитку, які містяться в соціальному і просторово-предметному 
оточенні”. 

В навчальне середовище навчального закладу входить багато різноманітних 
складових це - змістовно-інформаційна, вчительська, освітній мікросоціум, система засобів 
навчання, технологічна складова та інші. 
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Хочу зупинитись на деяких складових навчального середовища свого навчального 
закладу. Вже більше 10 років школа працює за інноваційною педтехнологією – семестрово-
заліковою системою навчання. 

Завдяки ній змінилося ставлення учнів до навчання, кожен учень зацікавлений бачити 
результати спільної діяльності з учителем. Учитель бачить результати своєї роботи і 
постійно знаходиться в творчому пошукові різних форм і методів організації проведення 
навчальних пар – це і розробка опорних, логічних схем, підбір творчих завдань, тобто кожен 
учитель працює над удосконаленням технологічної складової освітнього середовища. 

Не менш важливим є вчительська складова освітнього середовища, адже в умовах 
СЗС навчання учитель виступає в багатьох випадках як консультант, що базується на 
педагогіці співробітництва, толерантності, особистісно орієнтованих методах навчання і 
виховання, забезпечує формування і розвиток в учнів знань, умінь і навичок, способів 
продуктивного мислення і пізнання, соціально-значущих цінностей, здатності до навчання і 
самонавчання. 

В школі відносно молодий та невеликий педагогічний колектив, середній вік учителів 
30 років, але незважаючи на це кожного року учителі школи посідають призові місця на 
районному конкурсі „Учитель року”, є керівниками зональних та районних фахових 
методичних об’єднань, діляться досвідом використання логічних схем між учителями 
району, постійно направляють методичні збірки на ярмарки педагогічних технологій. 

Значущу частину освітнього середовища складає створення умов для навчання, 
естетичне обладнання навчальних кабінетів, шкільних приміщень. Школа працює за 
кабінетною системою навчання. Навчальні кабінети обладнано в основному згідно вимог. 
Вчителями школи виготовлено необхідні стенди, унаочнення, постійно поновлюється 
матеріальна база школи. Кабінетна система навчання дає можливість повноцінно 
використовувати необхідне обладнання та унаочнення. В школі в цьому навчальному році 
завдяки допомозі приватної агрофірми „Агроінвест”, закуплено 4 комп’ютери, введено в дію 
кабінет інформатики, всі комп’ютери підключені до мережі „Інтернет” , що дає можливість 
учням розпочинаючи з 6 класу вивчати основи інформатики, виробляються практичні 
навички та вміння користуватись персональними комп’ютерами. 

Організація виховної роботи в школі також впливає на освітнє середовище, 
спілкування між учнями створює авторитет школи, взаємодію батьків, учнів , учителів, 
громадськості по формуванню в учнів бачити себе в першу чергу повноцінним 
громадянином, висловлювати свої думки до факторів які їх оточують як негативних, так і 
позитивних. 

Другий рік школа працює за методикою І.П.Іванова, тобто виховання дитини через 
колектив, коли – один відповідає за всіх і всі за одного. Протягом цього часу проведено 
багато різноманітних КТС. На сьогоднішній день проводиться колективна творча справа – 
„створимо картинну галерею художників-випускників школи”, всі учні школи разом з 
батьками проводять пошуки картин, які намальовані випускниками школи і передають їх до 
школи, що виховує в учнів естетичні смаки, відтворює історію школи . 

Звичайно, освітнє середовище кожного навчального закладу створюється ним в 
залежності від того де він знаходиться, як впливають на нього різні фактори, як зовнішні так 
і внутрішні, як кожен учасник навчально-виховного процесу вносить частину себе в розвиток 
і становлення школи як системи.  
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НА ШЛЯХУ ДО «ШКОЛИ МАЙБУТНЬОГО» 
 
 
Геращенко Олександр Вікторович, 
директор Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів Гадяцького району 
  

 
 
 
Інтеграція України у світовий простір потребує постійного 

вдосконалення системи загальної середньої освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення її 
якості, поглиблення змісту та запровадження громадсько-державної моделі управління 
навчальними закладами. 

 Актуальність проблеми створення і розвитку «Школи майбутнього» викликана 
потребою вдосконалення національної системи освіти, розробки інноваційної стратегії з 
урахуванням перспективи якісних змін у державі.  

Однією з умов поліпшення якості освіти є створення інноваційного простору. Саме 
тому педагогічний колектив Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
Гадяцької районної ради Полтавської області пріоритетним напрямом своєї діяльності 
визначає розробку і впровадження освітніх інновацій, що вносять якісні зміни у зміст, 
структуру, форми, методи, засоби, технології навчання і виховання. 

Так Величко І.М., учитель біології та хімії, працює над впровадженням 
мультимедійних засобів навчання на уроках біології, Семенюта В.М., учитель початкових 
класів, - використовує матеріали народознавства та краєзнавства на уроках довкілля в 
початкових класах, Лукаш Н.Д., учитель географії, - застосовує краєзнавчий матеріал на 
уроках географії, Козороз Н.І., вчитель української мови та літератури, – викладає літературу 
рідного краю в контексті української літератури, Василенко Н.І., вчитель української мови та 
літератури, - розвиває творчі здібності на уроках української мови і літератури та в 
позаурочний час, Геращенко О.В., вчитель математики, - впроваджує мультимедійні засобі 
навчання на уроках математики.  

Результатом праці вчителів та учнів є здобуті перемоги в олімпіадах, конкурсах. У 
2009 – 2010 н.р. в районних олімпіадах посіли три других місця (українська мова і 
література, трудове навчання) та одне третє (зарубіжна література), конкурс ім. П.Яцика – ІІІ 
місце, ІІІ місце в обласній олімпіаді з української мови та літератури, в обласному конкурсі 
МАН – ІІ місце в секції української мови, ІІІ місце в секції української літератури, ІІІ місце в 
секції аграрних наук. 

Дипломами Головного управління освіти і науки Полтавської ОДА нагороджено:  
- краєзнавчий гурток за досягнення у природоохоронній роботі і значний внесок в 

охорону і збереження водних ресурсів області в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 
«До чистих джерел»; 

- гурток «Дивосвіт» за підготовку та реалізацію проектів з озеленення приміщень 
ландшафтного дизайну території закладу в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-
огляду «Галерея кімнатних рослин» 

Учні школи брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Лицарі українського 
романтичного світосприймання. М.Коцюбинський, С.Параджанов» та були запрошені на 
церемонію нагородження переможців у м. Лубни. 

На базі школи в минулому році були проведені обласний семінар з проблеми 
«Результативність впровадження освітньої програми Intel «Навчання для майбутнього» в 
Гадяцькому районі» та районні семінари вчителів початкових класів з проблеми 
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«Використання матеріалів народознавства та краєзнавства на уроках довкілля в початкових 
класах» та вчителів біології з проблеми «Використання мультимедійних засобів навчання на 
уроках біології».  

Реформування шкільної освіти має на меті зробити її більш якісною шляхом 
забезпечення широких можливостей для розвитку навчання та виховання творчої 
особистості, у результаті яких вона буде підготована до активного самостійного життя в 
суспільстві.  

Таке складне завдання можна вирішити шляхом використання інноваційних 
технологій навчання, серед яких чільне місце займають мультимедійні технології.  

У нашій школі впроваджують мультимедійні технології вчителі – Величко І.М., 
Лукаш Н.Д., Геращенко О.В., Сватковський В.І. та інші. Вони відкривають нові, ще 
недостатньо досліджені можливості вдосконалення навчальної діяльності. Сучасний вчитель 
повинен постійно перебувати в пошуку. Тільки постійне прагнення педагога до 
саморозвитку приведе до ефективного навчання. 

Учителі школи Величко І.М., Семенюта В.М., Василенко Н.І. створюють комфортні 
для навчального процесу, будують систему впливу позитивного впливу на дитячий колектив. 
Навчання з використанням можливостей мультимедійних засобів відрізняється від звичних 
методів викладання, але основи успішного проведення будь-якого уроку будь-що 
залишаються єдиними. Мультимедійні засоби використовують як протягом усього уроку, так 
і певних його етапах.  

Мультимедіа (у перекладі – багатоваріантне середовище) є новою інформаційною 
технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, обробки 
зберігання й передавання аудіовізуальної інформації та ін.  

Це дає змогу поєднати в одному програмному продукті текст, графіку, аудіо- та 
відеоінформацію, анімацію. А комп’ютери, оснащені мультимедіа, можуть відтворювати 
одночасно кілька видів інформації найрізноманітнішого характеру, що впливає на 
перспективи розвитку та форми сучасного процесу навчання. Важливою властивістю 
мультимедіа також є інтерактивність, що дає змогу користувачеві отримувати зворотний 
зв'язок. 

Я працюю над проблемою «Використання мультимедійних засобів навчання на 
уроках фізики».Вважаю, що використання на уроці електронних навчальних посібників 
дозволяє розв’язати проблему навчання школярів з різними провідними каналами 
сприйняття. Багато фахівців переоцінюють роль лівої півкулі в становленні розумової 
діяльності дитини.  

На мою думку, традиційні шкільні методики розраховані в основному на розвиток 
формально-логічного мислення, ігноруючи інші види інтелекту. Робота з інтерактивною 
дошкою сприяє створенню яскравих образів, що стимулює роботу правої півкулі, а отже, 
розвиває асоціативне мислення.  

Безумовно, застосування мультимедійних підручників на уроці дозволяє досягти 
більш ґрунтовного запам’ятовування навчального матеріалу – через образне сприйняття, 
посилення його емоційного впливу. Тобто ми сприяємо впровадженню ноосферної освіти. 

Я думаю, що випускник сучасної школи, який живе і буде працювати у ХХІ ст., 
повинен: 

– самостійно здобувати необхідні знанння, уміло застосовувати їх на практиці; 
– критично мислити, уміти бачити проблеми й шукати шляхи їх розв’язання; 
– працювати з різноманітною інформацією; 
– бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах; 
– самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного й морального 

рівня. 
Мультимедійні технології навчання допомагають учителю зробити навчання цікавим, 

змістовним та є засобом реалізаціі завдань сучасної освіти: 
– пробудити інтерес людини до самої себе; 
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– сформувати креативні, аналітичні та комунікативні якості; 
– виростити духовно багатого, екологічно свідомого громадянина. 
Нині з допомогою комп’ютерної техніки, засобів проектування та інтерактивної 

дошки можна осучаснити та вдосконалити навчальний матеріал за рахунок динаміки 
зображень, наявності кольорів та звуку. Проте усе повинно бути в міру. Адже мультимедійні 
засоби навчання мають свої «за» і «проти». 

Переваги мультимедійного навчання: 
– активізує пізнавальну діяльність учнів; 
– урізноманітнює форми навчальної діяльності; 
– розширює систему навчальних засобів; 
– підвищує мотивацію навчання; 
– дає змогу здійснювати індивідуальний підхід у «масовому масштабі»; 
– значно знижується невстигання в навчанні; 
– ставлення дітей до школи покращується. 
Педагогічні програмні засоби (ППЗ) теж мають певні недоліки. Серед них я б виділив 

такі: 
– програми потребують великої кількості часу для реалізації поставленого завдання, їх 

використання часто забирає час усього уроку; 
– вони однотипні, швидко втомлюють учнів, увага яких розсіюється; 
– не забезпечують максимального використання мультимедійних компонентів; 
– ППЗ інколи нівелює творчість учителя; 
– програми, зазвичай, російськомовні, буває, не відповідають програмі. 
Тому намагаюся самостійно готувати уроки, на яких основна роль залишається за 

вчителем, а комп’ютер виконує роль асистента, засобу інтенсифікації, контролю та 
оцінювання навчальної діяльності учнів. На таких уроках застосовую різні прийоми й методи 
навчання, тут кожне заняття – окрема презентація, що складається з певної кількості слайдів, 
залежно від обсягу навчального матеріалу. 

Недостатнє бюджетне фінансування школи вимагає від адміністрації постійної роботи 
з пошуку шляхів надходження позабюджетних коштів з метою покращення матеріальної 
бази навчальних кабінетів та постійного їх оновлення. 

Залучення позабюджетних коштів школою в 2010 р. відбулося шляхом ведення 
підсобного господарства, вирощування с/г продукції, здачі макулатури, металолому, 
спонсорської допомоги. 

Станом на 01.01.2010 року на спецрахунку школи залишилось 29 080,57 грн.  
 
У 2010 році залучено 582 698 грн. 75 коп. Зокрема:  

 
№ 

 п/п 
Вид діяльності Отримано 

грн. 
1 Реалізація виробленої продукції 510 404,47 
2 Благодійні внески, додатково надані платні послуги 48 353,24 
3 Батьківська плата за харчування 21 657,29 
4 За оренду зали 1 550,00 
5 За макулатуру та металолом 733,75 
6 Всього зароблено 582 698,75 
7 Разом із залишком 2010 року 611 779,32 
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Дані кошти були використані таким чином:  
 
№ 
п/п 

Куди використано Сума грн. 

1 Придбання продуктів харчування  24 532,61 
2 За оренду землі 662,62 
3 Матеріальна допомога, зарплата, відрядження 3 969,04 
4 ГММ 87 625,77 
5 Господарчі товари, інструменти, матеріали для ремонту школи 25 716,50 
6 За мотокосу 5 479,00 
7 Запасні частини до с/г техніки 60 220,15 
8 Техогляд техніки, страховка, діагностика 1 552,75 
9 Автопослуги екскурсії 6 400,00 
10 Комбайн СК-5 Нива 100 000,00 
11 Бульдозерне обладнання 8 936,10 
12 Трактор Беларус 82.1 138 000,00 
13 За послуги по монтажу проекторів 2 085,00 
14 За підручники «Сходинки до інформатики» та унаочнення 7 811,76 
15 Послуги зв’язку, інтернету 4 660,00 
16 За послуги Гадяцького елеватора  11 115,41 
17 Насіння пшениці «Косач» 2 934,00 
18 Насіння соняха 4 981,00 
19 Насіння кукурудзи 10 741,20 
20 Насіння люцерни 1 984,00 
21 Насіння на НДД 200,00 
22 За бланки свідоцтв, атестацію, акредитацію, ліцензування 5 787,70 
23 Мінеральні добрива 24 360,00 
24 За гербіциди 7 399,20 
25 Заправка та ремонт ксерокса, принтера 1 980,00 
26 Підписка преси 17 638,84 
27 Виготовлення документів на землю 1 732,77 
28 Придбання ксерокса 4 900,00 
29 Придбання принтера 1 680,00 
30 Придбання спортивної форми та інвентаря 3 182,00 
31 За навчання медсестри 3 255,00 
32 Придбання комп’ютерів та мультимедійних проекторів 25 619,40 
 Всього  607 141,82 

 
Залишок коштів на спецрахунку школи станом на 01.01.2011 рік – 4 637,50 грн.  

 
Щоб відповідати сучасним вимогам, школа повинна щороку ставити перед собою 

конкретні завдання та накреслювати перспективи свого подальшого розвитку. Не 
задовольнятися досягнутим, а йти далі по шляху до «Школи майбутнього» і вести за собою 
своїх вихованців.  
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ШКОЛА, В ЯКІЙ УЧНІ ХОЧУТЬ НАВЧАТИСЯ 
 
 
Телюра Наталія Вікторівна, 
заступник директора з навчально-виховної  
роботи Глобинської гімназії №1 ім. В.Є. Курченка  

 
 
 
 
Як стверджують психологи, кожна дитина, що приходить у цей світ, є обдарованою й 

талановитою. А згодом у процесі навчання й виховання в родині та школі ці обдарування або 
розвиваються, або ховаються десь дуже далеко. Ми прагнемо створити навчальний заклад, у 
якому учні хочуть учитися, розвивати свої індивідуальні здібності, самовдосконалюватися. 
Важливо, щоб у такій школі кожен знайшов себе й повірив у свої сили, бо тільки так він 
зможе почуватися гідною людиною. 

Головною метою гімназії є створення педагогічної системи, яка б забезпечувала такі 
аспекти: 

– поглиблену підготовку здібних і обдарованих дітей; 
– розвиток і саморозвиток особистості, конкурентоспроможної в сучасному соціумі, 

яка чітко орієнтується в нинішніх реаліях, усвідомлює свою приналежність до світової 
цивілізації; 

– підтримку успіху дітей на кожному етапі навчання; 
– розумну гнучкість, креативність та інноваційність навчання; 
– створення продуктивної моделі управління гімназією й спрямування роботи 

колективу на вирішення чітко окреслених завдань. 
Ми працюємо над проблемою «Забезпечення всебічного розвитку дитини як 

особистості, її нахилів, здібностей і талантів у процесі навчання і виховання. Досягнення 
учнями обов’язкового рівня знань, умінь і навичок». 

Управління гімназією здійснюється на демократичній основі. Ми розділили рівні 
управління на стратегічний, тактичний і оперативний. Стратегічним плануванням роботи 
займається директор гімназії та рада гімназії. На тактичному рівні знаходяться заступники 
директора та адміністративно-господарська частина. Рівень оперативного управління 
включає виховний центр, психологічну службу, раду класних керівників, предметні кафедри. 
Частину повноважень делеговано учнівському самоуправлінню. Функціонують Країна 
Барвінкова, об’єднання «Старшокласник». Учнівське самоврядування має таку структуру : 
парламент, президент, прес-центр. 

Без сумніву, найбільшою гордістю нашого навчального закладу є педагогічний 
колектив, який на сьогоднішній день нараховує 55 педагогічних працівників, які мають 
високий професійний рівень. 6- звання «Учитель-методист», 13 – «Старший учитель», 11- 
вищої кваліфікаційної категорії. 

 За цими цифрами стоять особистості, майстри своєї справи, вчителі, які виховали та 
дали міцні знання багатьом поколінням випускників. Запорукою успішної педагогічної 
діяльності вчителів гімназії є прагнення й уміння постійно вдосконалювати свою 
майстерність, творчо застосовувати надбання передового досвіду.  

З учнями гімназії також працюють психолог, соціальний педагог, логопед, хореограф, 
концертмейстер. 

Учнівський колектив нараховує 577 учнів: 188-початкова школа , 269- середні класи , 
120 – старша профільна школа. Наповнюваність класів становить в середньому 23-25 учнів. 
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Одним з показників роботи педколективу є участь вихованців у інтелектуальних 
конкурсах. Ми приділяємо значну увагу цьому напрямку роботи, залучаємо велику кількість 
учнів, які в більшості своїй не є відмінниками. 

За роки існування гімназії маємо 101 переможця ІІ етапу учнівської олімпіади з 
базових дисциплін, 106 призерів, 22 призери ІІІ етапу. Вчителями та учнями підготовлено 49 
науково-дослідницьких робіт, всі вони стали призерами І районного етапу, 26 робіт стали 
призерами ІІ обласного етапу конкурсу-захисту МАН. Для аналізу результативності участі в 
олімпіадах використовуємо рейтингову систему.  

Значну увагу приділяємо організації позаурочної роботи з учнями через систему 
додаткових і факультативних занять: народознавство, український мовленнєвий етикет, 
виразне читання і розказування, культура поведінки та мовного спілкування, людина і світ 
професій, основи поетичної творчості, історія Полтавщини.  

Широко розвинена мережа гурткової роботи. Це й спортивні секції: баскетбольна, 
волейбольна, тенісна, футбольна, шашкова-шахова , туристичний клуб «Азимут»; 
природничі: квітникарі-дизайнери, екологічний театр «Паросток»; естетичні: театральна 
студія «Джерела», музичний гурток «Сучасна естрадна пісня» та інші. 

Гімназія має тісні зв’язки з вищими навчальними закладами: Полтавським 
університетом економіки і торгівлі, Кременчуцьким політехнічним університетом, 
Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г.Короленка, Полтавською 
державною сільськогосподарською академією, Устимівською науково-дослідною станцією. 

Матеріальна база гімназії дозволяє задовольнити різноманітні потреби учнів: два 
комп’ютерні класи, підключені до мережі Інтернет, сучасний обладнаний кабінет біології, 
три майстерні, оновлений актовий зал, їдальня з гарячим харчуванням, спортивний зал. 

Отже, в Глобинській гімназії №1 ім.В.Є.Курченка на сьогодні створено умови для 
всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів. 
 
 
 
 
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 
РІЗНОМАНІТНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО 
СЕРЕДОВИЩА 
 
 
Лисенко Микола Андрійович, 
директор Тарасівської ЗОШ І–ІІІ ступенів 
Гребінківського району 
 
 

У нашій школі переконані, що однією із важливих складових, що забезпечують 
сприятливе навчально-виховне середовище учнів, є естетичність оформлення школи і 
навчальних кабінетів.  

Тому у закладі на високому професійному рівні виконано художнє оформлення 
рекреацій, коридорів, їдальні та класних кімнат. 

А ще більша цінність цієї складової полягає в тому, що кошти на художнє 
оформлення діти заробили самі, працюючи у виробничих бригадах і трудових об’єднаннях 
школярів на вирощуванні цукрових буряків, маючи чистий щорічний прибуток по 15 – 20 
тис. грн. Тому 23 – 25 вересня 2009 року наша учнівська бригада «Бурячок» на третьому 
Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад та трудових аграрних об’єднань 
школярів у Луцьку посіла високе почесне третє місце. Це дало можливість суттєво зміцнити 
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матеріально-технічну базу школи, яка відіграє важливу роль в інноваційному розвитку 
різноманітності навчального середовища учнів. 

