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Адаптивна модель сучасної української школи 
Зелюк В.В., к.п.н., ректор 
Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В. Остроградського  
Гавриш Р.Л., к.і.н., доцент 
кафедри менеджменту освіти 
Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В. Остроградського 
Водолазська Т.В., в.о. доцента 
кафедри менеджменту освіти 
Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В. Остроградського 

 
Пріоритетні напрямки сучасної школи, визначені в Національній 

доктрині розвитку освіти, полягають у створенні умов для розвитку 
особистості  і творчої самореалізації кожного громадянина України, у 
вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і 
навчатися протягом життя, оберігати і примножувати цінності 
національної культури, зміцнювати державу як невід’ємну складову 
європейської спільноти [8]. 

Нині система освіти і виховання не може залишатися осторонь від 
змін, які відбуваються в суспільстві, не ризикуючи втратити 
споконвічно притаманні їй у суспільно-історичному процесі функції. 
Актуалізація глобальних проблем ставить перед освітою і вихованням 
підростаючого покоління загальногуманістичні завдання. Нова 
парадигма освіти переносить акценти навчання на особистість дитини 
та забезпечення умов щодо її самореалізації, на активне засвоєння нею 
способів пізнавальної діяльності.  

Реальні можливості досягнення цієї мети – у відповідній організації 
навчально-виховного процесу в школі, у розробці нових моделей 
загальноосвітніх навчальних закладів. Однією з таких моделей є 
адаптивна школа – освітня установа, яка, як зазначають науковці, 
стоїть «обличчям до людини» [10]. 

Проблемою адаптивної школи сьогодні займаються науковці 
Г.Єльнікова, Є. Ямбург, Д. Ротфорт, З.Рябова та ін. 

У моделі адаптивної школи одним з найбільш важливих 
компонентів є готовність молодої людини до діяльності в світі, що 
швидко змінюється, спроможність до самостійного прийняття і 
реалізації рішень. Це досягається шляхом створення в школі 
адаптивної педагогічної системи і максимально сприятливих і 
комфортних умов для всебічного повноцінного розвитку особистості 
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дитини, її самоактуалізації. Ці умови можуть бути створені у відповід-
ності з визначеними закономірностями, умовами і факторами 
ефективного навчально-виховного процесу [2]. 

У рамках цієї моделі вирішуються такі соціально-педагогічні 
завдання: 

• створення умов для задоволення освітніх потреб дитини на 
основі коригування процесу відповідно до запитів соціального 
середовища; 

• надання дитині реальних можливостей самоствердження в 
найбільш значимих для неї сферах життєдіяльності, де в 
максимальному ступені розкриваються її здібності і можливості; 

• формування в школі емоційного поля взаємовідносин, які за-
безпечують повагу до особистості (на рівні «вчитель – учень», «учень – 
учень», «вчитель – вчитель», «учень – батьки», «вчитель – батьки»); 

• забезпечення високого рівня складності навчального матеріалу 
відповідно до індивідуальних здібностей кожної дитини та 
інтегрованого підходу у викладанні   навчальних предметів. 

У зв’язку зі змінами, що проходять у суспільстві,  особливо 
актуальним постає питання переорієнтації шкільної освіти з 
предметної на особистісно зорієнтовану. Проблема полягає в тому, щоб 
придати шкільній освіті і навчанню «людський вимір», перетворити їх 
у процеси цілісної освіти особистості; створити освітнє середовище, 
яке  забезпечувало б перетворення кожного шкільного предмета із 
джерела знань у засіб формування творчої особистості школяра.  

У школах Полтавської області створюються умови  функціонування 
такого освітнього простору, де враховуються індивідуальні та вікові 
можливості кожної дитини. Провідна роль відводиться педагогічному 
колективу, який здійснює взаємозв’язок між процесом розвитку дітей і 
соціальним середовищем, формує людину-громадянина.  