За ці кошти придбано дві сучасні цифрові відеокамери, кольоровий телевізор, 
мультимедійний проектор, екран до проектора, лазерний принтер, відеомагнітофон, нетбук, 
музикальний центр, електросушки, хімічні реактиви та біологічні унаочнення та багато 
іншого.  

В 2009 році проведено реконструкцію школи. Використано коштів більше 200 тисяч, а 
в 2010 році для зміцнення матеріально-технічної бази школи використано більше 50 тисяч 
грн. 

Наступною складовою інноваційного розвитку навчального середовища вважаємо 
вдосконалення та розвиток учнівського самоврядування. Керівним органом учнівського 
самоврядування в школі є учнівська адміністрація: учнівський директор школи, учнівський 
заступник з навчально-виховної роботи та виховної, педагог-організатор та учнівський 
завідуючий господарством.  

Розроблені та запроваджені: 
1. Положення про учнівську адміністрацію школи.  
2. Функціональні обов’язки членів учнівської адміністрації школи. 
3. Схема учнівського самоврядування школи. 
4. Річний план роботи учнівської адміністрації школи та інші нормативні  

документи.  
В учнівській адміністрації затверджується бюджет (із позабюджетних коштів), який 

вона використовує на свій розсуд та звітується перед учнями і батьками . 
Учнівська адміністрація школи успішно здійснює керівництво шкільним учнівським 

об’єднанням «Моє здоров’я – у моїх руках». Цікавими і корисними стали традиційні в 
школі дні учнівського самоврядування, засідання учнівських педагогічних рад, нарад, 
конкурсів, звітів тощо.  

Серед різноманітності навчального середовища в нашій школі чільне місце посідає 
інноваційний напрямок діяльності: формування лідерських компетентностей у 
педагогічному та учнівському колективах. Багато цікавого матеріалу запозичено у кращих 
школах області в результаті роботи обласного семінару директорів інноваційних 
навчальних закладів Полтавської області «Школа майбутнього», польсько-українського 
проекту «Лідери освітніх ініціатив» (22-25.11.2010 р. м. Кременчук), засідань 
Всеукраїнського дискусійного клубу «Директор школи» в м. Києві та інших. 24 вересня 
2010 р. у приміщенні Київського міського будинку вчителя відбулося засідання 
Всеукраїнського клубу «Директор школи» при сприянні газети «Директор школи», де і мені 
випала нагода виступити з темою «Створення школи традицій на Полтавщині», яка 
зацікавила редакторів газети «Директор школи», а вже незабаром з’явилася на її сторінках.  

Наступною складовою інноваційного розвитку різноманітності навчального 
середовища учнів є шкільний музей історії хліба. 

Шкільний музей історії хліба проводить велику роботу по вихованню учнівської 
молоді та має високі нагороди на Всеукраїнських конкурсах. 

Дуже важливу роль у інноваційному розвитку різноманітності навчального середовища 
відіграє творча атмосфера в педагогічному та учнівському колективах. В нашій школі: 

1. Розроблено систему вивчення, опрацювання, впровадження та поширення передового 
педагогічного досвіду. Результати: виготовлення відеофільмів та брошур про кращий 
педагогічний досвід; запровадження його елементів для розробки власних інноваційних 
проектів учителів школи; поширення досвіду на районних методичних об’єднаннях, нарадах. 

2. Розроблено ефективну систему роботи шкільного музею історії хліба. 
3. Розроблено та удосконалено учнівське самоврядування, в основі якого є учнівська 

адміністрація. Успішно працюють учнівська відео студія, гурток журналістики, радіогазета, 
газета «Шкільні вісті», шкільний веб-сайт, ефективно впроваджується виховна технологія 
«Школа-родина». 
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4. Навчально-виховний процес в школі систематизовано. Впроваджено змагання між 
класами школи з навчально-виховного процесу.  

5. Традиційно проводиться в школі День науки, шкільний фестиваль методичних ідей, 
учнівські конкурси: «Кращий учень школи», «Кращий щоденник», «Кращий зошит», творчі 
звіти учителів школи, запроваджено рейтингову систему оцінки результативності діяльності 
педагогічних працівників школи, розроблено систему громадського контролю знань учнів. 

 
 
 

 
НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК 
НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 
 
Горячун Надія Євгеніївна, 
директор Диканської гімназії  ім.М.В.Гоголя 
 
 

 
Завдання, які поставлені в Національній доктрині розвитку освіти, перш за все, 

спрямовані на подальше підвищення якості освіти, що надається. Одним із визначальних 
напрямів у розв’язанні проблеми підвищення якості освіти є розвиток педагогічних систем - 
головних функціональних компонент освітньої системи, досягнення на цій основі нового 
більш високого рівня навчально-виховного процесу. Це значною мірою визначається рівнем і 
характером розвитку навчально-виховного середовища (далі, навчального середовища - НС) 
– визначального компонента будь якої педагогічної системи, зумовлює, по суті, формування 
його якісно нового складу і структури. 

 Визначимо, що навчальне середовище – це штучно побудована система, структура і 
складові якої створюють необхідні умови для досягнення цілей навчально-виховного 
процесу. Структура НС визначає його внутрішню організацію, взаємозв’язок і 
взаємозалежність між його елементами. Елементи (об’єкти, складові, елементи - неподільні 
частки) НС виступають, з одного боку, як його атрибути чи аспекти розгляду, що визначають 
змістовну і матеріальну наповненість НС, а, з іншого боку, як ресурси НС, що включаються у 
діяльність учасників навчально-виховного процесу, набуваючи при цьому ознак засобів 
навчання і виховання (далі, засобів навчання - ЗН).  

Доцільно говорити про НС як про оточуюче середовище відносно інтелектуальних 
складових педагогічної системи - складових, які наділені природним або штучним 
інтелектом. Як природні інтелектуальні складові педагогічної системи виступають люди, 
яких визначають як учасників навчально-виховного процесу (досить поширено їх поділяють 
на об’єкт навчання – учень і суб’єкт навчання – вчитель). Як штучні інтелектуальні складові 
педагогічної системи можуть виступати ЗН (системи ЗН), в яких реалізуються принципи 
штучного інтелекту і які, завдяки цьому, здатні до самоорганізації, адаптації і само- або зовні 
спрямованого навчання (в розумінні науки про штучний інтелект). Для кожної з цих 
складових може бути визначене відповідне НС. 

 Разом з тим останні погляди на завдання національної і світової освіти, результати 
психолого-педагогічних досліджень свідчать про те, що сучасний навчально-виховний 
процес повинен передбачити принципові зміни відносин між його учасниками – учнем і 
вчителем, зробити все можливе для заміни авторитарної педагогіки педагогікою 
толерантності. Суттєвих змін набуває діяльність викладача і учня, змінюються ролі, які вони 
виконують у процесі навчання і виховання. 
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Водночас на відміну від спрощеного, але досить поширеного погляду на склад 
учасників навчально-виховного процесу, до цього складу, як окремий елемент, слід додати 
навчально-виховний або освітній мікросоціум. Вплив цього елементу НС на результати 
навчально-виховної діяльності, особливо при використанні в навчально-виховному процесі 
колективних, групових форм навчання і виховання, може бути досить суттєвим і навіть 
визначальним.  

Для відбитку подальшого вивчення і врахування цього визначального елементу 
сучасної освітньої парадигми інтелектуальну складову педагогічної системи представимо у 
складі трьох її суттєвих компонент (підсистем) – учнівської компоненти інтелектуальної 
складової педагогічної системи, або просто, учнівської складової педагогічної системи 
(учень, студент, слухач), учнівсько-групової компоненти інтелектуальної складової 
педагогічної системи, або просто, учнівсько-групової складової педагогічної системи (учні, 
студенти, слухачі навчальної організаційної одиниці – навчального класу, групи, груп, 
потоку), вчительської компоненти інтелектуальної складової педагогічної системи, або 
просто, вчительської складової педагогічної системи (вчитель, викладач, професор). 

У свою чергу сучасна освітня парадигма спирається на особистісно орієнтовану 
педагогіку, яка принципово передбачає, аби в епіцентрі навчально-виховного процесу 
знаходився учень – той, на кого, в головному, спрямовані навчальні дії і заради якого, в 
інтересах якого, врешті решт, здійснюється навчально-виховний процес, створюються 
педагогічні системи і системи освіти в цілому. На сучасному етапі модернізації освіти 
необхідно забезпечити утвердження особистісно орієнтованої педагогічної системи, яка 
могла б реалізувати принцип дитиноцентризму в навчально-виховному процесі як 
відображення людиноцентристської тенденції розвитку суспільства. Таким чином, 
утвердження в освіті принципів особистісно орієнтованої педагогіки передбачає аби НС 
визначалось, формувалось і розвивалось відносно вимог учнівської складової педагогічної 
системи.  

Підсумовуючи вище викладене, визначимо суттєві, з позицій нашого розгляду, 
аспекти моделювання, побудови і розвитку НС. За таким розумінням, до складу НС входять 
(НС характеризують, відбивають такі його аспекти, підсистеми):  

• учнівсько-групова складова педагогічної системи, яку складає мікросоціум 
навчальної групи (груп) і яка взаємодіє з учнівською складовою при здійсненні групових, 
колективних форм навчання і виховання, що передбачаються вчителем, та в межах 
додаткової (щодо дій вчителя) навчально-виховної діяльності, яку ініціюють і здійснюють 
самі учні;  

• вчительська складова педагогічної системи, яка здійснює спрямоване на цілі освіти 
управління навчально-виховним процесом, що базується на педагогіці толерантності, 
особистісно орієнтованих методах навчання і виховання, інших сучасних психолого-
педагогічних методах навчання і виховання, та забезпечує формування і розвиток у учнів 
(учнівської складової педагогічної системи) знань, умінь і навичок, способів продуктивного 
мислення і пізнання, соціально-значущих цінностей і відносин особистісного розвитку, 
рефлексивно-гуманістичного менталітету особистості, здатності до навчання і самонавчання 
впродовж життя тощо;  

• система засобів навчання, до складу якої входить сукупність матеріальних та 
інформаційних об’єктів, які можуть застосовуватися учнями і вчителями протягом навчання 
і в яких задовольняються вимоги щодо їх ефективного і безпечного використання. 

Слід зазначити, що на процес навчання і виховання особистості в навчальному закладі 
виключно великий вплив мають мікросоціум навчального закладу і розвиненість структури, 
глобальне і локальне розташування, рівень стану та пристосованості капітальних будівель 
навчального закладу, його навчальних приміщень, а також, так званий, глобальний освітній 
простір. Цей простір суттєво (реально і/або потенційно) впливає (може впливати) на 
діяльність педагогічних систем, на результати навчально-виховної діяльності учнів, іноді 
суттєво викривляючи і навіть знецінюючи зусилля навчального закладу щодо досягнення 
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визначених цілей навчання і виховання. Враховуючи пожиттєвий характер освіти людини, 
цей вплив визначально відчувається людиною впродовж всього її життя. 

Поділяючи цей погляд, можна вважати, що НС і педагогічні системи в цілому входять 
до складу глобального освітнього простору, складають його частку, утворюючи в цьому 
просторі підпростір засобів і технологій інституціональної системи освіти. 

Тому до складу глобального освітнього простору, окрім вищевизначених складових 
НС, слід віднести: 

• складову навчального закладу, яку складають мікросоціум навчального закладу і 
навчальні приміщення; 

• освітньо-просторову складову, яку утворює глобальний освітній простір і до 
складу якої входять люди і суспільні системи, що існують і діють поза навчальним закладом 
і які суттєво (реально і/або/ потенційно) впливають (можуть впливати) на результати 
навчально-виховної діяльності учнів. 

Мікросоціум навчального закладу утворюють працівники навчального закладу (члени 
колективу навчального закладу - його керівники, вчителі, допоміжний учбовий персонал 
тощо), які безпосередньо не входять до складу вчительської складової даного НС, але з 
якими учні можуть суттєво взаємодіяти в межах даного навчального закладу.  

Навчальні приміщення закладу освіти включають типові і нетипові (спеціалізовані) 
приміщення (шкільні кімнати, кабінети, аудиторії, лабораторії, навчальні майстерні, 
спортивні зали і майданчики тощо), в яких розгортається навчально-виховний процес і в 
яких створюються необхідні умови (психолого-педагогічні, предметно-методичні, медико-
біологічні, санітарно-гігієнічні, екологічні, архітектурно-естетичні тощо) для його 
ефективного здійснення і безпечного використання; 

Освітньо-просторову складову НС утворюють (до глобального освітнього простору 
входять) навчально-виховні та інформаційно-технологічні структури суспільства, які 
входять до складу системи освіти і з якими учні можуть суттєво з педагогічної точки зору 
взаємодіяти поза межами даного навчального закладу (наприклад, структури позашкільних 
закладів освіти, заклади інтернатного типу, спортивні школи і структури олімпіадного руху, 
спортивні табори і табори відпочинку, які входять до системи освіти), а також навчально-
виховні, соціально-економічні і інформаційно-технологічні структури суспільства, які 
безпосередньо не входять до складу системи освіти, але які визначально впливають на 
формування і розвиток особистості (найважливішими з педагогічної точки зору такими 
структурами є мікросоціум родини, системи масової інформації, спорту і дозвілля, а також 
мікросоціум за місцем переважного мешкання людини). Освітньо-просторова складова 
глобального освітнього простору формується засобами і технологіями цього простору і 
використовується людиною в процесі своєї позаінституціональної освіти.  

У свою чергу НС є спеціалізованим і цілеспрямованим підпростором глобального 
освітнього простору, засоби і технології якого формуються навчальними закладами і 
підпорядковані цілям навчання і виховання з конкретної навчальної одиниці або їх 
сукупностей (навчальний модуль, предмет, спеціальність тощо) для конкретного 
контингенту тих, хто навчається. 
 Адекватна побудова моделі НС стає неможливою без врахування цілей і змісту навчання, за 
якими здійснюється (буде здійснюватись) відповідна навчально-виховна діяльність і 
відповідно до яких створюються ті чи інші педагогічні системи.  

У навчально-виховній діяльності ЗН виступають як матеріальні і інформаційні 
ресурси здійснення навчально-виховної діяльності, структурно-упорядкована взаємодія яких 
створює умови для ефективного досягнення цілей навчання і виховання.  

 Здатність комплексів засобів навчання забезпечувати діяльність за декількома 
структурами передбачає можливість “покриття” ними широкого спектру навчальних цілей, 
визначає їх багатоцільове навчальне використання, створює умови для реалізації різних 
форм організації навчального процесу. Таким чином різнодіяльнісне спрямування, 
можливість багатоструктурної організації комплексів ЗН забезпечує з їх боку створення умов 
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для формування поведінки суб’єкта навчання у різних ситуаціях, які пов’язані з прийняттям 
рішень з широкого спектру подій в тій чи іншій предметній галузі, що є однією з важливих 
цілей навчання і виховання. 

Ця особливість поширюється і на інші види діяльності (безпосередньо не освітньої), 
інтеграція з якими є дуже важливою для забезпечення якісної освіти.  

Так, експериментальні наукові дослідження значною мірою пов’язані із 
спостереженнями, вивченням тих чи інших об’єктів або процесів, а сама наукова діяльність 
повинна бути органічно поєднана з навчальною. В свою чергу, навчальна діяльність повинна 
включати елементи наукового пошуку, вивчати і використовувати науковий інструментарій. 
Це є підставою для створення лабораторних навчально-наукових комплексів ЗН (ЛКЗН) - 
систем засобів навчання нового покоління. Завдяки новим педагогічним, структурно-
функціональним і техніко-технологічним можливостям такі комплекси ЗН повинні 
забезпечити створення і розвиток сучасного НС, підвищити ефективність застосування 
новітніх систем ЗН в розкритті і формуванні у особистості творчих підходів при опануванні 
освітою, в подальшій діяльності випускників навчальних закладів різних типів і рівнів 
акредитації. 

 Концептуальними засадами, на яких базується створення сучасних лабораторних 
навчально наукових комплексів ЗН, є: сучасна елементна база, модульність побудови, 
техніко-технологічна сумісність, системна відкритість, наявність засобів з’єднання модулів з 
комп’ютером, наявність спеціального програмного забезпечення управління навчальним 
експериментом і обробки його результатів. ЛКЗН забезпечують можливість гнучко 
синтезувати і динамічно змінювати НС, незалежно використовувати окремі ЗН, 
організовувати взаємодію різних окремих ЗН за декількома структурами, використовувати 
різні технології навчання і виховання, створювати умови для реалізації різних форм 
організації навчально-виховного процесу, враховувати наявні педагогічні можливості 
викладацького складу, розгортати, представляти та ілюструвати в НС реальні об’єкти і 
процеси об’єктивного світу або їх штучні модельні відбитки, багатоцільове навчальне і 
наукове використання, застосування при вивченні декількох навчальних тем і навіть 
предметів, наскрізності і наступності застосування ЗН в освіті і науковій діяльності, в різних 
типах навчально-виховних закладів і на різних рівнях отримання освіти. 

Використання сучасних методів і засобів інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) дозволяють суттєво розширити потенційний простір НС, забезпечити формування і 
використання ресурсів глобального освітнього простору, коли доступне НС не обмежується 
наявною в даному навчальному закладі різноманітністю складових НС. Це в першу чергу 
стосується доступної якісної і кількісної різноманітності інформаційних освітніх ресурсів, 
які стають можливими для застосування в навчально-виховному процесі завдяки 
розподіленим автоматизованим банкам даних і знань, що підтримуються в глобальній 
комп’ютерній мережі Інтернет. У цьому випадку можна говорити про потенційно 
необмежене НС (глобальне НС). У такому НС створюються умови для реалізації різних 
цілей, стратегій і траєкторій навчання і виховання людини, забезпечення адаптації складових 
НС до індивідуальних можливостей і потреб особистості, що є безперечним позитивом 
необмеженого НС. 

З іншого боку, потенційна необмеженість НС відкриває шляхи впливу на учнів деяких 
негативних складових глобального освітнього простору (освітньо-просторової складової 
НС). Завдяки цій необмеженості утворюється деякий потенційний надлишок НС щодо 
досягнення конкретних навчально-виховних цілей. Ці шляхи і цей надлишок можуть суттєво 
“зашумляти” і “викривляти” НС, відволікати, ускладнювати і навіть знецінювати діяльність 
учасників навчально-виховного процесу, унеможливлювати досягнення передбачених 
педагогічною системою навчально-виховних цілей. Така негативна можливість передбачає, 
аби в педагогічній системі була забезпечена допустима і розумна (без втрати цілісності НС і 
доцільної варіативності його складу, необхідності виконання частих трудомістких дій по 
його реструктуризації, синтезу і декомпозиції) мінімізація якісної і кількісної різноманітності 
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складу НС відповідно частковим цілям навчання і виховання, змістовно-функціональної 
спрямованості навчально-виховного процесу і фінансово-енергетичних та інших ресурсних 
можливостей освітньої системи. Це в першу чергу стосується розумного обмеження доступу 
учнів до електронних інформаційних ресурсів і медіа засобів, формування і доступ до яких 
сьогодні суттєво спростився, законодавчо достатньою мірою не відрегульований. Для 
використання в навчально-виховному процесі такі ресурси повинні бути попередньо 
“відфільтрованими” відносно педагогічних уподобань викладача, освітньої політики і 
цінностей суспільства.  

Отже, навчальне середовище - це загалом те, що дозволяє нам вчитись. Включає в 
себе навчальні матеріали, людей, які дають знання, та людей, що знання здобувають. У 
цьому середовищі проходить обмін знаннями між викладачами (вчителями) і студентами 
(учнями). Тобто навчальне середовище – структурно упорядкована множина засобів 
навчання, які застосовуються для забезпечення навчального процесу. 

 Для поглиблення нашого розуміння ролі, яку відіграє НС і його складові при 
здійсненні навчально-виховного процесу, його результативності, розглянемо це питання, 
аналізуючи конкретне НС Диканської гімназії ім.М.В.Гоголя. 

Сьогодні гімназія – це загальноосвітній навчальний заклад Диканської районної ради 
Полтавської області, який здобув статус гімназії в 2004 році, перший по рейтингу серед 13 
шкіл району.  

На сьогоднішній день у гімназії навчається 661 учень. 
В 1 – 4 класах здобувають початкову освіту 205 учнів у 9-и класах - комплектах. 

Перші класи навчаються і, напевне, будуть навчатися при дитячих садках селища Диканьки, 
де створені найкращі умови для навчання і розвитку дітей 6 – річного віку. 

За підсумками роботи в І семестрі 2010 – 2011 н.р. в початковій ланці освіти 
налічувалось 16 відмінників серед учнів 3 – 4 класів. З 456 учнів 5-11 класів високий рівень 
знань мають 55 учнів, що становить 12% від загальної кількості, достатній рівень - 213 учнів 
(47%). 

У школі працює 53 педагогічні працівники, 36 з яких мають вищу кваліфікаційну 
категорію, 14 – звання “вчитель – методист”, 19 – звання «старший вчитель».  

Із нині працюючих педагогів грамотами МОН України нагороджено 16 осіб, знаком 
«Відмінник освіти України» - 13 учителів, Нагрудним знаком «В.Сухомлинський» – 1 
вчитель. 

 При гімназії працюють 10 методичних об’єднань та творча група вчителів початкових 
класів за науково-методичною проблемою «Особливості організації навчально-виховного 
процесу в аспекті розвитку креативності особистості». 
 Щороку педпрацівники гімназії беруть участь у конкурсі “Учитель року”, у ярмарку 
педтехнологій, друкуються у фахових журналах, періодичній пресі. Вчителі гімназії 
проводять уроки з використанням інновацій, застосовуючи передові педтехнології та 
передовий педагогічний досвід. Своїми методичними доробками, досвідом діляться з 
колегами з інших шкіл району та області. 

Навчальний план гімназії враховує основні вимоги Законів України “Про освіту”, 
“Про загальну середню освіту”, Національну доктрину розвитку освіти, Концепції 
профільного навчання в старшій школі. 
Допрофільна підготовка здійснюється в 8, 9 – х класах. Профільне навчання у  
10-х та 11-х класах – за суспільно – гуманітарним напрямом економічного профілю та 
філологічним профілем з вивченням двох іноземних мов. 

Концепція профільного навчання передбачає поглиблене вивчення окремих предметів 
шкільної програми, тому в гімназії введено ряд дисциплін, курсів за вибором, факультативів: 
інформатика (5кл.); креслення (8-9 кл.); «Моя економіка” та “Основи економіки” (8, 10, 11 
кл.); “Права людини” (10 кл.); факультатив з правознавства ( 11 кл.); друга іноземна мова ( 10 
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кл.); факультативи з підготовки випускників до складання ЗНО (11 кл.); курс за вибором 
«Ділова українська мова» (11 кл.). 

Диканська гімназія ім.М.В.Гоголя співпрацює з вищими навчальними  
закладами: Полтавським державним педагогічним університетом  
ім. В.Г.Короленка та Полтавським національним технічним університетом  
імені Ю.Кондратюка. 

Приємно відзначити, що результатом співпраці вчителів та учнів є хороші показники 
участі гімназії у предметних олімпіадах. Так у 2009 – 2010 н.р. на районних олімпіадах учні 
нашої школи вибороли близько 68 % (85 призових із 125 районних) всіх призових місць, а в 
області переможцями в олімпіадах та турнірах стали 14 учнів гімназії. У 2010-2011 н.р. 66% 
районних олімпіад, в області 12 призових місць. 
 У школі 15 років діє наукове товариство МАН, і кожного року юні пошуковці виборюють 
призові місця на рівні району та області. У 2009 році робота Кошель Ані по темі «Дороги 
Гоголя», присвячена 200-річчю з дня народження письменника, виборола І місце у 
Всеукраїнському етапі конкурсу.  
Кожного року учні гімназії здобувають призові місця в обласному конкурсі інформаційних 
технологій (2009 р. – 2 призових, 2010 р. – 1 призове).  

Допомагає здійснювати навчально – виховний процес соціально – психологічна 
служба у складі практичного психолога та соціального педагога. 

У гімназії діє 2 дитячі організації: “Веселка” для учнів 1 – 4 класів та  
«Учнівська республіка» для учнів 5 – 11 класів. Найвищий орган управління – 

парламент. При парламенті працюють комісії: дисципліни і порядку, культмасова, 
фізкультури і спорту, навчальна. Працює шкільний прес – центр. Очолює парламент 
президент, який обирається 1 раз на 2 роки в ході проведення рольової гри “Вибори” . 

У школі працює більше 30 гуртків та секцій спортивного та навчального напрямку. 
Серед них художня студія, команда КВК «Комуналка», гурток юних лісників-дендрологів, 
група «Пошук» при кімнаті-музеї Бойової слави, Зразковий хореографічний колектив 
«Квітограй», переможець обласних та міжнародних змагань.  

 У гімназії на досить високому рівні проводиться екологічна робота, працює 
екологічна бригада «Паросток», члени якої займаються вирішенням проблем екології 
селища, беруть участь у районних та обласних акціях та експедиціях, мають призові місця у 
районі та області. Разом з представниками лісництва та Диканського ландшафтного парку 
учні – учасники природоохоронної організації «Зелене серце»– виконують об’ємну роботу. 

Для здійснення ефективного навчально-виховного процесу учні та вчителі 
використовують навчально-матеріальну базу гімназії, яка включає в себе 3 майстерні, 1 
комп�ютерний клас, кабінет ІКТ, кабінет фізики з комп’ютерним комплексом, кабінет хімії з 
інтерактивною дошкою, актову залу, 2 хореографічні класи, бібліотеку (53780 пр.), 
читальний зал (2350 пр.), тренажерний та спортивний зали, методичний кабінет, музей 
Бойової слави, музей Історії школи.  

Навчальне середовище, яке створене в гімназії і постійно розширюється та 
збагачується, змінюється від реалій сьогодення, дає можливість забезпечувати виконання 
мети школи: «Всебічний розвиток особистості, творчих здібностей дітей; самореалізація 
потенціалу молодих обдарувань».  
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СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО 
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ  
 
 
Литус Лариса Валеріївна,  
директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 
  

 
 
Виходячи із викликів сьогодення, основною задачею сучасної школи є підготовка учнів 

до життя в інформаційному світі, який постійно змінюється. Молоді люди, які вступають на 
стежку самостійності, повинні легко адаптуватися до різних умов, а головне – мати 
постійний потяг до самоосвіти і самовдосконалення.  

А тому першоосновою діяльності педагогічного колективу Зіньківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 є створення умов, за яких відбувається різносторонній розвиток 
особистості. 

До послуг учителів та учнів: 
– 24 класні кімнати; 
– актова зала і 2 спортивні зали; 
–2 комп′ютерні класи на 20 робочих місць; 
– кімната практичного психолога та педагога соціального; 
– кімната логопеда; 
– ігрова кімната для учнів 1-х класів; 
– музей бойової слави «Подвиг і Пам′ять»; 
– методичний кабінет; 
– майстерня по обробці тканини; 
– майстерня по обробці дерева та металу; 
– хореографічний зал; 
– бібліотека. 
Учителями накопичений суттєвий досвід роботи з обдарованими дітьми, який 

втілюється через участь у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі-захисті 
наукових робіт учнів-членів МАН, інтелектуальних і творчих конкурсах, трудових акціях. 

Школа утримує лідируючі позиції серед шкіл Зіньківського району по 
результативності участі учнів у олімпіадах різних рівнів. Так, у 2010-2011 навчальному році 
школярі здобули 50 призових місць районного етапу та 2 (з української та англійської мови) 
– обласного. Учениця 11-Б класу Людмила Косяк стала учасницею Всеукраїнської олімпіади 
з української мови. 

Шкільне наукове товариство «Зміна» щорічно представляє науково-дослідницькі 
роботи учнів до захисту у секціях фізики, екології, ботаніки, географії, хімії, української 
літератури, англійської мови, історії України, фольклористики, літературної творчості, 
етнології, мистецтвознавства, МАН.  

Так у 2010-2011 навчальному році на обласному етапі конкурсу-захисту було 
представлено 7 наукових робіт, з яких 2 роботи відзначені дипломами  

І ступеня, а 3 роботи – ІІІ ступеня. 
Наша гордість: 
– Денис Гавриш – випускник 2007 року, перможець Всеукраїнського етапу конкурсу 

МАН у секції інформаційних, телекомунікаційних систем, обладнання і приладів науково-
технічного відділення. Студент факультету комп’ютерної інженерії ХНУРЕ, призер ХІІ 
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Системне програмування», 
співавтор 2 друкованих праць, керівник студентського наукового проекту. 
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– Юлія Кравченко – випускниця 2010 року, учасник Всеукраїнського етапу конкурсу 
МАН у секції ботаніки, студентка біологічного факультету ХНУ імені М.В.Каразіна. 

Постійно розширюється участь школярів у інтелектуальних конкурсах. Міжнарожний 
математичний конкурс «Кенгуру» щороку збирає численну аудиторію своїх прихильників, 
учнів 2-11 класів.  

Популярністю користується також Всеукраїнський конкурс «Левеня», знавців 
інформатики «Бобер», російської мови «Русский медвежонок», англійської мови «Грінвіч», 
української мови «Соняшник», історії та українознавства «Патріот». 

Значна увага приділяється роботі екологічного спрямування. У 2006 році розпочав 
свою діяльність натуралістичний загін «Арніка» (керівник – заступник директора з науково-
методичної роботи Л.В.Гавриш) – триразовий призер (2007-2009 роки) і переможець 
обласного етапу Всеукраїнської акції «Рослини рятівники від радіації» (2010 рік), призер 
обласного етапу трудової акції «Парад квітів біля школи» (2010 рік), лауреат обласного етапу 
туристсько-краєзнавчої експедиції учнівської і студентської молоді «Пізнай свою країну» за 
напрямком «Це планета не тільки для нас» (2010 рік), учасник проекту «Оптимізація 
озеленення території навчальних закладів» (2010 рік).  

Експедиційний загін «Флора» (керівник – учитель біології Л.О.Харченко) здійснює 
різносторонню діяльність по дослідженню природних пам′яток рідного краю. Участь 
школярів у напрямку «Вчимося заповідувати» відзначена дипломом ІІ ступеня обласного 
етапу експедиції «Мій рідний край, моя земля» (2010 рік). Дієвою формою пропаганди знань 
про довкілля є діяльність екологічної агітбригади «Комет» (керівник – вчитель біології 
Л.О.Харченко), лауреата обласного огляду – конкурсу екобригад та екотеатрів (2009 рік). 

Розвиток творчих здібностей дітей знаходиться в центрі уваги вчителів- філологів. 
Наймолодші учні друкують власні поетичні доробки у всеукраїнському виданні «Долоньки», 
старшокласники дебютують у місцевій пресі, беруть участь у творчих конкурсах.  

Так, учениця 10-Б класу Анжела Мелешко стала учасником літературної студії 
«Полтавські джерела» при Полтавській обласній організації Національної спілки 
письменників України. Окремі її вірші і прозові твори були опубліковані у Всеукраїнській 
молодіжній газеті «Світ молоді» та районній газеті «Голос Зіньківщини». Збірка прозових 
творів підготовлена до дебюту молодого автора у журналі «Дієслово».  

Наукова робота Анжели «Мости до весни» відзначена дипломом ІІІ ступеня 
обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН у секції 
літературної творчості. Юна авторка підготувала збірку прозових і поетичних творів для 
участі в конкурсі «Собори душ своїх бережіть». 

В основі системи виховної діяльності – впровадження інноваційних технологій 
виховання учнів. Видана колективна праця вчителів «Творимо особистість». 

Музей «Подвиг і Пам′ять» - святиня школи, центр військово-патріотичного 
виховання учнів, він уособлює ратний і трудовий подвиг народу і його Збройних Сил у 
Великій Вітчизняній війні. Засновник музею – Заслужений учительУкраїни А.С.Ігнатенко, 
яка шляхом пошуку з багатьма поколіннями слідопитів створила духовний пам′ятник 
подвигу старшого покоління в роки війни 1941-1945 р.р. 

В школа діє модель громадянського виховання «В полум′ї і Славі – виховання 
Пам′яттю». 

В 2005 році музей нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки 
України як переможець завершального Всеукраїнського етапу огляду роботи музеїв 
історичного профілю, що висвітлюють події Другої Світової та Великої Вітчизняної війни, 
отримав звання «Зразковий». У 2010 році – підтверджено звання «Зразковий». 

Пошуковий загін «Пам′ять» (керівник Яценко В.М., учитель історії) здійснює пошук 
під девізом «Дорогами подвигу». Учнями здійснено туристичні походи по місцях боїв 93-ї 
стрілкової дивізії, в урочище Шумейкове, шляхами партизанської слави Зіньків- Котельва, 
Зіньків – Лютенські Будища – Лютенька. 
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Пошуковий загін «Пам′ять» - переможець першого етапу історико-краєзнавчої акції 
учнівської молоді «Збережемо пам′ять про Подвиг», переможець 24 обласного зльоту юних 
краєзнавців та активістів музеїв (2007), лауреат обласного конкурсу Всеукраїнської 
туристсько-краєзнавчої експедиції «Краса і біль України» за напрямом «Свята спадщина» 
(2007). Переможець І етапу Всеукраїнської історико-краєзнавчої експедиції «Шляхами 
подвигу і слави» (2009). Переможець ХХVІІ обласного зльоту юних краєзнавців та активістів 
музеїв при навчальних закладах (2010). Переможець обласного та Всеукраїнського огляду 
музеїв історичного профілю навчальних закладів (2010). 

Загін «Зеровчата» (керівник Літвішко Л.В., вчитель історії, вчитель- методист, 
відомий краєзнавець Зіньківського району) працює за такими напрямками: 

– історія міста Зінькова; 
– архітектурні особливості історичної частини міста; 
– маловідомі сторінки історії Зіньківського району; 
– славетні земляки; 
– доброчинність і меценацтво відомих зіньківчан; 
– єврейський етнос м.Зінькова; 
– репресії 30-х років і голодомор у м. Зінькові. 
Загін «Зеровчата» шестиразовий переможець ІІ етапу краєзнавчої експедиції «Сто 

чудес України» та триразовий переможець Всеукраїнської історико-географічної експедиції 
«Історія міст і сіл України» та експедиції «Сто чудес України». Члени загону були 
нагороджені путівками до Закарпаття та м. Києва. Матеріали, зібрані під час пошукових 
експедицій, увійшли до ювілейного видання «Зіньків. Від сивої давнини до наших днів». 

У школі діють: 
– загін «Діскавері» (керівник – учитель хімії Ю.Ю.Ольхова) - лауреат обласних 

конкурсів з екології; 
– команда КВК «Фортуна» (керівник – вчитель англійської мови І.Р.Безпала) – 

переможець районних дипломант обласних конкурсів; 
– фольклорний колектив «Мальви» (керівник - учитель української мови Г.П.Ківшик) 

- призер обласних конкурсів, учасник фестивалю «Червона рута»; 
– вокальні ансамблі «Чарівниця» і «Козачата» (керівник – учитель –музики 

В.Г.Мільченко) - лауреати районних мистецьких конкурсів; 
– зразковий танцювальний колектив «Спалах» (керівник – О.О.Гапон)- переможець 

обласних, лауреат всеукраїнських мистецьких конкурсів. 
З червня 2007 року школа тісно співпрацює з Корпусом миру США в Україні за 

програмою молодіжного розвитку, волонтер Едвард Массел (Мобіл. Алабама) та програми 
викладання англійської мови, волонтер Сара Марія Мелтон (Далас. Техас) (2010 рік).  

Представницька діяльність вчителів: 
– Л.В.Гавриш має 9 розробок уроків, позакласних заходів, опублікованих у газеті 

«Англійська мова», переможець Всеукраїнського конкурсу «Панорама творчих уроків -
2007». 

– С.М.Боровик – лауреат Всеукраїнського конкурсу «Панорама творчих уроків -2010», 
має 2 публікації розробок уроків з історії та етики. 

– Т.В.Британ – лауреат колнкурсу «Коли скінчилися уроки»газети «Позакласний час», 
має 2 публікації розробок уроків з математики. 

– Л.В.Літвішко – автор книги «Зіньків. Від сивої давнини до наших днів», 
«Зіньківщина. Історичні нариси», «Книга скорботи Зіньківщини», редактор газет 
«Невероятное» та «Загадки історії» видання «Интересная газета». 

В 2006 році школа стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Сто кращих шкіл 
України - 2006» в номінації «Школа шкіл». 
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ГІМНАЗІЯ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ - ШКОЛА 
СОЦІАЛЬНОГО УСПІХУ 
 
 
Рогодченко Ірина Остапівна, 
директор Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко 
 
 
 
 

Сьогодні Карлівська гімназія імені Ніни Герасименко - це школа рівних 
можливостей, у якій кожна дитина може розвивати свої здібності, обдарування.В основі 
діяльності застосовується системний підхід до здійснення міжкласної профільної 
диференціації. Розвиток і саморозвиток учнів відбувається на основі врахування їх 
індивідуальних особливостей.  

Створення рівних можливостей забезпечується шляхом вдосконалення організації 
навчально-виховного процесу, вивчення і врахування вікових психологічних особливостей, 
розумових сил, пізнавальних можливостей дітей, темпів розвитку їхньої свідомості. Кожна 
дитина школи - це маленька зірочка, яка при підтримці мудрого педагога спалахне на 
небосхилі освітнього простору яскравою зіркою. 

Національною доктриною розвитку освіти визначено важливість новаторських 
підходів до розвитку дитини, її професійної визначеності, життєвої самореалізації. Гімназія 
діє як Школа соціального успіху, де створені умови для становлення соціально активної, 
морально й фізично здорової особистості. Комунікабельність, креативність, вміння 
самостійно мислити, будувати індивідуальну траєкторію розвитку, прагнення до 
особистісного та професійного успіху-основні риси випускника. Образ Школи соціального 
успіху - це форма консолідації учителів, влади, науки, громадськості. Ця ідея передбачає 
широку участь усіх, хто зацікавлений у розвитку навчального-виховного процесу. 

Основою діяльності нашого закладу є пріоритетні принципи: демократизації, єдності 
загальнолюдського й національного, внутрішньої гуманізації змісту освіти, розвивального 
характеру навчання, індивідуалізації та диференціації, співпраці та співробітництва між 
учителем і учнем, впровадження нових технологій навчання й виховання, відкритості й 
динамічності освіти, співпраці з громадськістю. 

Майбутнє гімназії пов'язане з перенесенням акцентів зі знань та вмінь, як і результатів 
навчання, на формування компетентності школярів. Відповідно, Школа соціального успіху 
закономірно базується на реалізації компетентнісного підходу до навчання.  

Компетентність визначається як загальна здатність, яка ґрунтується на знаннях, 
досвіді, здібностях, набутих завдяки навчанню. Ми дотримуємося думки, що гімназія - це 
навчальний заклад, у якому здійснюється інноваційна діяльність, спрямована на розробку й 
впровадження нових компетентнісно зорієнтованих проектів.  

Тому, створюючи середовище, адаптоване до потреб розвитку особистості, 
впроваджуємо в практику роботи новітні моделі організації навчально-виховного процесу, а 
саме цільові проекти відповідно до напрямків: «Управлінська діяльність» («Державно-
громадське управління навчальним закладом», «Професійний розвиток педагогів», 
«Науково-методичний супровід освіти»); «Зміст освіти» («Крок до інформаційного 
суспільства», «Профільна освіта. Освітні маршрути», «Оволодіння національними та 
загальнолюдськими цінностями», «Освіта через мистецтво», «Психолого - педагогічнй 
супровід навчально-виховного процесу»); «Здоров'я та безпека» («Здоров'я дитини», 
«Безпечне середовище»); «Духовні орієнтири» («Світ прекрасного», «Минуле і майбутнє», 
«Зелена планета»); «Учнівське самоврядування» («Лідер», «Гімназійний олімп»); «Аспекти 
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виховного процесу» («Інтелектуал», «Чемпіон», «Технополіс»); «Європейський вимір в 
освіті» («Партнери в часі»). 

 Проекти забезпечують інтеграцію знань і вмінь із різних видів діяльності, спонукають 
до ефективного функціонування освітнього середовища, тісної взаємодії учителів та учнів. 
Зокрема, проект „Методичний сервіс” спрямований на впровадження та апробацію 
інноваційних процесів у педагогічну діяльність учителів, сприяння розвитку творчих 
здібностей педагогів. Мета проекту „Сходинки до Олімпу” - створення належних умов для 
розкриття потенційних можливостей дітей, максимального розвитку обдарованості та 
якнайповнішої реалізації можливостей педагогів та учнів. Над відстеженням динаміки та 
тенденцій розвитку освітнього простору в гімназії, створенням власної системи 
неперервного й тривалого спостереження працюють учителі, які реалізують проект 
„Педагогічний моніторинг”. 

Заслуговує уваги діяльність педагогів гімназії, які сьогодні збагачують практику 
новими ідеями, змістом, технологіями. Реалізують власну технологію «Формування у 
першокласників графічних навичок письма у зошитах в одну лінію» учителі початкових 
класів Штанько О.М. і Ляпота Л.О.  

Їх ідеї та нові підходи до організації навчальної діяльності першокласників лежать в 
основі регіонального експерименту, який здійснюється на базі навчального закладу. 

Технологія розвивального навчання є основою педагогічної діяльності учителя 
початкових класів Баган О.П., математики Горпинченко В.М., української мови та літератури 
Коновал О.Г. Нові підходи до бального оцінювання знань розробила і результативно 
застосовує на практиці учитель географії та економіки Хміль Т.В. Сугестивно-асоціативні 
технології на уроках зарубіжної літератури як шлях підвищення якості літературної освіти - 
проблема, над якою працює учитель зарубіжної літератури Сутула О.В. Інтерактивні методи 
навчання - основа організації навчально-виховного процесу учителя іноземної мови 
Листопад О.М. 

З метою розвитку наукових здібностей, творчої активності дітей наш заклад підтримує 
зв’язки з Полтавським національним державним педагогічним університетом імені В.Г. 
Короленка, Полтавським університетом споживчої кооперації України. Співпраця з 
кандидатами історичних наук Демиденко Т.П., Харченко Т.О., асистентом кафедри 
технологій та інтелектуальної власності Мокляком В.М. приносить плідні результати у 
написанні наукових робіт, професійному самовизначенні випускників. 

Учительський колектив проектує свою освітню діяльність на розвиток соціально 
орієнтованої системи навчання, яка передбачає адаптоване впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій. Тому в навчальному закладі функціонує три комп’ютерних 
кабінети, підключених до мережі Інтернет, діє віртуальна лабораторія; до послуг учнів - 
сучасний кабінет біології з інтерактивним обладнанням. 