Визначимо основні  принципи навчання та виховання в 
адаптивній школі: 

• принцип цінності особистості, що полягає в самоцінності 
дитини; 

• принцип унікальності особистості; 
• принцип пріоритету особистого розвитку, коли навчання 

виступає не як самоціль, а як засіб розвитку особистості кожного 
індивідуума; 

• принцип орієнтації на зону найближчого розвитку кожного 
учня; 

• принцип суб’єктності в навчально-виховному процесі, 
орієнтація на внутрішню мотивацію навчання і свободу вибору 
дитиною сфер самореалізації; 
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• принцип емоційно-ціннісних орієнтацій навчально-виховного 
процесу [7]. 

Реалізація цих принципів вимагає створення класів з поглибленим 
вивченням предметів, що спрофільовані на ВНЗ. Це дає можливість 
вивчати додаткові дисципліни: економіку, основи споживчих знань, 
валеологію, історію світової художньої культури,  основи філософії, 
право тощо. Такі класи створюються для розвитку творчих здібностей 
школярів і більш повного засвоєння програмового матеріалу. Діти 
беруть участь у  різних конкурсах і олімпіадах з цих предметів. 

Нове суспільство потребує нових, динамічних, адаптованих до 
соціальних потреб технологій у галузі освіти. Розвиток в учнів 
самостійності мислення і здібностей до саморозвитку досягається за 
рахунок використання інноваційних технологій [9]. Забезпечення 
рівня освіти в Полтавській області, що відповідає сучасним вимогам, 
досягається за рахунок використання кращих державних програм, 
рекомендованих Міністерством освіти та науки України, поглибленого 
вивчення дисциплін, а також  упровадження інновацій, наприклад: 

• розвивального навчання (Полтавські гімназія № 17 і ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 38; Миргородський НВК «Гелікон»; Кременчуцький ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 16; Гадяцький НВК «Первоцвіт» та ін.); 

• системи освіти «Довкілля» (Полтавські гімназія № 17, ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №№ 15, 18, 22, 24, 31; Шишацька спеціалізована школа імені 
В.І.Вернадського, Кременчуцька гімназія № 6, Миргородські ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №№ 1, 5 та ін.);   

• створення оптимальних умов для успішного життєвого 
самовизначення учнів (Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 «Вибір» 
імені М.Г. Неленя); 

• адаптивного управління навчальним процесом (Кременчуцький 
ліцей № 4); 

• проектної діяльності (Полтавські гімназія № 33, НВК № 16; 
Комсомольський НВК ім. Л.І.Бугаєвської; Кременчуцький ліцей № 11; 
Миргородська ЗОШ № 3);  

• різнорівневого навчання учнів (Полтавські ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8, 
29); 

• індивідуальне навчання (Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1); 
• інтенсивного вивчення іноземних мов (Полтавські ліцей №1, 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №13). 
З метою ранньої спеціалізації учнів і надання допомоги при виборі 

професії створюються класи, спрофільовані на ВНЗ. У рамках 
договору про комплексне співробітництво здійснюються заходи з 
підвищення якості навчання старшокласників, формування в них 
стійкої мотивації на основі тривалої предметної професійної орієнтації, 
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а також рішення завдань безперервної підготовки фахівців, інтеграції 
процесів навчання в школі й ВНЗ. 

Особлива увага в адаптивній школі приділяється роботі з високо 
вмотивованими учнями. Однією з активних форм педагогічних 
технологій, які розвивають високу мотивацію, є проектні технології. Ці 
технології дозволяють: 

• застосувати пошуковий підхід у навчально-пізнавальній 
діяльності; 

• переводити знання, вміння й навички, отримані під час 
вивчення різних предметів, на рівень міжпредметних зв’язків і 
надпредметних понять; 

• стимулювати учня на рефлексивне сприйняття матеріалу. 
У руслі масової індивідуалізованої освіти на сучасному етапі 

проходить перегляд ролі додаткової освіти як одного з основних 
засобів соціалізації учнів. При цьому система додаткової освіти не 
тільки виконує важливі функції навчання та виховання, 
допрофесійної підготовки, але й має важливі соціальні функції. В 
системі додаткової освіти раціональна організація вільного часу 
дитини, вибір нею соціальних і особистісно продуктивних засобів 
співпраці і спілкування знижують ризик асоціальної поведінки. 

Актуальною для області є комплексна програма оптимізації 
психологічних і педагогічних умов для повноцінного розвитку 
особистості школярів і сприятливих умов для роботи педагогічного 
колективу. 

Психологічний супровід освітнього процесу в адаптивній школі 
зумовлює: 

• створення соціально-психологічних умов для успішного 
навчання і психологічного розвитку дитини в ситуації шкільної 
взаємодії; 

• надання допомоги дітям, які мають проблеми в психічному 
розвитку; 

• супровід становлення професійної самосвідомості молодих 
спеціалістів. 

Планомірна реалізація даної програми дозволяє: 
• спланувати досягнення результату освітньої діяльності, яка 

забезпечує швидку адаптацію випускника школи в різних життєвих 
ситуаціях; 

• забезпечити можливість учням реалізувати свій розумовий 
творчий потенціал; 

• забезпечити еквівалентність загальної середньої освіти і 
варіативність навчання. 

Важливим напрямком роботи адміністрації шкіл Полтавщини є 
формування творчо працюючого колективу вчителів, що вимагає: 
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• удосконалення роботи методичних об’єднань учителів, 
організацію вивчення нових методик і діагностики навчання; 

• проведення методичних семінарів; 
• стимулювання творчої роботи вчителів, надання допомоги в 

опублікуванні і розповсюдженні педагогічного досвіду. 
Освітяни мають можливість друкуватися у педагогічних виданнях 

Полтавської області: журналах «Постметодика», «Імідж сучасного 
педагога», часописі «Освіта Полтавщини».  

Сучасна школа вимагає змін не тільки у підходах щодо викладання 
навчальних предметів, а й у самій організації роботи шкільної 
громади, що передбачає тісну співпрацю педагогів, учнів, батьків. 
Проблеми будь-якого навчального закладу мають стати спільними для 
всіх членів спільноти. Тільки творча співпраця школи та громади може 
виплекати культуру індивідуальної та колективної суспільної 
відповідальності й закласти міцні основи громадянського суспільства 
[5]. 

У 2009 році розширилась мережа громадсько активних шкіл через 
участь 12 загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області у 
навчально-практичному тренінгу «Створення та розвиток громадсько 
активної школи», що відбувся за підтримки Всеукраїнського фонду 
«Крок за кроком» у рамках реалізації програми «Школа як осередок 
розвитку громади». 

Навчання пройшли педагоги з Карлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 
Абрамівської ЗОШ І-ІІ ступенів Машівського району, Хорольської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3, Терешківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Полтавського району, Піщанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Решетилівського району, Жовтневого НВК Решетилівського району, 
Великобагачанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Дібрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Миргородського району, ЗОШ І-ІІІ ступенів №16 м. Полтави, 
Миргородської ЗОШ №1, Великокручанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Пирятинського району, ліцею при Кременчуцькому педагогічному 
училищі.  

Основним завданням громадсько активних шкіл є:  
• виявлення запитів і ступеня задоволеності учнів і батьків 

діяльністю школи;  
• організація психолого-педагогічної просвіти; 
• залучення громади до потреб освіти [4]. 
Говорячи про адаптивну модель школи, треба розглянути 

управлінський аспект. Адаптивна школа володіє гнучкою 
організаційною структурою, яка дозволяє їй швидко реагувати на 
зміни соціально-культурного середовища і соціальних запитів, що 
змушує адміністрацію постійно шукати найбільш ефективні методи й 
прийоми управління, які дають можливість у найкоротші строки 
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приймати оптимальні управлінські рішення і своєчасно проводити 
коригування педагогічних дій [3]. 