Наша гімназія – це дитячо-доросла спільність, заклад, у якому забезпечується медико-
психолого-соціально-правова підтримка учнів, створене дружнє середовище. Ми вважаємо, 
що школярі на рівні з дорослими повинні вибудовувати те оточення, у якому вони 
проживають, поліпшувати його, конструювати особисте майбутнє. Саме тому один із модулів 
школи «Дитячо-дорослі проекти» і спрямований на взаємодію між учнями й фахівцями 
різних галузей. Що це дає школярам? Самовизначитися, самоствердитися, 
самореалізуватися.  

В залежності від обдарувань та планів на майбутнє учні на базі шкільних музеїв, 
хореографічної студії, медіа-центру «Гімназія +», студій образотворчого мистецтва та 
естрадного співу, спортивних секцій, гуртків технічної творчості, учнівських товариств 
«Інтелектуал», «Лідер», клубу «Дебати» під керівництвом наставників, зацікавлених у 
розвитку дітей, - учителів, науковців, бізнесменів, представників влади тощо мають 
можливість створювати й реалізувати спільні з партнерами проекти, участь у яких допомагає 
випускникам набути певного практичного досвіду. 
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У навчальному закладі домінують нові підходи до управління - інтерактивні технології 
взаємодії й комунікації. Це забезпечує спільну діяльність учасників навчально-виховного 
процесу, активну взаємодію всіх суб'єктів (педагогічної спільноти, громадськості, влади), 
дозволяє зробити процес більш демократичним, аналізувати ширший спектр думок, 
знаходити спільне розв'язання проблем, розвивати у членів колективу почуття єдності, 
відповідальності за прийняття рішення та його виконання.  

Карлівська гімназія - провідний освітній заклад району, учні якого отримують високі 
результати в олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Так, за останні п’ять років 139 гімназистів 
стали переможцями ІІ, 21 учень-переможцями та призерами ІІІ (обласного) етапів учнівських 
олімпіад із базових дисциплін.  

Школярі-активні учасники конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. 
Результат спільної роботи наукових керівників та учнів за останні роки - 14 призових місць 
на районному, 6 - обласному етапах конкурсу-захисту. Гімназисти беруть участь у 
різноманітних конкурсах Всеукраїнського рівня: „Кенгуру”, „Патріот”, „Гринвіч”, 
„Колосок”, „Бобер”, ”Соняшник”, „Левеня”, „Моя родина у ХХ столітті”, ”Безсмертний 
подвиг українського народу” тощо. 

На сьогодні ми маємо реальні підтвердження успіхів своєї праці у позакласній 
виховній роботі. Протягом останніх років за підсумками різноманітних конкурсів та змагань 
серед шкіл міста наш навчальний заклад займає в основному призові місця. Зокрема, 
першість вибороли у конкурсі строю і пісні, присвяченому Дню перемоги, у змаганнях 
допризовної молоді, конкурсах на кращу композицію з квітів та природного матеріалу, 
присвяченому Дню міста, на кращу новорічну іграшку, «Міс Снігуронька», екологічних 
бригад, юних декламаторів, в обласному святі «Воскресни, Писанко!», різноманітних 
конкурсах малюнків, а в районній спартакіаді школярів утримуємо першість уже 20 років 
підряд. 

Прізвище учениці нашої гімназії Буряк Надії (нині студентки) занесене до 
Всеукраїнської книги «Обдаровані діти», Теслюк Володимир (учень 9- А класу) став 
призером Всеукраїнського конкурсу малюнків «Моє рідне село». 
Моторна Аліна (учениця 10-Б класу) виборола І місце в обласному конкурсі «Таланти 
багатодітної родини». 

Завдяки дієвому учнівському самоврядуванню випускники нашої гімназії добре 
адаптуються у вищих навчальних закладах: відмінно навчаються, активні учасники 
студентського життя. Неодмінний показник професійності, фахового рівня освітян - їх участь 
у щорічному конкурсі „Учитель року”. Педагоги гімназії - неодноразові переможці 
районних, дипломанти обласних етапів. 

Сьогодні Карлівська гімназія імені Ніни Герасименко – член Всеукраїнської асоціації 
шкіл нового типу „Відроджені гімназії України”, учасник тренінгів „Школа майбутнього” у 
рамках українсько-нідерландського проекту „Громадські платформи освітніх реформ в 
Україні”, українсько-польського - «Лідери освітніх ініціатив», Всеукраїнського конкурсу на 
створення Проекту розвитку Школи майбутнього, дипломант Всеукраїнського конкурсу 
„Сто кращих шкіл України” у номінації „Школа педагогічного пошуку”, десятої Ювілейної 
міжнародної виставки навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні”, четвертої виставки-
презентації „Освіта України. Інноваційні технології навчання”, обласного конкурсу З 
підготовки моделі компетентного випускника, районного та обласного конкурсів-оглядів 
музеїв Бойової слави, переможець обласного та Всеукраїнського етапу акції „Живи, книго!”. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА  
 
 
Грінько Світлана Юріївна,  
директор Кобеляцької  ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
імені Олеся Гончара,  
Морозов Володимир Михайлович,  
учитель психології Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 імені 
Олеся Гончара 
 
 

«На долю вчителя випадає нова відповідальна роль. Він має стати організатором того 
соціального середовища, яке є єдиним виховним чинником… Виховний процес виявляється 

вже активним з трьох сторін: активний учень, активний вчитель, активне середовище, яке 
знаходиться між ними».  

Л.С.Виготський 
 

Педагогічний колектив Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 імені Олеся Гончара в 
своїй інноваційній проектно-педагогічній діяльності використовує еколого-особистісну 
модель освітнього середовища, запропоновану відомим російським психологом В.А. 
Ясвіним.  

Ця модель розглядає освітнє середовище як складний об’єкт системної природи, « 
система впливів і умов формування особистості за заданим зразком, а також можливостей 
для її розвитку, які містяться в соціальному і просторово-предметному оточенні».  

Для того, щоб освітнє середовище здійснювало розвиваючий ефект, воно має 
забезпечувати систему можливостей для саморозвитку всіх суб’єктів освітнього процесу 
(учнів і педагогів). Ця система містить 3 структурні компоненти: 1) соціальний – характер 
взаємовідносин суб’єктів освітньої діяльності (учнів, педагогів, батьків, керівників); 2) 
просторово-предметний – приміщення для занять, інженерні системи життєзабезпечення, 
прилегла територія; 

3) психодидактичний – зміст, форми і методи навчання та виховання, зумовлені 
цілями освітнього процесу. 

Конкретні заходи і особливості організації оптимального освітнього середовища 
представлені в системному інноваційному проекті «Школа розвитку особистості», який 
розроблений і впроваджується в Кобеляцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 імені 
Олеся Гончара. 

Згідно системного інноваційного проекту соціальний компонент освітнього 
середовища забезпечується партнерськими відносинами педагогів і учнів, їх 
самовизначенням та самореалізацією у спільній діяльності, особистісно зорієнтованим 
навчально-виховним процесом, наявністю науково обґрунтованих моделей 
конкурентоздатного випускника і сучасного вчителя школи, демократичним стилем 
управління і спілкування, потужною діяльністю системи учнівського самоуправління, 
активним функціонуванням інноваційної технології формування позитивного іміджу 
навчального закладу і забезпечення оптимального зв’язку школи з громадськістю. 

Просторово-предметний компонент освітнього середовища включає забезпечення 
естетично привабливого і психологічно позитивного дизайну приміщень школи, прилеглої 
території, а також постійне оновлення інженерних систем життєзабезпечення закладу. На 
сьогодні всі приміщення нашої школи відповідають державним санітарним нормам. 
Територія навчального закладу має зелені насадження, квітники, спортмайданчики для 
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змагань з баскетболу, волейболу, стадіон, асфальтовані доріжки. В головному приміщенні 
школи багато квітів, кабінети озеленені, мають виражену індивідуальність, затишні. 

Психодидактичний компонент освітнього середовища згідно системного 
інноваційного проекту передбачає чітке формулювання мети діяльності школи;  

– формування національної інтелігенції;  
– наявність авторського робочого навчального плану школи; 
– інноваційного пакету навчальних програм, методичних посібників,  
– рекомендацій по інноваційно-розвиваючому навчанню, діагностичних і 

розвиваючих методик для роботи з обдарованими дітьми; забезпечення навчального процесу 
сучасними технічними засобами, приладами, унаочненням, навчальною літературою; 
науково обґрунтованих систем педагогічного менеджменту, методичної, виховної роботи в 
школі.  

Педагогами школи застосовуються найрізноманітніші інноваційні форми, методи і 
технології навчання: інтерактивні методи навчання; технологія кооперативного навчання; 
технологія колективно-групового навчання; інтеграція навчання; диференційоване навчання; 
евристичні бесіди; технологія рівневої диференціації; особистісно-орієнтована технологія; 
інформаційно-комунікативні технології під час вивчення окремих предметів; мультимедійні 
методи викладання; активні форми і методи навчання; розвивальне навчання.  

Школа має нові комп’ютерні класи, всі комп’ютери під'єднані до високошвидкісного 
Інтернету на базі ADSL технологій в одну локальну мережу. 

У 2008 році наша школа прийняла участь у конкурсі проектів фірми Intel «1 учень + 1 
комп'ютер» і отримала 30 шкільних нетбуків для науково-методичного експерименту, який 
проводиться спільно з МОН України, ПтіЗО МОН України та Intel. 

Зараз ці нетбуки інтенсивно використовуються для проведення уроків в початкових 
класах. Вчителі школи широко застосовують при підготовці і проведенні уроків комп’ютери, 
мультимедійне обладнання, дидактичні і методичні матеріали та інформацію на магнітних 
накопичувачах , лазерних дисках. Дирекція Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені Олеся 
Гончара першою в Кобеляцькому районі почала застосовувати інформаційні технології в 
управлінні навчально-виховним процесом. 

Були створені комп’ютерні бази про всіх учасників освітнього процесу, створена 
електронна база результативності навчальних досягнень, впроваджено електронний облік 
фінансово-бухгалтерських розрахунків, складання звітної документації та перспективного 
планування. 

З прилученням до мережі Інтернет набули доступу до бази нормативно-регуляторної 
документації Міністерства освіти та науки України, головного управління освіти 
облдержадміністрації.  

Комунікаційні та інноваційні технології інтенсивно застосовуються при проведенні 
засідань педагогічної ради, в аналітичних та контролюючих видах управлінської діяльності. 
Школа є опорною в районі за напрямом «Інформатизація управління навчально-виховним 
процесом».  
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ШКОЛА – ОСТРІВ ПЛЕКАННЯ 
МАЙБУТНЬОГО 
 
 
Гринь Микола Федорович, 
директор Оленівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Козельщинського 
району 
 
 
 

 

Школа – це тонкий і чутливий музичний інструмент, 
 який творить мелодію гармонії, що впливає на думку кожного вихованця, 

 але творить лише тоді, коли цей інструмент добре настроєний. 
 В. Сухомлинський 

 
У бурхливому життєвому морі сучасності школа – це острів любові, де дитину 

зрозуміють, порадять, підтримають, де немає місця байдужості, де допоможуть своєю 
життєдіяльністю стверджувати особисто себе. 

Члени педагогічного колективу школи Тесленко С.С., Петлична М.С., Горпинченко 
Л.А., Пархоменко О.І. не лише намагаються оволодівати активними методами створення 
інноваційного освітнього середовища, а й виробили концептуальні засади нового змісту 
навчання і виховання. 

Спільно вироблені та запозичені заповіді стали дороговказом у повсякденному житті: 
– працьовитість – основа духовної єдності; 

– навчаємось не для школи, а для життя; 
– не інструкція, а любов до роботи; 
– гармонія вносить радість у життя. 

Освіта і наука – ті галузі суспільного життя, які найбільше віддзеркалюють рівень 
відповідності того, чого ми хочемо знання завжди співвідносні з мораллю, з вченням про 
добро і зло, і тому вони не лише дають знання, а й виконують суспільне замовлення – 
виховують Людину, Громадянина.  

Цим питанням надається особливої уваги, бо виховання патріотів сьогодні надзвичайно 
актуально, адже патріотичне виховання пронизує усі сторони життя. 

У зв’язку з цим педагогічною радою були визначені пріоритетні напрями роботи: 
– розвиток соціальної активності, громадянської відповідальності; 
– утвердження поваги до історичного та культурного минулого; 
– виховання в русі законності, норм суспільного і колективного життя; 
– створення умов для забезпечення реалізації конституційних прав людини та її обов’язків. 
Через те, що сьогодні втратилися такі риси громадянської свідомості, як честь, 

обов’язок, відійшли на другий план ідеали любові до Вітчизни, до людей, що було 
характерно для старших поколінь, назріли умови розробки чітких форм і методів роботи. На 
наш погляд, стрижневим моментом формування патріотичних якостей мають стати історичні 
традиції славного минулого. Реалізація цих завдань зможе подолати виклики сучасності. 
Адже стрімко змінюється час і все, що нас оточує отже, щоб не відчувати себе викинути за 
борт сучасного життя, треба постійно вчитися. 

Школа в майбутньому повинна насамперед дбати про духовне багатство вихованців. 
Наші спостереження вказують на значні зміни у взаємостосунках батьків і дітей, зниження 
активної ролі сім’ї у вихованні моральних якостей дитини і протидії негативним впливом 
зовнішнього середовища. Тому, аби діти не зневірилися і не втратили справжні ідеали 
призначення людини, переглядаємо духовні і моральні основи формування особистості. 

Формуючи духовність учнів, у свої роботі дотримуємося принципів: 
– сприймання нових знань має бути осмисленим; 
– кожен урок повинен перетворюватися на процес відкриття; 
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– мистецтво, література допомагають пізнавати світ. 
У нашому житті сьогодні ми спостерігаємо все більшу відстань між тим, що є, і тим, 

чого бажаємо. І тому розуміємо: варто не говорити так багато про педагогіку добра і 
гуманності, а просто любити своїх учнів, вміти почути дитину з її думками, не прагнути 
щось «сформувати» чи «прищепити», а бути щирим у взаємовідносинах з дітьми. 

У вирішенні цих складних завдань, на нашу думку, і полягає місія школи у 
майбутньому, бо освіті і школі надана висока місія – зберегти світ і уможливити майбутнє. 
 
 
 
 
 
РОДИННЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА 
ЧАСТИНА «ШКОЛИ МАЙБУТНЬОГО» 
 
 
Діхтяренко Тетяна Василівна, 
Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ступенів  імені М.С.Новохатька 
Кременчуцького району 

 
 
Соціальні процеси, що відбулися в житті країни за останні роки змінили середовище, 

у якому здійснюються складні процеси передачі-засвоєння-творення позитивного 
соціального досвіду людства (у цьому суть виховання), змінився вчитель, змінився учень. 

Зміни, що сталися з учнем, стосуються різних боків його особистості. Нинішні діти не 
такі як раніше, вони грають в інші ігри, дивляться інші передачі, інакше спілкуються, по-
іншому складаються їхні стосунки з батьками та ровесниками. Їхня взаємодія з ровесниками 
та старшими будується на інших засадах.  

Соціальне розшарування призвело до низки психологічних проблем - напруженості 
стосунків, різкої і категоричної реакції на вчинки одне до одного, конфліктів. 

Багато сімей виявляє нездатність до адаптації та формування захисних механізмів. 
Виникла загроза в зламі усталених віками морально-етичних норм і традицій української сім'ї. 
Моральні засади матеріально та соціально благонадійних сімей не завжди виявляються здатними 
витримати випробовування владою, матеріальним достатком чи соціальною значущістю. 

Сім'я і школа, як основні інститути соціалізації дитини, виявилися неспроможними 
відповісти на запитання про призначення людини в новому суспільстві, сенс життя, дати їй 
відчуття захищеності, справедливості, потрібності. Змінився вплив на дитину і громадськості. 

Люди в цілому стали байдужішими, замкнутими й жорстокішими. Розвиваються 
стосунки суворої конкуренції, втрачається досвід кооперування зусиль, взаємоповаги, співпраці. 

Учитель не є беззастережним авторитетом для учня, йому дедалі важче утримувати 
інтерес до знань, бо він - не єдине джерело знань. У новому середовищі він стає посередником 
між особистістю та соціальним досвідом, що має засвоїти учень, провідником культури. 

В сучасних умовах педагогічний колектив Кам`янопотоківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів імені М.С.Новохатька підійшов до розуміння того, що лише 
особистісно-орієнтоване виховання дітей може задовольнити вимоги суспільства.  

Тому метою виховання є розвиток особистості з високою національною і 
громадянською свідомістю через систему особистісно-орієнтованої освіти; реалізація 
концепції збереження фізичного й психічного здоров'я дітей в умовах здійснення навчально-
виховного процесу; формування в дітей розуміння особистої ролі в розвитку суспільства 
через систему учнівського самоврядування.  
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Для досягнення поставленої мети ми спираємось на загальнолюдські цінності, такі 
як людина, сім'я, Батьківщина, праця, земля, творчість. Кінцевим результатом виховання є 
формування цілісної особистості, яка має активну творчу й соціальну позицію, високі 
моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров'ям, прагне до знань і 
має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя. 

Взаємодія школи, сім'ї та громадськості – один з головних принципів організації 
роботи в школі і є важливим чинником у створенні сприятливих умов для гармонійного 
розвитку особистості школяра, його самовизначення, самореалізації. Педагогічний союз 
учителів і батьків — це могутня сила виховання. 

Досвід школи підтверджує: активна співпраця із сім'єю, визнання за батьківською та 
учнівською громадськістю права на участь у діяльності закладу, в прийнятті рішень – така 
співпраця має реальне втілення в конкретних справах і дає вагомі результати. 

У школі діє система родинно-сімейного виховання, яка має за мету створити модель школи 
- родини з пріоритетом формування життєвої компетентності та успіху шляхом забезпечення умов 
для гармонійного розвитку та самореалізації особистості через упровадження родинно-сімейного 
виховання, що забезпечить гармонійний розвиток і саморозвиток особистості школяра, формування 
його життєвої компетентності та успіху, культури здоров'я, встановлення тісного контакту між 
учительським і батьківським колективом.  

Впроваджуючи систему родинно-сімейного виховання, ми вирішуємо такі завдання: 
– дати батькам глибокі знання з педагогіки, психології, виховання; 
 – залучати до активної співпраці та розв'язання важливих шкільних проблем; 
– пропагувати кращий досвід виховання дітей у сім'ї; 
– надавати кваліфіковану допомогу та підтримку у складних життєвих ситуаціях; 

  – інформувати батьків щодо шкільного життя, освітнього процесу; 
  – встановлювати тісний контакт між учительським і батьківським колективом; 
  – дати можливість батькам відчути себе педагогом, вихователем, краще зрозуміти 
вчительські проблеми; 
  – за допомогою батьків здійснювати профорієнтаційну роботу; 
  – пропагувати здоровий спосіб життя, культуру здоров'я, запобігати негативному 
впливу вулиці на виховання дитини; 
  – пропагувати культуру спілкування, мовлення. 

Для впровадження моделі виховної системи «Школа ++ родина = взаєморозуміння» 
колектив нашої школи використовує такі методи і форми роботи (додаток 1): 

1. Захист виховних проектів і розробок. 
2. Тиждень відкритих дверей класного керівника. 
3.Створення картотеки знахідок, прийомів в позакласній та виховній роботі.  
4. Огляди й анотації різних педагогічних видань. 

  5. Книжково-журнальні виставки з розділів, тем, проблем, інтересів. 
  6. Спільна розробка планів, програм, сценаріїв позакласних заходів. 
  7. Педагогічні читання. 
  8. Творчі звіти методичних об’єднань, обмін досвідом. 
   9. Педагогічні дискусії. 

Постійно проводиться профілактична робота: контроль за відвідуванням учнями 
школи, чергування вчителів та учнів по школі, контроль за прибиранням в класних кімнатах, 
облік дітей, які скоїли те чи інше правопорушення. Хорошим засобом профілактичної та 
організаційної роботи стали учнівські лінійки, де підводяться підсумки чергувань, 
розглядаються питання дисципліни, питання щоденного життя школи (додаток 2). 

Робота з сім'єю та сімейне виховання здійснюється через діяльність шкільної ради, 
загально шкільного батьківського комітету, батьківського всеобучу. Батьки є учасниками 
всіх шкільних свят, позакласних заходів. Проведено анкетування "Чи гарний я батько", "Чи 
гарна я мати". 
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Традиційними стали у школі вечори зустрічі випускників, «Свято осені», «Козацькі 
забави»; тиждень здоров'я «Знати, щоб жити!»; конкурс плакатів "Молодь за здоровий спосіб 
життя"; тематичні заходи до Державних та історичних свят; екскурсії по видатних місцях 
України; налагоджена співпраця учнів з місцевим лісництвом, учні висаджують молоді 
деревця; продуктивно працюють гуртки, спортивні секції. 

Покровська толока – це справжнє свято у школі. В учнів, учителів, батьків панує 
піднесений настрій, святковість. Традиційні свята – це результати спільної творчої праці 
вчителів і учнів, сплеск фантазій і емоцій, самоствердження як дорослих, так і дітей. За 
результатами проведення виховних заходів проходить їх обговорення. 

Учні школи проводять пошукову роботу за напрямками: «Свята спадщина», 
«Мальовнича Україна», туристсько-краєзнавча експедиція «Краса і біль України», «Пізнай 
свою країну». Створено пошукові загони, члени яких вивчають історію й природу рідного 
краю, звичаї та обряди, збирають фольклорний та краєзнавчий матеріал.  