Формуючи освітнє середовище, адміністрація школи повинна ке-
руватися такими умовами: 

• зміст і характер освітнього середовища повинні не тільки 
відповідати актуальному рівню, але й бути орієнтованими на зону 
найближчого розвитку кожного учня; 

• організація діяльності дитини в освітньому середовищі повинна 
забезпечувати комфортність у навчанні, враховувати індивідуальні 
особливості учнів; 

• робота педагогів повинна забезпечувати можливість їх 
професійного росту, самореалізації, самоактуалізації [1]. 

В основу організації освітнього процесу закладається уявлення про 
індивідуально-диференційований підхід до кожного учня. Такий підхід 
здійснюється не тільки через організацію навчального матеріалу, 
доступного тому чи іншому учневі, але й через більш гнучкі 
диференційовані форми для прояву індивідуальності як унікальності, 
неповторності, оригінальності кожного учня. Наприклад, у 
Полтавських гімназях № 6, 30, 32 та СЗШ № 5, а також у 
Кременчуцькому колегіумі № 25 запроваджене профільне навчання на 
основі індивідуального вибору школярем рівня вивчення предмета. 

При цьому диференційоване навчання виступає не як мета, а як 
засіб розвитку індивідуальності. Проектування диференційованого 
навчання не можливе без знання індивідуальності кожної дитини, з 
притаманними тільки їй особливостями. Індивідуалізація – основа 
диференційованого навчання. Тільки знання індивідуальності кожного 
учня забезпечують побудову особистісно зорієнтованої системи 
навчання. Необхідно спочатку вивчити, розкрити цю індивідуальність, 
а потім визначити структуру, в рамках якої вона буде найбільш 
актуально розвиватися. 

Диференціація досягається: 
• створенням однорідних класів учнів за здібностями, інтересами, 

схильностями (використання програм різних рівнів складності в 
класах для дітей з підвищеною мотивацією до навчання і в класах 
корекційно-розвиваючого навчання); 

• організацією в класах однорідного середовища, предметно і 
соціально орієнтованого. 

Індивідуалізація досягається за рахунок диференційованих 
завдань, індивідуального підходу до кожного учня, організацією в 
класах неоднорідного навчального середовища, предметно і соціально 
жорстко не орієнтованого, але такого, яке ставить перед собою 
завдання різнобічного розвитку кожної дитини через систему різних 
курсів за вибором, факультативів. Для того, щоб навчальний процес 
протікав ефективно і був керованим, необхідно, щоб характер 
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освітнього середовища, створений учителем у рамках свого предмета, 
відповідав актуальному рівню розвитку учня. В навчальному процесі 
основним психологічним механізмом, який забезпечує його 
протікання, є інтелект дитини. Тому основною характеристикою 
дитини в навчальному процесі є рівень її актуального інтелектуального 
розвитку. Освітнє середовище повинно відповідати цьому, тобто бути 
не складнішим і не легшим за рівнем запропонованого матеріалу [6]. 

Однак при формуванні класів необхідно враховувати, що найбільш 
ефективною є організація класів за принципом комфортності дитини 
в навчанні. При цьому можна виділити чотири типи комфортності, які 
є підставою для комплектування класів: 

− інтелектуальна комфортність, коли об’єм навчального матеріалу, 
характер викладання і рівень складності, стиль спілкування дитини 
відповідають актуальному рівню її інтелектуального розвитку, учень не 
відчуває, що чогось не розуміє чи не може зрозуміти в процесі 
навчання з учителем; 

− темпова комфортність, коли темп усіх видів навчальної 
діяльності в групі відповідає власному темпу діяльності дитини. 
Педагог, плануючи організацію діяльності дитини в освітньому 
середовищі свого предмета, повинен це враховувати. Якщо темп 
запропонованої діяльності для дитини високий у порівнянні з її 
власним темпом, то під час навчальної роботи вона буде відчувати 
постійний дискомфорт, відчуття того, що не встигає. Робота в такому 
режимі може призвести до швидкої втоми дитини, як наслідок – до 
погіршення розумових процесів; 