Школа має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо лише в режимі 
неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання 
професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні. Вирішуючи ці завдання, 
педагогічний колектив нашої школи забезпечує різні види діяльності в спектрі позакласної 
сфери: гуртковій, спортивній, художньо-естетичній роботі, максимально сприяючи розвитку 
і самовизначенню особистості дитини.  

Виховна система нашої школи – це складна психолого-соціо-педагогічна сукупність, 
яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя 
дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи.  

Найдоцільнішими і найефективнішими формами позакласної роботи є учнівські 
гуртки, де задовольняються інтереси, індивідуальні запити учнів. На базі нашої школи 
працюють такі гуртки: 
«Умілі руки», 
спортивний, музичний. 
На базі школи працює 
секція гандболу при 
ДЮСШ. 

Принцип 
родинного ставлення до 
дитини в школі дає змогу 
зберігати здоров'я фізичне 
і плекати душу, розвивати 
творчу особистість учня, 
при цьому вчителі і бать-
ки створюють атмосферу 
здорової сім'ї, великої 
родини.  

Саме в цьому 
полягає одне з головних 
завдань родинного 
виховання, що в свою 
чергу є структурним 
елементом «Школи 
майбутнього». 

 

 

 

Додаток 1 
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Додаток 2 

Модель управління виховною системою 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Психолого-педагогічна служба 

Практичний 
психолог 

Педагог  
організатор 

Соціальний педагог 

Педагогічний 
колектив 

Голови МО Голова МО 
класних 
керівників 

Учителі  
предметники Класні керівники 

Позаурочні 
заходи 

Години 
спілкування 

батьківські 
збори 

Голови батьківських 
комітетів 

Рада школи 

Учнівський колектив 

Учні, які потребують 
особливої уваги 

СИСТЕМА ВИХОВНОЇ 
РОБОТИ В ШКОЛІ 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК 
ОРГАНІЗОВАНА, РАЦІОНАЛЬНА Й 
СИСТЕМАТИЧНА РОБОТА 
 
 
Дроб’язко Наталія Петрівна,  
директор Червонозаводської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів 
Лохвицького району  
 

 
Наша школа своїм основним завданням вбачає сформувати таку людину, яка здатна 

творчо мислити, приймати рішення, виробити свою позицію в житті, адаптуватися до умов 
життя. 

Розуміючи й усвідомлюючи, що педагогічна праця – це майбутнє держави, 
педагогічний колектив школи, працюючи над проблемою „Самореалізація, самовизначення й 
самовдосконалення учителя й учня в умовах сучасної школи“, підходить до навчання й 
виховання підростаючого покоління творчо, постійно шукаючи нові форми й методи 
навчальної й виховної діяльності, щоб дати кожному юнакові й дівчині розумову, моральну, 
практичну й психологічну підготовку до життя, розкрити в кожному з них індивідуальні 
здібності, нахили, обдарованість. 

Важливе значення сьогодні приділяється інноваційній діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів, яка характеризується експериментуванням, апробацією та 
застосуванням інновацій в освітньому процесі. 

На шляху створення „Школи майбутнього“, з метою інноваційного розвитку 
різноманітності навчального середовища учнів Червонозаводська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1 включилась до експериментально-пошукової діяльності з розроблення моделі 
„Школа творчого розвитку дитини“. 

У рамках даної моделі створено шкільну Програму пошуку, навчання й виховання 
здібних та обдарованих дітей „Обдарована дитина“ на 2007-2012 роки, яка:  

– передбачає подальший етап у роботі, що проводиться педагогами школи щодо 
пошуку, виявленню, відбору, розвитку та підтримці юних талантів й обдарувань, створення 
умов для їх творчого самовираження, самовдосконалення, формування у них національної 
самовідданості, активної життєвої позиції й задоволення потреб у професійному 
самовизначенні відповідно до їх інтересів і нахилів;  

– включає в себе структуру системи пошуку обдарованої особистості, форми і методи 
роботи з обдарованими дітьми, структуру підготовки вчителів до роботи із здібними та 
обдарованими дітьми. 

Створено банк даних на обдарованих і здібних дітей, який постійно поповнюється. 
 На шляху до «Школи майбутнього» працюємо над формуванням комунікативно-

інформаційної компетентності учня в умовах профільної та допрофільної освіти, створюємо 
умови для формування креативної культуромовної особистості на основі використання 
інноваційних технологій побудови навчально-виховного процесу, організації різнобічної 
позаурочної діяльності, участі учнів у науково-дослідницькій діяльності. 

Профільні класи, розвиваюче навчання, індивідуальні заняття та консультації, 
факультативи, курси за вибором учнів, предметні олімпіади, захисти науково-дослідницьких 
робіт, конкурси, інтелектуальні ігри, тижні наук, робота шкільних клубів та гуртків за 
інтересами – усе це дає можливість визначити перспективи розвитку кожної дитини в одній 
чи кількох сферах: інтелектуальній, академічній, художній, руховій, творчого мислення, 
спілкування і лідерства, а у подальшому самостійно і правильно обрати майбутню професію. 
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Червонозаводська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – одна з не багатьох шкіл району, яка має 
право на надання освітніх послуг, пов’язаних із професійним навчанням. 

Так, у 2000 році школа отримала ліцензію на право підготовки водіїв автомобільних 
засобів категорії „С“. 

Із 2003 року наші випускники разом із атестатами про повну загальну середню освіту 
отримують права водія вантажного та легкового транспорту категорії „ВС ”. 

Із 2006 року, поновивши ліцензію, школа надає освітні послуги у сфері професійно-
технічної освіти із підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії „ВС“ та підготовки 
операторів комп’ютерного набору.  

Проектна технологія набуває широкого застосування у педагогічній практиці; вона 
сприяє реалізації особистісно орієнтованої освіти й комплексу дидактичних і виховних 
завдань. 

Із метою виховання в школярів суспільної активності та відчуття відповідальності, 
підготовки їх до розв’язання тих проблем, які стоять перед нашим суспільством, залучення 
юних громадян до діяльності в громаді у 2008 році Червонозаводська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №1 стала учасником суспільної Акції школярів України „Громадянин – 2009“, 
започаткованої Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін „Нова 
доба“.  

У рамках даного проекту була налагоджена тісна співпраця з органами місцевої та 
районної влади, засобами масової інформації, проведена велика робота з дослідження 
суспільної проблеми. Як результат – учні-старшокласники із проектом „Хочу навчатися в 
новій школі сьогодні“ у 2009 році взяли участь у фінальному етапі захисту проектів, що 
проходив у м. Київ (Будинок учителя).  

Отримавши Диплом за найцікавіший проект, учні-проектанти стали учасниками 
репортажу для молодіжної телепередачі „Індиго“, яка транслювалася на першому 
національному каналі. 

Для учнів, як переможців Акції, була організована екскурсія до Верховної Ради 
України. 

У 2011 році старшокласники продовжили ініціативу своїх попередників, прийнявши 
участь в учнівському соціальному проекті „Я пишаюся малою батьківщиною!“ в рамках 
Всеукраїнської Акції учнівських проектів «Громадянин – 2011». 

У школі діє Громадське самодіяльне об’єднання старшокласників «ВІТА» 
(Відповідальні - Ініціативні - Творчі - Активні), яке займається справами шкільного 
самоврядування, та Рада Творчих Справ – мозковий центр різноманітних ініціатив та 
активностей. 

У січні 2011 року Рада Творчих Справ створила ініціативну групу «Ми – обираємо 
дію!», до складу якої увійшли учні 9-10 класів, які об’єдналися для спільної активної 
діяльності, вияву власної громадянської позиції, небайдужості до проблем територіальної 
громади та бажання випробувати себе.  

Проектанти взяли участь у конкурсі малих грантів «Молодь діє!» Кременчуцького 
міського комітету молодіжних організацій, який проводиться у рамках проекту „Розвиток 
громадської ініціативи серед молоді Полтавської та Черкаської областей“ за підтримки 
Національного фонду підтримки демократії з практично-орієнтованим проектом „Я пишаюся 
малою Батьківщиною!“. 

У 2010-2011 навчальному році в рамках Всеукраїнського конкурсу історичних 
проектів „Слідами історії“ працювали над навчальним проектом „Чи мають право на життя 
споруди земських шкіл?“. Здійснена презентація проекту перед учительським й учнівським 
колективами, на засіданні районного методоб’єднання вчителів художньої культури, 
Лохвицьким краєзнавчим музеєм ім. Г.Сковороди. 

Три роки поспіль учні 9-10 класів беруть участь у Всеукраїнському конкурсі „Молодь 
тестує якість“ при партнерстві компанії „Фокстрот. Техніка для дому“ та ТМ „Шостка“ в 
рамках Спільного проекту ЄС та ПРООН „Спільнота споживачів та громадські об’єднання“ 
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за підтримки Міністерства освіти і науки України. На рахунку учасників конкурсу - чотири 
ІІІ-х місця обласного етапу. Призер (ІІ місце) Всеукраїнського етапу конкурсу став 
учасником церемонії нагородження у Міністерстві освіти і науки України та отримав 
нагороду.  

Щорічно члени загону ЮІР „Автодром“ стають учасниками та призерами обласних 
змагань юних інспекторів руху. У 2010 році вони здобули перемогу, отримавши путівку в 
МДЦ „Артек“, де прийняли участь у Всеукраїнському зльоті юних інспекторів руху. 

 Із метою формування, усвідомлення молоддю цінностей здоров’я, розуміння 
визначальної ролі здорового способу життя та формування індивідуальної поведінки кожної 
людини на цих засадах із 2002 року в школі впроваджується Міжнародний проект „Сприяння 
просвітницькій роботі „рівний-рівному“ серед молоді України щодо здорового способу 
життя“. 

У школі працюють дві тренінгові групи. Під час роботи з дітьми у сформованих 
групах основна увага приділяється: 

– формуванню у молодої людини ідеалу здоров’я і здорового способу життя через 
набуття превентивних знань, навичок, умінь, психологічних якостей і установок на соціально 
відповідальну поведінку; 

– передачі достовірної інформації про здоровий спосіб життя, розвіюванню багатьох 
міфів, які досить поширені в середовищі підлітків; 

– розвитку навичок комунікації, безконфліктного спілкування; 
– розвитку лідерських якостей, розкриттю нових якостей і здібностей у підлітків; 
– можливості кожному підлітку самореалізуватися. 
За час впровадження проекту підготовлено 10 підлітків – інструкторів Програми для 

проведення занять із ровесниками, які стали учасниками І Всеукраїнського зльоту підлітків–
інструкторів Програми „Сприяння просвітницькій роботі „рівний – рівному” у м. Києві, 
учасниками І, ІІ та ІІІ зльотів підлітків–інструкторів Програми «рівний – рівному» 
Полтавської області у м. Комсомольську. Два інструктори пройшли навчання в регіональній 
школі підлітків–інструкторів Програми «рівний – рівному» в с.Чинадієво Мукачівського 
району Закарпатської обл. 

Шлях до створення „Школи майбутнього“ триває. Учительський та учнівський 
колективи школи прагнуть до подальшого творчого зростання, самореалізації, 
самовизначення й самовдосконалення. 

Попереду – цікаві творчі знахідки й здобутки. А це – відкриття нових сторінок в 
історії нашої школи. 
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ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ГІМНАЗІЇ НА ФОРМУВАННЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
 
 
Савенков Анатолій Олексійович, 
директор Засульської гімназії Лубенського району 

 
 
 
Сучасна школа як соціально-педагогічна система покликана забезпечити досягнення 

таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості й сучасним вимогам 
суспільства. Метою освіти є формування рівня соціальної зрілості учнів, достатнього для 
забезпечення їхньої автономності, самостійності в різних сферах життя. Компетентнісний 
підхід покликаний подолати прірву між освітою й життям. 

Засульська гімназія Лубенської районної ради є експериментальним навчальним 
закладом Всеукраїнського рівня під керівництвом докторанта Університету менеджменту 
освіти Киричука В.А., що проводить науково-дослідну роботу за темою "Проектування 
особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього 
навчального закладу" на основі діагностично-проектувального комп'ютерного комплексу 
"Універсал" (далі ДПКК "Універсал"). 

Ця програма має великі можливості для вирішення проблем, пов'язаних із 
впровадженням у навчально-виховний процес компетентнісно-орієнтованого підходу, з 
формуванням і розвитком ключових життєвих компетентностей. Вона дає змогу здійснити 
діагностику рівня розвитку компетентностей як окремого учня, так і класного колективу, 
навчального закладу в цілому, виявити проблеми, пов'язані з розвитком ціннісних орієнтацій та 
пріоритетів, з’ясувати причини їх виникнення, здійснити моніторинг, використавши потенційні 
можливості. Для формування професійної компетентності педагогів використовується 
комп'ютерний діагностичний комплекс "Персонал", що дає можливість прогнозувати і 
проектувати формування і розвиток ділових і міжособистісних стосунків у колективі. 

Багаторівнева психолого-педагогічна система включає в себе вісім 
взаємодоповнюючих науково-містких технологій, які впроваджуються поетапно. 

Діагностика та моніторинг особистісного розвитку компетентності учнів 
психологічною службою гімназії здійснюється два рази протягом навчального року.  

Вони дають можливість здійснювати системний аналіз стану розвитку 
компетентностей кожного учня, виявляти потенційні можливості і проблеми, порівнювати 
стан розвитку із прогнозованим, відслідковувати закономірності розвитку особистісної, 
соціальної, пізнавальної та оздоровчої компетентностей певних груп учнів, класів, закладу. 
Визначені проблеми та потенційні можливості учасників навчально-виховного процесу 
узагальнюються у візитній картці.  

Діагностичні дані у вигляді таблиць, діаграм, матриць, характеристик 
використовуються для подальшого статистичного аналізу системи психолого-педагогічного 
моніторингу особистісного розвитку компетентностей учнів. Так, відповідно до результатів 9 
діагностичного зрізу, ми маємо такі показники:  

– рівень колективоутворення становить 0.25 і є вище середнього ( проти 0.20 у 
попередніх зрізах). Високий рівень згуртованості класних колективів мають 5А (кл.кер. 
Пасічник О.В.), 8А (кл.кер. Вербецька Л.П.) , 9А (кл.кер. Ступка Г.О.), 11А (кл. кер 
Нестерова В.І.), 11Б (кл.кер. Крупеня Н.С.); 

– змінилася і структура класних колективів: актив збільшився і становить 72,7 (проти 
72.0), пасив становить 13,3 проти 9,0, відторгнуті – 5,8 проти 6,8, ізольовані учні становлять 
8,3 проти 12,1. На 1% зменшилася і гру па ризику; 
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– вади особистісного розвитку учнів знаходяться на середньому рівні і становлять 
3,56. Проблемою залишається високий показник невпевненості, екстернальної нечутливості; 

– стабільним залишається показник життєвої активності учнів – 1,86; 
– ціннісні орієнтації сформовані вище середнього і складають 2,01 проти 1,89; 

– ціннісні пріоритети учні мають середній показник і становлять 2,29. Найвищі показники 
мають учні 6А (3.16), 7А (3.08), 8А (3.43), 11А (3.72) – класні керівники Філенко І.В., 
Сердюк С.О., Вербецька Л.П., Нестерова В.І. 

За результатами кожного зрізу проводяться індивідуальні зустрічі класних керівників 
з адміністрацією гімназії, де визначається динаміка розвитку учнів певного класу, конкретної 
особистості, виявляються основні причини проблем компетентнісно-особистісного розвитку 
у групах учнів, класних колективах, а пізніше і в закладі.  

На основі прогнозування проблем, потенціальних можливостей учнів конструюються 
психолого-педагогічні задачі компетентнісно-орієнтованого розвитку класів. 

Результати зустрічей з класними керівниками фіксуються у відповідних протоколах. 
На основі їх соціально-психологічною службою видаються рекомендації, виконання яких 
потім аналізується під час наступних зустрічей. Це дає можливість побачити їх реалізацію та 
визначити ефективність обраних форм та методів роботи з учнями .  

Процес проектування особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу, 
спрямованого на розвиток ключових життєвих компетентностей, відбувається через річний 
план навчального закладу, організацію методичної роботи, творчих проектів класних 
керівників, діяльність соціально-психологічної служби та інше. 

Велика роль у реалізації компетентнісно-особистісного змісту навчально-виховного 
процесу належить соціально-психологічній службі (психолог гімназії Лазаренко Н.М., 
соціальний педагог – Карпенко Ю.В.), яка реалізує корекційно-розвивальні програми 
психологічного супроводу адаптації учнів: 1 класу – до умов навчання в гімназії "Наша школа 
– рідний дім"; 5-х класів – до умов навчання в середній школі "У 5 класі – без проблем"; 10 
класу – до умов навчання за профільними напрямками "На порозі дорослого життя". 

Для забезпечення соціальної активності учнів, колективоутворення соціально-
психологічна служба на основі чергового зрізу "Універсал" формує корекційні групи за 
двома напрямками: 1 – підвищення психологічного статусу учня в класному колективі 
(відторгнуті, ізольовані, група ризику); 2 – корекція вад особистісного розвитку 
(імпульсивність, тривожність, агресивність, нечесність, асоціальність та інше) по 
формуванню соціальної компетентності. 

Для формування пізнавальної компетентності учнів гімназії (на основі ДПКК 
"Універсал") діє комплексна програма соціально-психологічного дослідження учнів 1-11 
класів щодо виявлення індивідуальних особливостей розвитку пізнавальної, емоційно-
вольової та мотиваційно-особистісної сфер учнів з метою отримання даних для забезпечення 
індивідуального підходу в навчально-виховному процесі. 

Це дає можливість вчителям враховувати в календарних та поурочних планах і 
реалізувати конкретні навчально-виховні задачі у кожному окремо взятому класному 
колективі через творення комп’ютерних сценаріїв уроків. Діагностування і комп'ютерна 
обробка даних рівня розвитку розумових якостей операцій мислення (поінформованість, 
аналогія, класифікація, узагальнення та систематизація) дають можливість вчителям, а при 
контролі якості знань адміністрації гімназії, враховувати рівень сформованості даних 
якостей в учнів навчального-закладу і прогнозувати підвищення рівня ключових життєвих 
компетентностей шляхом впровадження новітніх педагогічних технологій. 

Створення комп’ютерних сценаріїв виховних заходів, використання психокорекційних та 
відновлювальних вправ класними керівниками допомагає глибше побачити проблеми 
особистісного розвитку учнів та вчасно подолати їх. Ефективно та з урахуванням вікових 
особливостей учнів використовують методики класні керівники Німич В.В., Фесенко Л.В., 
Сватко Н.О., Мирошник І.Г, Бойко С.В., Бабенко Т.В., Вербецька Л.П., Сердюк С.О. 
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Комп'ютерні комплекси "Універсал", "Персонал" покликані вирішувати багато проблем у 
напрямку розвитку ключових життєвих компетентностей, що дозволить створити в освітній 
практиці навчального закладу цілісну систему психолого-педагогічного проектування 
компетентнісно-особистісного змісту навчально-виховного процесу і надасть реформаторському 
процесу, що проходить в освітній галузі, більшої науково-практичної спрямованості, 
забезпечити сприятливі умови для подальшого розвитку інноваційного процесу. 

 
 
 

 
ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО – КОЛЕКТИВНА 
ТВОРЧА СПРАВА ВЧИТЕЛІВ, УЧНІВ, 
БАТЬКІВ, ГРОМАДСЬКОСТІ  
 

 
Пасинок Ольга Владиславівна, 
директор Андріївської ЗОШ І-ІІ ступенів Машівського 
району 
 

 
Педагогічна ідея – це повітря, у якому розправляє  

крила педагогічна творчість» 
 В.О.Сухомлинський 

 
Школа… Стоїть у центрі села, у зеленому шумовинні розлогих дерев. Добра і лагідна, 

вимоглива і справедлива, терпляча, як мудра мати, уже століття вона своїм теплом зігріває 
дитячі серця. Багато пережито за 100 років, та все ж хорошого, радісного, веселого було на 
шкільному віку більше, бо навчальний заклад – це не стіни, а та атмосфера, яку створює 
прекрасне братство вчителів і учнів, це атмосфера напружених шкільних буднів, завзятих 
справ, веселих свят, конкурсів, забав, це веселий гомін, блиск юних очей, дріботіння ніг 
шкільними сходами. 

Загальновідомо, що із 20 000 шкіл України 2/3 – це сільські школи. Це школи з 
невеликою кількістю учнів, але з творчими педагогічними колективами, які працюють 
сьогодні в системі особистісно зорієнтованого підходу до кожного учня і ставлять за мету 
створити оптимальні умови для становлення та розвитку кожної дитини. 

Це школи з малою наповнюваністю класів, але з перевіреним віками досвідом 
національного виховання, яке є могутнім джерелом формування світогляду, національного 
духу, високої моральності, трудової підготовки, глибоких людських почуттів, любові до 
матері й батька, бабусі й дідуся, шанобливого ставлення до роду, рідної мови, історії, 
культури. Саме такою невеликою сільською школою є і наша.  

Нині, коли кожний загальноосвітній навчальний заклад перебуває в пошуках свого 
обличчя, свого шляху в системі освіти, коли зумовлена демографічною кризою конкурентна 
боротьба за учня стає основою питання майбутнього школи, і навіть її існування, педагогічні 
колективи вже без тиску згори свідомо шукають відповідь на запитання: як зробити свою 
школу привабливою для батьків та учнів?  

Як не стати копією сусідньої школи, а знайти свою індивідуальність? Що покласти в 
основу моделі школи? Яким шляхом розвиватися далі? Усі ці запитання життя поставило й 
перед нами. Адже хочеться, щоб наша багата традиціями та славна своєю історією школа 
існувала, і не просто існувала, а стала культурно-освітнім центром села, куди б із 
задоволенням ходили діти, їхні батьки, усі жителі села.  
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Ось чому наша школа стала учасником обласного проекту в рамках Державної 
цільової соціальної програми «Школа майбутнього». А основою створення такої школи є 
впровадження інноваційних ідей та технологій у навчально-виховний процес.  

Педагогічний колектив нашої школи чітко усвідомлює, що розвиватися у «закритому» 
просторі» неможливо, тому що навчальний заклад є відкритою педагогічною системою, яка, 
ніби магніт, притягує і вбирає в себе нові ідеї та нових людей, що є їх носіями. Зрозуміло, що 
інновації – це зовсім не впровадження чужого досвіду, яким би передовим він не був, а 
вироблення власної системи, що спиралася б на нові ідеї. 

А ідей було багато. Ідеї вчителів, учнів, сільської громади. Тоді прийшло розуміння, 
що школа не може існувати окремо від громади, а сільська громада, батьки хочуть бути 
активними учасниками шкільного життя і їх теж цікавить школа майбутнього. Тому і 
розпочалася КТС учителів, учнів, батьків, громади села: «Створюємо школу майбутнього».  

І, перш за все, ми визначили, що вона повинна стати школою у якій: 
– стверджуються найважливіші принципи освіти ХХІ століття; 
– принципи педагогічної гармонії; 
– виконуються замовлення особистості; 
–діяльність дитини супроводжується ситуацією успіху; 
– забезпечується єдність інтелектуального, фізичного, духовного і морального 

розвитку особистості; 
– реалізуються ідеї проектної особистісно орієнтованої педагогіки та педагогічної 

підтримки і захисту дитини. 
Принципи діяльності школи:  

– створення дітям ситуації життєвого успіху в усіх сферах шкільної життєдіяльності; 
– намагання відкрити учням позитивні перспективи їхнього життєвого шляху; 
– виявлення і розвиток у кожній дитині її індивідуальних здібностей і обдарувань; 
– підтримка ініціативи школярів щодо подолання складних життєвих ситуацій; 
– посилення мотивації до самоосвіти та самовдосконалення особистості учня; 
– орієнтація на свободу вибору сфери діяльності учня. 
І першим кроком до школи-мрії стало створення школи-родини, що передбачало 

реалізацію таких проектів: 
Проект «Імідж школи»  Випуск газети «Вулик»;

 Випуск друкованої продукції (календарі, щоденники, 
ручки, олівці); 

 Створення заповідної зони «Бебехова балка» на території 
Андріївської сільської ради.

Проект «Сім’я (батьки)»  Родинознавство;
 Дитинознавство; 
 Школа досвідченого батьківства; 
 Козацька педагогіка; 
 Материнська мова; 
 Етнопедагогіка.

Проект «Батьківсько-
громадська асоціація 
«Родинність» на території 
Андріївської сільської 
ради» 

До складу асоціації входять батьки, педагоги школи, вихователі 
дитячого садка, медпрацівник села, працівники культури, місцеві 
підприємці, член Машівської РДА у справах сім’ї та молоді, 
обласний, районний депутати 

Проект «Зв’язок поколінь»  Відзначення Дня села;
 Створення музею школи; 
 Створення музею Великої Вітчизняної війни; 
 Колективний весняний та осінній благоустрій села; 
 Створення клубу «Надвечір’я» (для спілкування самотніх 

та престарілих громадян села)
Проект «Школа вибору» Введення курсів:

 Основи риторики (з 1 класу); 
 Основи геометрії (з 2 класу); 
 Основи економіки (з 3 класу); 
 Українознавство (з 1 класу); 
 «Рівний – рівному» (з 5 класу)
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Нині ми працюємо і над реалізацією проектів ГАШ: 
Проект «Назустріч людям» Розвиток волонтерського руху, надання допомоги 

людям похилого віку. 
Проект «Формування свідомого 
ставлення громади до здорового 
способу життя» 

Організація вчителем фізкультури занять груп здоров′я 
для жителів села (футбол, теніс, здоровий біг, фітнес) 

Проект «Промінь надії» Зміна ставлення до дітей з обмеженими можливостями. 
Проект «Сонячна усмішка» Профілактична робота з дітьми девіантної поведінки 

Приємно, що за останні роки значно зріс імідж школи та повага односельців до 
учительської професії.  

Про це свідчить те, що шкільну газету «Вулик», яку випускає учнівський прес-центр, 
читають не тільки учні, їхні батьки, а замовляють також ті жителі села, які, здавалося, уже 
давно відійшли від шкільного життя. 30% депутатського корпусу Андріївської сільської ради 
становлять педагогічні працівники школи.  

Саме за їх підтримки та за ініціативою членів шкільного екологічного театру «Коло» 
на території сільської ради створено заповідник «Бебехова балка». А взимку 2010 року саме 
в школі почав працювати клуб «Надвечір’я» для спілкування самотніх та престарілих 
громадян села.  

У Андріївській сільській раді прийнята та успішно функціонує програма «Освіта», і 
тепер щомісяця відмінники навчання отримують стипендії, влітку проводиться оздоровлення 
всіх учнів школи, надається матеріальна допомога дітям з малозабезпечених сімей. 

Творчий педагогічний колектив розуміє, що загальноосвітня школа має здійснити 
прорив до якісно нової освіти всіх дітей шкільного віку. Це вимагає пріоритетної уваги до 
навчального змісту і методик, які формують світогляд, ціннісні орієнтації, уміння самостійно 
вчитися, критично мислити, користуватися комп’ютером, здатність до самопізнання і 
самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності, вміння і навички, необхідні для 
життєвого і професійного вибору. 

Для реалізації освітніх потреб учні нашої школи вивчають курси за вибором: 
– «Основи риторики» (з 1 класу); 
– «Українське народознавство» (з 1 класу); 
– «Зарубіжна література» (з 2 класу); 
– «Основи геометрії» (з 2 класу); 
– «Основи економічних знань» (з 3 класу); 
– проводиться робота за програмою «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-

рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» (з 7 класу). 
Вибір профілю навчання у старших класах загальноосвітньої школи – чи не 

найголовніше питання для юної особистості, батьків і вчителів. Це питання обговорюється в 
сім′ях, самими старшокласниками, і чим ближче до закінчення школи, тим воно стає 
вагомішим, а іноді й драматичним. Тому психологи говорять про професійне вибором, яке 
тісно пов’язане з особистісним та життєвим самовизначенням.  

Ось чому при здійсненні цього кроку важливо спиратися на знання про власну 
особистість, на поради психологів та педагогів, які виступають фасилітаторами, тобто тими, 
хто сприяє, полегшує, допомагає юній особистості обрати профільне навчання. 

З метою допомоги учням у виборі майбутньої професії ми кілька років користуємося 
«Методикою багатовимірного аналізу досягнень учня з метою профорієнтації» (за 
І.П.Волковим, модифікована В.Ф.Моргуном). Саме вивчення думки батьків, запитів учнів і 
показало нам необхідність проведення допрофільної освіти. Тому, починаючи з 8 класу, учні 
нашої школи поглиблено вивчають біологію. 

Звичайно, у нашій школі, як і в будь-якій родині, є свої радощі та невдачі, є злети, а є 
й падіння, бо так уже ведеться в житті. Але чуття великої дружньої родини, підтримка 
односельців, батьків доводять, що ми – на правильному шляху, а майбутнє – за школою, 
вільною від догм і чутливою до прогресивних інновацій. 
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ШКОЛА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОГО 
УЧНЯ «НОВЕ ПОКОЛІННЯ»  
 
 
Рудченко Олег Миколайович,  
директор Дібрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миргородського 
району 

 
 
 
Впродовж останніх років у Дібрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів було створено навчальне 

середовище – педагогічно доцільно організований простір життєдіяльності, який сприяв 
розвитку комунікативного учня, розкриттю інноваційного потенціалу закладу, тобто 
педагогічний колектив школи на чолі з директором Рудченко О.М. створив власну 
навчально-виховну модель Школа розвитку комунікативного учня «Нове покоління» (більше 
200 учасників, вчителі, учні, батьки, громада).  

Засоби, які застосовуються для забезпечення розвитку школи : 
– участь школи у міжнародному проекті «Міжнародні стандарти якості діяльності 

громадсько-активної школи» (ВФ «Крок за кроком», директор школи Рудченко О.М.); 
– розроблено 5-річний план розвитку (план-дій) Дібрівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

(адміністрація школи спільно з Радою школи); 
– проведено психологічні тренінги (практичний психолог Рудченко Т.І.): 
– «Безпека дітей в Інтернеті»; 
– «Секрети ефективної комунікації»; 
– «Моя Галактика». 
– відновлено роботу Будинку Культури (школа, сільська рада, громада села); 
– створено спортивну секцію «Вільної боротьби» (50 учнів, тренер Кваша О.В.); 
– започатковано щорічну традицію проведення батьківських вечорів та Днів 

відкритих дверей (адміністрація школи, класоводи, класні керівники, учні, батьки, 
випускники школи); 

– організована робота комп’ютерного клубу з Інтернет мережею (вч.інформатики 
Вакула В.В.); 

– продовжено угоди про співпрацю з ПТУ-44, МКТ м.Миргород (директор школи 
Рудченко О.М.); 

– створено Євроклуб «Кругозір» (вч.історії Скляр І.Л.); 
– організована співпраця з друкованими ЗМІ, мас-медіа: з газетою «Зоря Полтавщини», 

телерадіокомпанією «Лтава», Журналом «Вісник УФСІ», газетою Миргородської районної 
ради «Прапор Перемоги», Миргородським радіо, інформаційним бюлетнем «Дібрівська 
сільська рада», газетою «Шкільні вісті», Інтернет – http://www.dibrivka-znz.at.ua (заступник 
директора школи з навчально-виховної роботи Хижа Ю.І.). 

Реалізується Проект «Даруй добро» (заступник директора школи з виховної роботи 
Гришко В.А.). А це: 

– волонтерський рух «Даруй добро» (соціальна програма, що діє постійно з 01.09.2010 
р.). Метою є заохочення учнів брати активну участь у житті громади; розвиток в учнів 
почуття довіри та поваги до жителів громади; співпраця з дорослими людьми; залучення до 
волонтерства дітей, вчителів, батьків та громади; 

– цільова аудиторія : населення від 10 років і старше; 
– 40 волонтерів, територія дії програми – Миргородський район, 18 акцій. 
Пропонуємо вашій увазі акції, в яких взяла участь Дібрівська ЗОШ І-ІІІ ст. (вчителі, 

учні школи): 
– «Краса і біль України» (призери); 
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– «Професія моєї мрії» (призери); 
– «Один день без куріння» (учасники); 
– «Безпека дітей в Інтернеті» (учасники); 
– «Ярмарок професій» (лауреати); 
– «Запали свічку. День пам’яті жертв Голодомору» (учасники); 
– «Джерело надії. День благодійника» (учасники); 
– Конкурс «Шкільних газет»; 
– «Свято мов» (лауреати); 
– «Привітай ветерана Афганістану» (учасники); 
– «Сльози берези» (учасники) та інші. 
 Кількісні показники роботи Школи розвитку комунікативного учня «Нове покоління» такі: 
– діти до 17 років – 128; 
– громадяни віком від 18 до 28 років – 30;  
– громадяни віком від 29 до 55 років – 40;  
– громадяни віком від 55 років і старше – 26.  
 Дібрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів для реалізації власної моделі залучає 

додаткові джерела фінансування, а саме з:  
–Державного підприємства «Дібрівський кінний завод №62» (директор Радченко М.В.); 
– Агрофірми «Укрлатагро» (директор Крижанівський В.М.); 
– Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства 

(начальник управління Тараненко Ю.М.); 
–Миргородського районного управління газового господарства (начальник управління 

Прядко В.С.). 
Крім того залучаються кошти приватних підприємців, батьків, шкільних ярмарків та 

акцій. 
 Нашими партнерами є:  
– Державне підприємство «Дібрівський кінний завод № 62»; 
– Миргородська райдержадміністрація; 
– Дібрівська сільська рада; 
– Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства; 
– Відділ освіти Миргородської РДА; 
– Миргородське районне управління газового господарства; 
– Агрофірма «Укрлатагро»; 
– Приватні підприємці (місцеві); 
– ДНЗ «Пролісок»; 
– РайСЮТур; 
– ДЮСШ «Колос»; 
– Миргородський керамічний технікум; 
– Миргородське ПТУ-44; 
– Полтавська мережа ГАШ; 
– ПОІППО; 
– ВФ «Крок за кроком». 
Під час реалізації навчально-виховної моделі Школа розвитку комунікативного учня 

«Нове покоління» були і труднощі – це і недостатня кількість тренінгів, недостатня 
ініціативність деяких працівників та неоднорідність складу громади села (національність, 
матеріальний стан, територія проживання). 

Наша школа з власною моделлю є рушійною силою для змін і розвитку освіти у 
Миргородському районі. 

Нам вдається показати, що можливо створити оптимальні умови для реалізації 
всебічного розвитку особистості, визначення рівня комунікативних здібностей підлітків, 
усунути труднощі, які заважають успішному рухові дитини у світі та створення освітнього 
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поля й максимально комфортних умов для інтелектуального, духовного, морального, 
естетичного розвитку учнів.  

Школа стала лідером у громаді, і сподіваємось, що надалі ми не тільки не втратимо 
своїх позицій, а й заохотимо до розвитку й інші школи району. На наш погляд, майбутнє за 
інноваційними закладами. 
 
 
 
 
«ТЕ, ЩО НЕ НАЗВАНО — НЕ ІСНУЄ»  
 
 
Тесля Микола Михайлович, 
директор Зарізької ЗОШ І-ІІІ ст. імені М.Т. Симонова 
(Номиса)Оржицького району 

 
 
 

Ім’я має лише той, хто відкидає свої титули і  
звання, тому що вони менші імені. 

Зигмунд Графф 
 

У контексті створення Школи майбутнього беззаперечною є необхідність формування 
позитивного іміджу закладу – неповторного образу школи з чітко визначеними місією та 
пріоритетами, системою цінностей і традицій, корпоративною культурою, зовнішніми 
атрибутами. З одного боку, позитивний імідж є надзвичайно важливим, а часто і 
вирішальним фактором у забезпеченні ефективної діяльності ЗНЗ, з іншого – передбачає 
високий рівень інноваційної активності педагогічного колективу. 

Як відомо, одним із компонентів іміджу будь-якого підприємства чи установи є 
індивідуальна і неповторна назва. Зважаючи на це, ще декілька років тому педагоги та учні 
школи розпочали копітку роботу щодо повернення із забуття імені нашого славного земляка, 
відомого українського письменника-етнографа, педагога, громадського діяча М.Т. Симонова 
(Номиса). Справа виявилася непростою, оскільки про цю визначну людину, яка колись 
багато зробила для зарізької громади, практично не знали старожили, замало було інформації 
в архівних матеріалах.  

Та все ж нам вдалося скласти воєдино життєвий шлях Матвія Терентійовича і 
переконатися, що це була дійсно непересічна, багатогранна, небайдужа особистість. 

М. Т. Симонов (Номис) народився у нашому селі у 1823 році. Одержав 
університетську освіту, досяг успішної кар’єри посадовця високого рангу в тогочасній 
царській Росії. Поряд із державною діяльністю плідно займався письменництвом, зокрема 
відомий як упорядник збірника «Українські приказки, прислів’я і таке інше», що посідає 
помітне місце серед фольклорних видань усього слов’янського світу. Після закінчення 
державної служби Матвій Терентійович присвятив себе педагогіці, зокрема був першим 
директором Лубенської чоловічої гімназії. 

Та найбільшу цінність для нас становлять роки із 1877 по 1885, коли Матвій 
Терентійович повернувся на батьківщину, у наше рідне село. Саме в цей часовий проміжок 
розкрилася його особистість як громадського діяча, організатора, благодійника. У селі за 
власні кошти він побудував лікарню, у Полтавському банку відкрив рахунок, коштами з 
якого вона втримувалася.  

Першим лікарем став високо кваліфікований фахівець, запрошений Симоновим із 
Санкт-Петербурга, для нього на власній землі меценат побудував добротний будинок. За 
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допомогою Матвія Терентійовича у селі було побудовано початкову школу та народну 
бібліотеку-читальню.  

Він заснував у Зарозі своєрідний літературно-громадський центр, поспілкуватися до 
якого навідувалися Пантелеймон Куліш, Лев Жемчужников, інші відомі на той час 
представники інтелігенції. Народні перекази стверджують, що Заріг відвідував свого часу і 
Тарас Шевченко.  

Ось таку реконструкцію життєвого шляху Матвія Терентійовича нам удалося 
здійснити. 

Таким чином у школі була проведена тривала, зважена підготовча робота, завершенням 
якої стали загальні збори, де й було прийнято рішення щодо доцільності присвоєння закладу 
імені М.Т. Симонова (Номиса). 

Ураховуючи те, що за статистикою серед навчальних закладів області невеликий 
відсоток шкіл мають оригінальну назву чи носять ім’я визначних людей, видається 
очевидним, що для колег-директорів становитиме інтерес алгоритм дій щодо присвоєння 
ЗНЗ імені видатної людини. 

 Реконструювавши життєвий шлях видатного земляка, ми почали піднімати клопотання 
щодо увічнення його пам’яті шляхом присвоєння закладу імені.  

До Головного управління освіти і науки було подано:  
– витяг із протоколу загальних зборів;  
–  біографічну довідку на особу, ім’я якої присвоюється з переліком заслуг перед 

Україною; 
–  характеристика закладу;  
–  копія Статуту закладу; 
–  копія свідоцтва про державну реєстрацію;  
–  копія свідоцтва про атестацію; 
–  зразок печатки.  

Варто зауважити, що рішення про присвоєння імені приймає Кабінет Міністрів два рази 
на рік – у лютому та вересні.  

Тож разом з клопотанням Головного управління освіти і науки згадані вище матеріали 
було направлено до Міністерства освіти і науки, яке провело експертизу документів та 
підготувало подання до Кабінету Міністрів.  

Ця тривала непроста, клопітка робота завершилася навесні 2010 року, коли 
розпорядженням Кабінету Міністрів України навчальному закладу присвоєно ім’я М.Т. 
Симонова (Номиса).  

Переконані, що присвоєння імені М.Т. Симонова (Номиса) нашій школі не тільки 
увічнить пам’ять про нашого видатного земляка, а й допомагатиме тому, щоб життя Матвія 
Терентійовича стало для сучасної молоді взірцем вірного 
служіння рідному краєві, сприятиме самоідентифікації як 
вихованців закладу, так і представників усієї зарізької 
громади, адже, на мій погляд, життєствердна будь-яка 
діяльність, якщо вона працює на історію краю і зберігає 
пам'ять про відомих земляків. 

Справжнім святом не тільки для закладу, а і для громади 
села стало урочисте відкриття 14 жовтня 2010 року на будівлі 
школи пам’ятної дошки з текстом «Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 2 березня 2010 року №346-р Зарізькій 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів присвоєно ім’я Матвія 
Терентійовича Симонова (Номиса) (1823-1901рр.) 
українського етнографа, фольклориста, письменника, 
краєзнавця, педагога, мовознавця, лексикографа, 
громадського діяча». 

На закінчення, щоб ще раз аргументувати цінність і 
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доцільність надання нашим навчальним закладам персональних імен, хочу переповісти 
знаного в середовищі директорів-новаторів колегу Віктора Громового. У своїй книзі 
«Школа, школа…» він пише, що йому довелося побувати в школах країн Західної Європи, 
Японії, США. Усі вони мають власне ім’я, жодної з номером. 

Як не дивно, пише В. Громовий, в Україні зараз навряд чи ще десь є назва «Продмаг 
№26», але все ще збереглись школи з цифровим тавром. Причина такого парадоксу проста: 
«Продмаг № 26» давно приватизовано, і новий власник, дбаючи про привабливий імідж 
магазину, дав йому якусь зачасту гучну чи помпезну назву. 

Шкільна ж система, за невеликим винятком навчальних закладів нового типу, 
залишилася такою, як і була. Уніфіковані школи-близнюки (як колись уніфіковані продмаги) 
відрізняються одна від одної лише цифрами. За номерами легко шикувати, з номером легко 
відчуватии себе «як усі»… 

«Тож для мене, – продовжує Громовий, — збереження цифрової нумерації шкіл є 
одним із індикаторів нереформованості нашої системи освіти». 

Отож творіть імідж своїх закладів. Кристалізуючи його, ви формуєте перспективу 
розвитку. Імідж і репутація – це найцінніше майно школи! 

Сміливцям, які наважаться взятися за цю справу, рекомендую набратися упертості в 
доланні перешкод, терпіння та витримки. І тоді над школою замайорить ім’я, незважаючи на 
перепони бюрократичної системи.  

 
 
 

 
ІЗ ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ТА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
 

 
Остратенко Олександр Олександрович, 
директор Пирятинської  спеціалізованої 
загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 6 

 
Міцне здоров’я - головна умова повноцінного життя. Здоров’я допомагає людині 

реалізувати плани, успішно вирішувати життєві завдання. Однак стан здоров’я юних 
українців викликає тривогу. Погіршення здоров’я дітей шкільного віку є не лише медичною, 
а й серйозною педагогічною проблемою. Хто може навчати кожну дитину обирати стиль 
життя, що сприятиме збереженню і зміцненню здоров’я? Насамперед – сім’я, а потім школа.  

Педагогічний колектив ініціював соціологічне дослідження, метою якого є вивчення 
профільної направленості школярів, адекватності професійного вибору старшокласників. З 
цією метою проводиться анкетування учнів та їх батьків, вивчаються навчальні здібності та 
запити дев’ятикласників. Така робота сформувала бачення молоді у сфері діяльності та 
рейтингу профільного напрямку як медичний та «Основи візажу».  

Саме з цією метою з 2008 року учні нашої школи набувають професії «Молодша 
медична сестра» та «Візажист». Профільна допрофесійна підготовка учнівської молоді 
спрямована на створення умов для виховання особистостей, що здатні до самореалізації і 
самоактуалізації, професійного зростання й мобільності в умовах ринкової економіки, а 
також формування в учнів практичної компетенції, здатності до саморозвитку та самоосвіти. 

Учні, які здобувають професію «Молодша медична сестра», набувають знання та 
навики із спеціалізованих предметів. До цієї справи залучено лікаря Пирятинської ЦРЛ 
Киричевського Є.М., який викладає предмети: основи масажу, сестринська справа, догляд за 
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хворими. Учителі школи Дуброва Т.В., Остратенко О.М. майстерно передають 
старшокласникам знання з фізіології та анатомії людини – це є невідкладною частиною 
медицини, що виділяється в самостійні дисципліни і являє собою комплекс заходів, 
спрямованих на полегшення стану пацієнта і забезпечення успіху лікування.  

У людині все повинно бути прекрасним, тому турбота про власне здоров’я й свою 
зовнішність - першочергова справа для кожної людини. Учні, які здобувають професію 
«Візажист», набувають навики із таких предметів: візажна справа, стилістика, спецмалюнок, 
естетика здоров’я та основи косметології. Курс сприяє оволодінню основами професійного 
щоденного і святкового макіяжу, спробувати себе в ролі візажиста і отримати престижну 
професію. Допомагає їм у цьому вчитель Стрельцова В.М.  

Крім того, учні отримують знання і практичні навички , необхідні для догляду за 
шкірою обличчя та тіла в домашніх умовах, вчаться самостійно виготовляти недорогі та 
ефективні косметичні препарати, знайомляться з прийомами масажу, а також сучасними 
косметичними процедурами. У цьому напрямку працює заступник директора з наукової 
роботи Ванюгова Л.О. 

З 2005 року педагогічний колектив працює за комплексно-цільовою програмою 
«Назустріч здоров'ю». Впровадження програми починається зі школи першого ступеня, на 
базі якої працює творча лабораторія «Здоров'ятко», спрямована на вивчення проблеми 
активізації навчання. 

Нами встановлено, що малюки найкраще вчаться, якщо залучені до активної 
діяльності. Учні початкових класів не можуть довго концентрувати увагу, так само як і 
зберігати одну й ту саму позицію тіла. Їхня здатність сидіти без руху обмежена. Для того, 
щоб компенсувати увагу під час навчання, треба підтримувати активність дітей, а також 
забезпечувати їм можливість рухатися й переміщатися у просторі. 

Здоров’я дитини є основою повноцінного розвитку, хорошого навчання, здатності 
протистояти різним шкідливим впливам. Саме тому на всіх уроках початкової школи 
використовуються здоров’язберігаючі технології. З цією метою опрацьовано методику 
навчання в русі О. Дубогай та здоров’язберігаючі технології навчання доктора педагогічних 
наук В.П. Базарного. 

Робота за даною методикою допомагає нам значно послабити рівень втомлюваності 
дітей, підвищити працездатність та забезпечити достатній рівень розвитку пам'яті, уваги. 

Організація роботи у творчій лабораторії «Здоров’ятко» допомагає вчителю: 
– розробити власний підхід до впровадження в практику інноваційної методики 

„Навчання в русі”; 
– вивчити психологічні та фізіологічні особливості кожної дитини; 
– більш глибоко проаналізувати знання, вміння, навички учнів; 
– розвивати творчі потенціали учнів. 
Вивчаючи емоційний стан учнів та рівень пізнавальної активності, вчителі 

намагаються створювати на уроках атмосферу емоційного комфорту, а використання 
елементів пізнавально-рухового навчання дозволяє розвивати й підтримувати зацікавленість 
дітей при вивченні навчального матеріалу. 

Проведення уроків в 5-9 класах має власну специфіку: розроблені спеціальні 
фізкультхвилинки для учнів різного віку, крім того впроваджуються у практику хвилинки 
емоційного розвантаження, психологічні вправи, які подобаються дітям. 

У 2008 році почав працювати гурток лікувальної фізкультури, (вчитель Шмиголь 
І.О.). Нині у Пирятинській СЗШ І-ІІІ ступенів №6 нараховується 60 дітей, які займаються 
ЛФК. Ці учні мають порушення серцево-судинної, дихальної, вегетативної, ендокринної 
системи, відставання у зрості та вазі від вікової норми. Нерівномірний розподіл сили м’язів 
спричиняє різні відхилення в поставі та дрібній моториці рук. Головне наше завдання - 
допомогти дітям подолати зазначені недоліки розвитку, підтримувати в колективі дух успіху, 
терпіння та взаємодопомоги. 

Основні завдання ЛФК, які реалізовуються в нашій школі: 
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– підвищення фізичної працездатності, захисних сил організму та його опірності; 
– зміцнення здоров’я та корекція фізичного розвитку; 
– виховання морально-вольових якостей та інтересу до регулярних самостійних 

занять фізичною культурою; 
– формування знань у сфері особистої гігієни та правильного режиму праці й 

відпочинку, раціонального харчування. 
Перемагаючи свої природні вади, залишаючись добрим, уважним, чуйним до людей, 

дитина досягає фізичного здоров’я та душевного комфорту, бо тільки у здоровому тілі може 
бути здоровий дух. 

 
 
 

 
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ – НЕОБХІДНА 
УМОВА РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ 
 
 
Тягнирядно Тетяна Павлівна, 
директор Розсошенської гімназії Полтавського району 

 
 
 
Найбільше щастя на Землі - це щастя дитини. Тому педагогічний колектив гімназії, 

батьки учнів, Щербанівська сільська рада працюють над створенням навчального закладу, у 
якому діти були б щасливими і навчалися із задоволенням, такої школи майбутнього, яка 
була б джерелом постійних імпульсів, що сприяють процесу розвитку і саморозвитку, 
творчій і пошуковій діяльності вчителів і учнів. Наша гімназія – це школа, де панує 
атмосфера доброзичливості та співпраці. 

Розсошенська гімназія працює над проблемою «Створення умов для розвитку 
особистості, формування навичок самостійного наукового пізнання, інтересу до навчання 
шляхом впровадження інноваційних технологій. Надання оптимальних можливостей для 
отримання різнобічної освіти та високої культури, реалізації творчих здібностей і нахилів 
дітей в ім'я збагачення творчого, культурного та інтелектуального потенціалу, як найвищої 
цінності нації, відродження і утвердження національної культури, духовної єдності громадян 
України». 

Особливої актуальності при вирішенні даної проблеми набуває впровадження 
сучасних педагогічних технологій та інтерактивних форм і методів навчання. Зокрема, 
вчителі гімназії впроваджують у навчально-виховний процес елементи інтерактивних, 
проектних технологій, технологій особистісно-орієнтованого навчання, інформаційних 
технологій, здоров’язберігаючих технологій, технологій розвитку креативного мислення, 
освітньої технології «Школи ейдетики», технології «Створення ситуації успіху» та інші. В 
організацію навально – виховного процесу нашої гімназії постійно вносяться якісно нові 
елементи, ідеї, які реалізуються у вигляді систем, проектів, моделей.  

Успішне здійснення управлінської інноваційної діяльності – актуальна і важлива тема. 
Жодна система чи модель не є успішною, якщо вона не прийнята, не усвідомлена і не 
застосована на практиці. 

Щоб досягти високої якості освітніх послуг, ми постійно удосконалюємо процес 
управління інноваціями на рівні гімназії. 
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Модель управлінської діяльності Розсошенської гімназії 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наприклад, до складу служб входять: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одним із пріоритетних напрямів у зв’язку з переходом в режим розвитку нашої 

гімназії визначено вдосконалення інноваційних форм діяльності педагогічної ради. 
 
 
 
 

соціально-
психологічна 

служба 

фізкультурно
-оздоровча 
служба 

методичні 
об’єднання 

батьківська 
громада 

педагогічна 
рада 

управлінська 
діяльність 

Розсошенської 
гімназії 

художньо-
естетична 
служба 

батьківська 
громада • Рада гімназії; 

• піклувальна рада; 
• батьківські 

комітети класів 
фізкультурно

-оздоровча 
служба • лікар-педіатр; 

• медична сестра; 
• вчителі основ здоров’я; 
• вчителі фізкультури; 
• вихователі ГПД; 
• класні керівники; 
• керівник спортивних гуртків; 
• заступники директора 
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На засіданні педагогічної ради визначено цілі інноваційної діяльності. Залучення 

батьківської громадськості та Щербанівської сільської ради до прийняття управлінських 
рішень є одним із найважливіших факторів впровадження інновацій. Зокрема, було створено 
систему виховної роботи, яка поєднала в собі різні компоненти, не порушуючи при цьому 
цілісності. 

 
 
 
 

ВИХОВНА СИСТЕМА РОЗСОШЕНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 
 

Семикіна Олена Вікторівна, 
заступник директора з навчально-виховної роботи Розсошенської гімназії  

 
Сучасне життя, сучасна людина, сучасна освіта потребують переосмислення навчання 

і виховання, освоєння прогресивних технологій, духовного становлення особистості дитини, 
створення умов для самореалізації нею сутнісних сил у різних видах діяльності. Адже діти – 
це творці та захисники незалежної України. Яким буде майбутнє завдяки їм? Якими вони 
стануть у цьому житті? Це залежить і від нас – вчителів Розсошенської гімназії. 

Виховна система Розсошенської гімназії «Я – громадянин своєї Батьківщини!» - це 
спосіб організації життєдіяльності та виховання членів гімназійного співтовариства, що 
становить цілісну та впорядковану сукупність взаємодіючих компонентів, сприяє розвитку 
гармонійної особистості та формуванню колективу. Модель виховної системи включає 
складові: «Я – свідома особистість!», «Я – не байдужа особистість!», «Я – здорова 
особистість!», «Я – творча особистість!», «Я – цілеспрямована, наполеглива особистість!», 
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Функції педагогічної ради 

Стратегія планування діяльності 
гімназії та діяльності по класах 

Планування інноваційної діяльності на рік 

Корекція, аналіз стратегічного 
планування і контроль за ним 

Форми роботи педагогічної ради 

Ділова гра, проблемна гра 

Тренінг 

Конференція 

Круглий стіл, дискусійний стіл 

Проблемна лекція 
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Педагогічний колектив на сучасному етапі розвитку виховної системи найважливішими 
вважає ідеї: 

– Ідея обдарованості: кожна дитина обдарована, потрібно лише знайти ту іскорку, яка 
може запалати і осяяти своїм полум’ям досягнень всіх навколо. 

– Ідея інтеграції: особистість може досягти успіху лише в тісній співпраці з іншими 
особистостями, незалежно від віку, національності, віросповідання, навчального закладу та 
країни проживання. 

– Ідея толерантності: кожна особистість неповторна, але достойно представити власну 
позицію можна лише поважаючи і розуміючи інших. 

– Ідея відкритості: різнобічний розвиток особистості можливий за умови спільного 
впливу учнівського, педагогічного, батьківського колективів та громадськості. 

Новизна діяльності виховної системи «Я – громадянин своєї Батьківщини!» полягає у 
зміні пріоритетів від звичайного формування пізнавальних умінь та навичок до створення 
умов для розкриття природної психічної активності учнів, їх здібностей та розвиток 
особистості. Це здійснюється на підставі: 

– гнучкості середовища виховання; 
– визначення першорядності процесу пізнання та залучення до процесу пошуку; 
– цінності співпраці; 
– рівності й довіри до пізнавальних можливостей усіх дітей, віри в їхні можливості; 
– відчуття учнями задоволення, радості від процесу співпраці; 
– усвідомлення ситуації досягнення мети, переживання ситуації успіху; 

підкріплення позитивної мотивації стосовно діяльності. 
Одним із напрямків діяльності виховної системи є громадська організація Центр 

дитячої дипломатії «Юність», що забезпечує розширення інформаційно-правового 
середовища, навчає нормам життя у правовій державі та надає можливість дітям не лише 
знати, а й реалізувати свої права як особистість та громадянин. Центр дипломатії діє з 2007 
року за сприяння АСМБР і особисто Мельника Андрія Васильовича. За цей час діти 
Розсошенської гімназії взяли участь у міжнародних проектах: «Польські реформи на 
прикладі міста Бидгощ очима української молоді» та «Краків – історичне серце Польщі», в 
ході яких відбувались зустрічі з офіційними особами міста Бидгощ, учні відвідали Куявсько-
Поморську вищу школу, Вищу школу господарства міста Бидгощ, Ягелонський університет, 
а також помилувались красою архітектурних та історичних пам’яток Польщі. Надзвичайно 
захоплюючим був візит до Сейму Республіки Польща.  

Особливими були і візити Послів іноземних держав до Розсошенської гімназії – це 
Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Словаччина в Україні Його 
Високоповажність пан Урбан Руснак та Надзвичайний та Повноважний Посол Федеративної 
Республіки Нігерія пан Ібрагім Пада Касаї.  

Започаткувавши проведення Всеукраїнського форуму «Здорова планета – здоровий 
ти!», який зібрав у стінах Розсошенської гімназії представників 9 областей України на 
засіданнях «комітетів ООН» та «Віденському балу» ми прагнули познайомити дітей з 
особливостями розвитку різних країн світу, демографічною політикою цих країн та 
українською діаспорою. 

Неодноразово учні гімназії були учасниками Форумів молодіжної дипломатії та 
Асемблей дитячої дипломатії, що проходили на базі навчальних закладів міста Кременчука, 
Міністерстві Закордонних Справ України та Дипломатичній Академії України. Це 
можливість детальніше ознайомитись з діяльністю Дипломатичної служби України, адже ми, 
вчителі, виховуємо учнів, що не байдужі до всього, що відбувається в рідній домівці, 
громаді, Батьківщині. 

 І хоч як важко сьогодні народу України, справжній патріот, керуючись живим 
досвідом та героїчним минулим, вірить, що він здолає всі випробування і вийде з них 
зміцнілим і одухотвореним. 
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ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ОДНА З 
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 
 
Копайгора Микола Миколайович,  
директор Хорольської гімназії  

 
 
«Психолого-педагогічне проектування інтелектуального, духовного, соціального, 

фізичного розвитку гімназиста» – методична проблема, над якою працює педагогічний 
колектив протягом останніх трьох років. 

Навчальний заклад має допомогти учням в оволодінні технологіями життєтворчості, 
створити умови для розкриття потенціалу самопізнання, самооцінки, самореалізації, 
інтеграції в соціокультурному просторі.  

Компетентнісний підхід покликаний подолати прірву між освітою і життям. На 
сучасному етапі розвитку українська система освіти характеризується переходом до 
особистісно-орієнтованого співробітництва, де тому, хто навчається, відводиться активна 
роль суб’єкта освітньої діяльності.  

Саме тому необхідним є використання в навчально-виховному процесі нестандартних 
технологій, активізація педагогічного пошуку, підвищення майстерності, запровадження 
інновацій. Чільне місце серед новітніх технологій посідає метод проектів.  

Проектна технологія дедалі активніше використовується як одна з інноваційних 
технологій навчально-виховного процесу, сутність якої полягає у стимулюванні інтересу 
учнів до певних проблем, володінні певною сумою знань, умінь, навичок при її вирішенні та 
формуванні життєвих навичок особистості. 

 Проектний підхід сприяє посиленню індивідуалізації процесу навчання, пошуку 
оптимального поєднання теорії та практики, актуалізації наявних знань та умінь учнів, 
стимулюванню їх до розв’язання власних життєвих проблем.  

Для такого виду діяльності є характерним кооперативне чи групове навчання, за якого 
діє принцип "навчаючи – вчуся", бо у процесі цієї діяльності надбання кожного учня 
неодмінно стають надбанням усієї групи. 

У гімназії напрацьовано досить цінний досвід із питань реалізації проектного підходу в 
організації навчально-виховного процесу. Освітні проекти гімназії, мета кожного з яких 
зорієнтована на запити сучасного суспільства, а дії, сплановані після глибокої оцінки всіх 
ресурсів, дозволяють сформувати життєві компетенції гімназистів.  

Уміти створювати, реалізовувати чи брати участь у проектах – це вже життєва 
компетенція особистості. Вибір тематики проектів досить різний.  

В одних випадках учителі визначають тематику з урахуванням навчальної ситуації з 
конкретного предмета, в інших, особливо в проектах для позаурочної діяльності, тематика 
пропонується самими учнями і цілком відповідає їхнім інтересам: пізнавальним, творчим, 
прикладним.  

Особливо вдалими були проекти колективів 8-Б класу «Культурно-мистецьке надбання 
рідного краю» (класний керівник Колісник М.В.), 8В класу «Українська минувшина» 
(класний керівник Манжос В.М.), «Самотворення особистості» (Бова Л.В., учитель біології), 
«Слідами історії» (Дацко Л.М., учитель історії). Теми проектів відображають необхідність 
вирішення конкретних практичних задач, актуальних для повсякденного життя, що 
потребують від учнів знань з різних предметів, творчого мислення, дослідницьких навичок. 

Організовуючи роботу над проектом, педагоги гімназії беруть до уваги такі умови: 
зацікавлення учнів тематикою проектів, орієнтування їх на зіставлення й порівняння подій, 
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фактів з історії й традицій життя людей різних національностей і різних країн, підходів до 
рішення тих або інших проблем і т.д., формулювання проблеми, що запропонована учнями, 
так, щоб зорієнтувати дітей на залучення, по можливості, автентичних джерел інформації, 
різноманітність оформлення проекту згідно з обраними типами проектів для основної школи. 

Метод проектів дає змогу здобути необхідні для життя знання в синтезованому 
вигляді, що дуже важливо для адаптації молодої людини до оточення, яке постійно 
змінюється. 

 Ряд проектів був досить результативним: «Літній відпочинок та оздоровлення дітей» 
(грант Міжнародного фонду «Відродження» становив 15395грн.), «Червона стрічка змін» 
(грант, відповідно до впровадження програми підтримки малих проектів VAST (за сприяння 
невідкладного президентського плану запобігання ВІЛ/СНІДу PEPFAR) - 11978грн.), 
«Англійська мова. Ресурсний центр» (біля 16000 грн.). 

 Реалізації методичної проблеми сприяє і матеріальна база гімназії: бібліотека, п’ять 
спортивних залів, два комп’ютерні класи, кабінет з інтерактивною дошкою, народознавчий 
музей. 

На освітянській Другій Міжнародній виставці „Сучасні навчальні заклади – 2011”, яка 
є найбільшим фаховим центром зібрання і презентації досягнень навчальних закладів (а їх 
було 750), сучасних педагогічних інновацій, науково-методичних розробок, ефективних 
методів моніторингу знань, досвіду впровадження в навчання інформаційних систем, за 
активну участь в інноваційній модернізації національної системи освіти Хорольська гімназія 
відзначена дипломом, а як переможець рейтингового виставкового конкурсу (було 
представлено 440 конкурсних робіт) нагороджена срібною медаллю в номінації 
«Упровадження у навчально-виховний процес середнього освітнього закладу інноваційних 
педагогічних технологій». Офіційний каталог містить інформацію про Хорольську гімназію 
українською та англійською мовами. 

Результатом упровадження проектної технології в навчальний заклад є інноваційно-
розвивальне середовище, яке включає: мотивацію навчальної діяльності учнів, проблемно-
креативну спрямованість, інтерактивну організацію освітньої діяльності колективу закладу, 
набуття учнями знань, умінь і навичок як самостійного, так і колективного пошуку, постійну 
актуалізацію їх застосування, формування нового досвіду та розвиток необхідних 
психологічних якостей, орієнтацію на особистісний та колективний успіх. 

 
 
 
 

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ 
 
 
Микитенко Людмила Олександрівна, 
заступник директора з науково-методичної роботи 
Новоаврамівської гімназії Хорольського району 
  

 
Що таке обдарованість? Кого можна вважати обдарованим? Як вчасно виявити 

обдаровану дитину, і головне, не втратити її в процесі навчання?  
Відповіді на ці питання кожен шукає по-своєму. Одним з головних питань сучасної 

освіти є формування творчо активної, всебічно розвиненої особистості, а проблема 
обдарованості дітей, як ніколи, є актуальною. Адже саме талановиті люди завжди були, є, і 
будуть осередком розвитку суспільства.  
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За дослідженнями психологів серед дітей виявляють 3-5% тих, кого можна назвати 
обдарованим, але протягом навчання у школі багато хто втрачає свої унікальні можливості.  

Тому наша гімназія багато уваги приділяє роботі з обдарованими дітьми. 
Продуктивності своєї діяльності прагне досягти кожен спеціаліст у будь-якій галузі. 
Учителю досягти ефективності складніше, бо результат його роботи залежить не лише від 
нього.  

Адміністрація Новоаврамівської гімназії завжди ставить перед колективом вимогу 
тісної співпраці учителя, учня, класного керівника та батьків. Завдяки поєднанню зусиль цих 
чотирьох компонентів нам вдається досягати помітних результатів своєї роботи.  

Виявлення обдарованих дітей у гімназії починається ще у початковій школі й не 
припиняється протягом всього періоду навчання. Психологічна служба підбирає для цього 
різні тести, анкети, методики, каталог яких постійно оновлюється. Практичний психолог 
тісно співпрацює з класоводами, вчителями-предметниками, батьками та адміністрацією 
гімназії. Заступником директора з науково-методичної роботи систематично ведеться 
гімназійний банк даних «Обдарованість», де відмічаються всі досягнення наших учнів у 
розрізі років. Це дозволяє проаналізувати результативність системи роботи гімназії з 
обдарованими дітьми.  

Педагогічний колектив уже декілька років працює над науково-методичною 
проблемою «Формування творчого педагогічного середовища для забезпечення рівного 
доступу до якісної освіти шляхом удосконалення співробітництва педколективу, сім’ї та 
громадськості» , яка постійно перебуває на контролі в адміністрації гімназії – результати 
роботи розглядаються на нарадах при директору, педрадах, засіданнях методичних кафедр, 
відображаються у наказах. Адміністрація завжди наголошує на тому, що кожна дитина – 
обдарована, і наше завдання в процесі навчання та виховання вчасно виявити її і не втратити.  

У гімназії постійно діє школа олімпійського резерву, підготовка до предметних 
олімпіад ведеться систематично. У 2010-2011 н.р. у ІІ турі олімпіад брали участь 30 
учасників і 21 стали призерами, що становить 70 % від загальної кількості учасників. За 
підсумками районного журі та рейтингом за результатами олімпіад з базових дисциплін 
гімназія посіла 2-те місце серед 24 шкіл району. Успішною була і участь у районному етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів наукових товариств 
учнівської молоді: було представлено 4 учасники, і як результат – 4 призери. 

У ці досягнення наших дітей вклали свою душу їх наставники. Саме з допомогою 
вчителів стали можливими такі високі результати.  

Гімназисти також активні учасники різноманітних творчих конкурсів, де вони можуть 
проявити свої таланти. Це і конкурс малюнка «Подорож в країну дитячих прав», і конкурс 
художньої самодіяльності «Хорольські зірочки», і мовно-літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка, і конкурс «Податки очима дітей», і «Молодь обирає 
здоров’я», а також багато інших.  

Одним із наслідків співпраці учнівського та педагогічного колективу є щорічне 
урочисте засідання дитячо-юнацького об’єднання «Лідер», на якому вшановують 
переможців районних конкурсів, змагань та олімпіад. Цього року вшанування відбувалося в 
7 номінаціях:  

1) підкорювач наукового Олімпу; 
2) юний науковець гімназії; 
3) коронація слова; 
4) кращий спортсмен гімназії; 
5) я малюю навколишній світ; 
6) золотий голос гімназії; 
7) юний музикант гімназії. 

Як бачимо, напрями різноманітні. І кожна дитина протягом навчання має можливість 
проявити себе у будь-якому з них. Адже, школа і існує для того, щоб допомогти молодому 
поколінню розвинути в собі здібності, закладені в них природою. Цього року в гімназії 
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почали випускати власну газету «Новини гімназії», на шпальтах якої висвітлюються основні 
події з життя учнівського та педагогічного колективу та деякі визначні події з життя країни.  

Досягненню позитивних результатів у роботі педагогічного колективу з обдарованими 
дітьми сприяє те, що вчителі гімназії самі є творчими особистостями. Адже ніщо так не 
стимулює до активності як безпосередній приклад того, хто поруч. Дуже мала ймовірність 
того, що учні можуть отримати повноцінні знання в учителя, який хоч і знає свій предмет на 
100 %, але не отримує від спілкування з дітьми задоволення. Про вчителів Новоаврамівської 
гімназії можна сказати, що це люди віддані своїй роботі. Педагогічний колектив на чолі з 
директором Коротичем Леонідом Прокоповичем, заслуженим учителем України, постійно 
вдосконалює свою методику роботи з дітьми, використовуючи інноваційні технології, серед 
яких інтерактивне навчання, особистісно орієнтоване навчання, проектні технології, 
мультимедійні та ігрові технології. Все це дозволяє зробити урок більш цікавим, повернутим 
до учня, дозволяє непомітно включити дитину у процес спілкування при вивченні дисциплін, 
а також досягти відчутних результатів не лише в стінах школи, а й за її межами.  
 
 
 
 
ШКОЛА ТВОРЧИХ ОСОБИСТОСТЕЙ 

 
 

Степаненко Михайло Володимирович,  
директор Сагайдацької ЗОШ І-ІІІ ступенів  Шишацького 
району 
 
 
 

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті головною метою 
системи освіти визначила створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості. 
Для створення позитивного освітньо-виховного середовища педагогічний колектив закладу 
успішно працює над проблемою «Розвиток творчої особистості учня шляхом підвищення 
рівня педагогічної майстерності вчителя в умовах профільного навчання, морально-
естетичного та трудового виховання школярів».  

Пріоритетними напрямками діяльності з реалізації завдань роботи над проблемою є 
формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості, орієнтація на кінцевий 
результат, підвищення соціально-культурної спрямованості освіти, допрофільна і профільна 
підготовка, пошук нових підходів, впровадження інноваційних технологій, які б сприяли 
динаміці розвитку, формуванню творчих здібностей кожної дитини. 

Адміністрація, вчителі школи дбають про всебічний розвиток особистості на всіх 
ступенях навчання. Найважливішим завданням є виявлення, розвиток нахилів і здібностей 
дітей у початковій школі. 

 Саме з цією метою успішно впроваджується авторська методика Г.А. Іваниці з 
навчання швидкому графічному письму дітей 6-річного віку, вивчаються інтегрований курс 
«Довкілля», «Основи риторики», «Сходинки до інформатики», «Християнська етика в 
українській культурі». В основній школі проводиться допрофільна підготовка. З варіативної 
складової навчального плану виділено години на вивчення інформатики (7-8 кл.), креслення 
(8-9 кл.), трудового навчання (5-6 кл.), факультативно вивчаються англійська та німецька 
мови.  

Працюють предметні гуртки, учні займаються науково-дослідницькою роботою. У 
старшій школі введено профільне навчання за двома напрямами: філологічним і технічно-
технологічним. Для учнів філологічного профілю профільними дисциплінами є українська 
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мова, українська література, курс «Людина і суспільство». Учні технічно-технологічного 
профілю поглиблено вивчають інформатику, фізику, креслення, курси «Тракторна справа», 
«Швейна справа». 

Сьогодення вимагає переведення освітнього процесу на рівень активізації пошуку 
перспективних інноваційних технологій. Творчий учительський колектив переконаний, що 
сучасним є той урок, на якому створено умови для інтелектуального, соціального та 
морального становлення особистості учня.  

Серед інноваційних технологій, які використовують учителі, - особистісно 
орієнтоване навчання та виховання, інтерактивні, інформаційно-комунікативні технології, 
проектне й комп’ютеризоване навчання. У закладі обладнано кабінет інформаційних 
технологій, який оснащений мультимедійними засобами та приєднаний до мережі Iнтернет. 

Учителі працюють так, щоб учні виявляли себе в інтелектуальній, художньо-
естетичній сферах, у роботі органів учнівського самоврядування. Розвиваючи творчі 
здібності і нахили дітей, педагоги залучають їх до участі в предметних олімпіадах і 
конкурсах, оглядах художньої самодіяльності, театральних колективів, агітбригад. Завдяки 
ефективній організації навчально-виховного процесу заклад не один рік поспіль тримає 
першість у районному рейтингу участі шкіл у предметних олімпіадах. 

 Тільки цього року 17 учнів стали переможцями, 6 – призерами ІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад. Вдало виступають наші вихованці на обласних 
олімпіадах: за останні три роки вони посіли 12 призових місць.  

Призерами обласних олімпіад у 2011 році стали учні: Кукіб Катерина (8 кл.) – ІІ місце 
з української мови і літератури (вчитель Дубас Л.І.), Голуб Антон (9 кл.) – ІІ місце з 
правознавства (вчитель Копиця К.М.), Ісак Олексій (11 кл.) – І місце, Моцар Артем (9 кл.) – 
ІІ місце з трудового навчання (вчитель Писаренко О.Г.).  

Щороку учні закладу успішно беруть участь у конкурсі знавців української мови ім. 
Петра Яцика, а учениця Кукіб Катерина в 2009 році стала переможцем обласного етапу 
конкурсу. 

 Про результативність науково-дослідницької роботи свідчить те, що за останні 
чотири роки 11 учнів-членів МАН стали переможцями І етапу конкурсу-захисту, 5 учнів 
посіли призові місця на обласному етапі конкурсу-захисту. Призером цього року став 
Лук’яненко Максим (10 кл., секція фізики, вчитель Кашуба Н.М.). 

 Успішне впровадження допрофільної та профільної підготовки з креслення, 
здійснення особистісно орієнтованого підходу вчителем Писаренком О.Г. дає позитивні 
результати: за час проведення районних та обласних турнірів 18 учнів стали їх переможцями, 
7 – призерами. Учні Ісак Олексій (11 кл.), Закладна Катерина (10 кл.), Кукіб Катерина (8 кл.) 
стали переможцями, Рак Андрій (9 кл.), Тумко Світлана (11 кл.) – призерами обласного 
турніру в цьому році. 

Цікавим і змістовним є позакласне життя школярів. Свої мрії і плани вони можуть 
реалізувати в дитячих об’єднаннях «Країна Барвінкова», «Краяни», «Старшокласник». 
Центрами розвитку творчих здібностей є театральний та танцювальний гуртки, участь учнів 
у командах КВК, «Дебати», екологічній агітбригаді.  

Про високий рівень естетичного розвитку та творчого вдосконалення значної частини 
учнівської молоді говорять такі результати: театральний колектив «Енеїда» - переможець 
обласного огляду-конкурсу (2008 р.), екологічна агітбригада «Джерело» - дипломант 
обласних оглядів-конкурсів, команда КВК «Єралаш» - неодноразовий переможець районних, 
призер зональних конкурсів (керівник колективів Степаненко М.М.).  

Важливе значення для гармонійного розвитку наших вихованців мають інноваційні 
проекти «Краса Полтавщини в гармонії з природою», «Сорочинський ярмарок», «Мораль і 
ліра в гості запросили», «Малі Олімпійські ігри» та ін. У 2010 році школа здобула перемогу в 
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього та зовнішнього озеленення 
навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин» та нагороджена Дипломом І ступеня.  
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Адміністрація спрямовує роботу педагогічного колективу в напрямку створення 
позитивного іміджу навчального закладу. Разом з районним методичним кабінетом формує в 
учителів усвідомлення необхідності змін та впровадження нововведень, створює відповідне 
навчально-виховне середовище на основі залучення педагогічного, учнівського та 
батьківського колективів до різноманітних форм творчої діяльності.  
 
 
 
 
ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ 
 
 
Шульга Валерій Іванович, 
директор Полтавського обласного ліцею-інтернату для 
обдарованих дітей із сільської місцевості  
імені А.С.Макаренка  

 
 

Розвиток інформаційних та Інтернет-технологій, засобів телекомунікацій справляє 
перетворюючий вплив на формування сучасного навчального середовища. Отримання 
інформації стає життєво необхідним ресурсом, без якого неможливо досягти як навчальних та 
професійних цілей, так і задоволення багатьох матеріальних та культурних потреб. Завдяки 
новітнім технологіям змінюється роль, спосіб, швидкість та ефективність використання 
інформації в процесі навчання. Виникають та набувають поширення такі терміни, як 
інформаційне освітнє середовище, інформаційний простір навчання, комп’ютерно-орієнтоване 
навчальне середовище, відкрите навчальне середовище, віртуальне навчальне середовище 
тощо.  

 Новий якісний етап у розвитку освіти можливий лише за умови інтенсивного 
запровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Для його здійснення можна 
визначити два напрямки: комп’ютеризація навчального процесу та виховної роботи і 
впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність освітнього закладу. 

Для виконання цих завдань у вересні 2008 року кабінет інформатики ліцею-інтернату 
оснащено новим навчальним комп’ютерним комплексом за програмою «Рівний доступ до 
якісної освіти». Сьогодні у ньому знаходиться 14 комп’ютерів для учнів і один – для роботи 
учителя. У кабінеті працює інтерактивний комплекс (дошка, проектор, ноутбук, кольоровий 
принтер і фотокамера) та плазмовий телевізор із діагоналлю екрана 51´´, під’єднаний до 
комп’ютера учителя, що дає можливість широко використовувати програмні та мультимедійні 
засоби навчання. Тут для учнів 8-11-х класів проводяться уроки, заняття гуртків, 
факультативи, учні готують презентації, здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет для 
підготовки повідомлень і рефератів, презентують свої проекти. 

Є у закладі кабінет інформаційних технологій, що також забезпечений 15 
комп’ютерами на базі процесора Інтел, ноутбуком та проектором. Плазмовий телевізор 
дозволяє переглядати навчальні передачі на каналах супутникового телебачення, 
інтерактивний комплекс SMART SENTEO дає можливість проводити тестування і 
використовується в основному для проведення уроків у початкових класах. Із 1 вересня 2008 
року в цьому кабінеті учитель інформатики Якуба А.Г. працює за проектом «Сходинки до 
інформатики».  

Для перегляду зображень невеликих розмірів використовуються відеопрезентери, які 
виводять на екран монітора, телевізора чи інтерактивної дошки демонстрацію досліду, процесу 
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чи зображення певного предмета. Ці презентери не є стаціонарними, вони використовуються 
на уроках трудового навчання, біології та фізики.  

Обидва кабінети підключені до мережі Інтернет за допомогою радіоканалу зв’язку. 
Комп’ютери в цих класах об’єднані в локальну мережу, адже такі технології сприяють 
підвищенню комп’ютерної грамотності, розвитку мови, інтересу до навчання. Тому в 
позаурочний час учні мають змогу користуватися всесвітньою «базою знань» безлімітного 
Інтернет-зв’язку, який надає провайдер Солвер, отримувати навички ефективного пошуку і 
використання одержаної інформації у навчальному процесі тощо. Учителі-предметники 
можуть знайти будь-яку науково-методичну інформацію чи кращі всесвітні і національні 
зразки передового педагогічного досвіду, що надає допомогу в організації занять на якісно 
новому рівні.  

Кабінет біології одним із перших у 2007 році отримав можливість проводити такі 
уроки. Учитель Капуста Н.О. із допомогою інтерактивної дошки та мультимедійного 
проектора використовує електронні навчальні посібники «Біологія. 7 клас», «Біологія. 8-9 
клас», «Біологія. 10 клас», «Біологія. 11 клас», «Загальна біологія. 10 клас», «Віртуальна 
біологічна лабораторія». Інші навчальні кабінети нашого закладу теж забезпечені 
електронними програмними засобами, всього їх налічується 78. Це, наприклад, «Німецька 
мова. 11 клас», «Астрономія. 11 клас», «Історія середніх віків. 7 клас», «Історія України. 7 
клас», «Географія України (атлас). 8-9 клас», «Фізика. 10-11 класи», «Математика: 
тригонометрія, функції», «Хімія. 8-11 класи», «Зарубіжна література. 8 клас» тощо. 

Таку ж комп’ютерну техніку і, відповідно, доступ до мережі Інтернет мають кабінети 
математики, фізики, хімії, географії, зарубіжної літератури. Проводити уроки з використанням 
інформаційних технологій є можливість і в кабінетах трудового навчання, української мови, 
історії, іноземної мови: тут встановлені телевізори, через які виводиться зображення з 
монітора комп’ютера на екран; вони також приймають канали супутникового зв’язку. 

 Із нинішнього навчального року введена у дію лінгафонна комп’ютерна лабораторія по 
вивченню іноземних мов. Вона обладнана 16 учнівськими робочими місцями та робочим місцем 
учителя (кожне місце має персональний комп’ютер), на яких встановлено програмне 
забезпечення Testing Skills, що являє собою інтегровану систему розробки мультимедійних 
проектів для вивчення іноземних мов. Для розвитку навичок аудіювання учитель Григор’єва 
С.О. використовує мовлення носіїв німецької мови, представлене в аудіокурсах Wir (Grundkurs 
für junge Lerner), Themen aktuell (Deutsch als Fremdsprache, Niveastufe B1), Echtes Deutsch.  
 Кабінети 1-4-х класів теж укомплектовані комп’ютерною технікою: у першому класі 
використовується комп’ютер, у третьому – комп’ютер та мультимедійний проектор, а в 
четвертому уроки математики та довкілля проводяться із допомогою шести комп’ютерів. 
Учитель початкових класів Гонтар Ю.О. працює над проблемою впровадження інноваційних 
технологій у практику роботи початкової школи. Її мета – забезпечення комфортних умов 
навчання, за яких учень відчуває свою інтелектуальну досконалість та успішність. Юлія 
Олексіївна використовує програмні педагогічні засоби навчання «Математика. 1-4 клас» та 
«Природознавство. 3-4 клас», демонструє електронні презентації на уроках читання, 
малювання, трудового навчання, перетворюючи їх на урок-казку, подорож, заочну екскурсію, 
усний журнал, вікторину тощо.  
 Цікавою для дітей є також проектна діяльність. Учні четвертого класу підготували такі 
проекти із електронними презентаціями: «У різні пори року приваблива земля», «Світ 
професій», «Т.Г.Шевченко» і «Усна народна творчість».  

У цілому, забезпечення ліцею-інтернату комп’ютерами високе: 1 ПК на 2 учні 8-11-х 
класів. Всього у навчально-виховному процесі використовується 65 комп’ютерів та 5 
ноутбуків.  
 Другий напрямок у реалізації інформаційно-комп’ютерної технології – це апробація 
електронних засобів навчання. Так, наприклад, у 2009/2010 навчальному році в нашому 
закладі апробувалося шість таких посібників із різних предметів. 
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Використання сучасних мультимедійних комплексів є важливим аспектом 
комп’ютеризації і навчально-виховного процесу, і управлінської діяльності. Це економить час 
учителя, підвищує ефективність презентації методичного матеріалу, дозволяє демонструвати 
Інтернет-сайти у режимі реального часу, зберігати необхідну інформацію у пам’яті 
комп’ютера з можливістю подальшого відтворення, проводити педагогічні ради, семінари, 
наради тощо. 
 Комп’ютерна техніка у закладі також використовується для ведення і оформлення шкільної 
документації, створення і використання баз даних про учителів та учнів закладу, бібліотечного 
фонду, матеріальних цінностей. Вона допомагає в автоматизації складання розкладу, роботи з 
електронним планом роботи школи, табелем, звітами. 

Завдяки підключенню до мережі Інтернет відбувається обмін інформацією з іншими 
навчальними закладами та органами управління через електронну пошту. А з метою 
розширення інформаційного простору створений сайт, відвідувачі якого можуть знайти 
відомості про історію створення ліцею, шкільне життя, відвідати віртуальну фотогалерею, 
дізнатися про досягнення учнів, а також про конференції, семінари та зустрічі, які відбулися на 
базі закладу.  

Шкільна бібліотека теж має два комп’ютери, адже автоматизація її роботи включає в 
себе використання програмного засобу по обліку фондів «Sоната». 

Окремим комп’ютером забезпечена шкільна психологічна служба – це дозволяє 
підвищити ефективність її роботи за рахунок використання автоматизованих тестів і створення 
необхідних банків даних. Одним із таких програмних засобів є «Effection Studio», в якому 
використано різноманітні методики на визначення пам’яті, уваги, мислення тощо 

Важливу роль у зазначених процесах відіграє професійна майстерність керівника 
закладу, заступників, учителів, їхня особиста фахова підготовка та вміння користуватися 
комп’ютером. Тому питання про підвищення кваліфікації вчителів у цьому напрямі є досить 
актуальним. 

Однією з найбільш поширених технологій у практиці середньої освіти є програма 
«Іntel. Навчання для майбутнього». Працюючи за нею, педагоги не лише отримують необхідні 
знання і вміння в галузі інформаційних і комунікаційних технологій, а й навчаються 
використовувати їх у навчально-виховному процесі, включати в загальний педагогічний 
процес, щоб найкращим чином передати учням свої знання. Майже всі учителі закладу 
пройшли курси за цією програмою і отримали відповідні сертифікати. А для подальшого 
розвитку та закріплення їх практичних навичок учителі інформатики проводять індивідуальні 
навчання, консультації, тренінги. Так, наприклад, 19 листопада 2008 року у рамках 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп’ютерна грамотність учителів з точки 
зору стандартів ЄС» на базі нашого закладу проходив тренінг для методистів з інформатики 
обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти «Цифрова грамотність учителів». Такі 
тренінги проводилися і для учителів інформатики, які проходили курсову перепідготовку при 
ПОІППО імені М.Остроградського. 

Отже, сучасний рівень комп’ютерної техніки закладу відкриває широкі можливості для 
її використання з метою підвищення якості навчально-виховного процесу, дозволяє іти в ногу 
з часом. Використання комп’ютерних технологій у навчальному середовищі є ефективним 
засобом модернізації системи освіти у середній школі. 
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