− соціальна комфортність, коли ціннісні орієнтації групи, мотиви 
інших членів групи, ієрархічне положення дитини відповідають 
внутрішньому стану її особистості й при цьому не вступають у 
протиріччя з цілями освіти; 

− урахування стану здоров’я дитини робить пошук технологій 
індивідуалізації не тільки бажаною, але й необхідною умовою 
забезпечення ефективності освітнього процесу. Наявність таких 
гнучких технологій в арсеналі вчителя не дозволить «випадання» 
дитини з навчального процесу за станом здоров’я.  

Таким чином, у школі створюється варіативний освітній простір, 
який характеризується видовими різновидами класів і використання в 
них різних програм і педагогічних технологій, як 
загальнорозвиваючих, так і спеціалізованих. 

Потенціал будь-якої демократичної країни визначають освічені й 
усебічно розвинуті особистості. Саме вони мають найкращі шанси 
збудувати демократичне і стабільне суспільство, де кожен зможе 
розвинути свої здібності, зробити свій унесок у суспільний розвиток і 
водночас відчути себе частиною спільноти. 
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Освіта здатна стати для будь-якої країни ефективним засобом 
інтелектуальної, моральної і політичної єдності суспільства. Виклики, 
які постали перед сферою освіти в ХХІ сторіччі, – рівний доступ до 
якісної освіти, навчання впродовж життя, рух до суспільства знань, – 
ставлять нас в умови спільної відповідальності влади, громади і 
кожного громадянина зокрема.  
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І. АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 
 

Адаптивне управління особистісно орієнтованою освітою в 
контексті ціннісних пріоритетів 

Мирошниченко В.І., к.п.н., 
начальник управління освіти і 
науки Полтавської 
облдержадміністрації 

 
Зміни, що відбуваються в суспільстві, відбиваються і на 

поведінці молодих людей, які знаходяться на стадії професійного 
вибору. Тому перетворення вчорашнього школяра в фізично і 
морально підготовленого фахівця розглядаємо як особистісно і 
соціально значущий, спеціально організований освітній процес в 
адаптивній школі. У процесі управління сучасною профільною 
освітою враховуються зміни ціннісних пріоритетів, особлива увага 
акцентується на самоактивності особистості, що сприяє розвитку 
саморегуляції та самокритичності в прийнятті самостійних 
рішень. Як відзначають В.М. Мадзігон і М.І. Бурда, сьогодні 
настала необхідність створення таких освітніх середовищ, нового, 
вищого рівня організації навчання, щоб його форми, методи і 
прийоми враховували особливості життєдіяльності вихованця – 
“періоди активності, емоційного піднесення, самопочуття, цикли 
навчальної діяльності, мотиваційні характеристики, ставлення до 
певних подій (вихідні, свята, олімпіади, конкурси тощо). Така 
індивідуалізована модель враховуватиме типові й індивідуальні 
відмінності, форми їх прояву в комунікативних відносинах і 
пізнавальній діяльності, особливі цикли життєдіяльності… Сучасні 
технології повинні бути варіативними, мати особистісно 
орієнтовану спрямованість, внаслідок чого знання, уміння й 
навички перетворюються на засіб розвитку пізнавальних 
можливостей…, вироблення здатності бути суб’єктом свого 
розвитку, рефлексивного ставлення до самого себе” [2, c. 87]. 

Отже, внутрішній світ, система моральних і духовних цінностей 
людини визначаються передусім об’єктивними факторами, але 
разом з тим вона, при її власній активності, є суб’єктом 
виховання. Людина – суб’єкт, який творить сам себе, вона може 
змінити або відкинути несприятливі обставини, виробити власні 
варіанти для досягнення життєвих цілей, стати господарем у 
своєму духовному світі. Це потребує максимуму зусиль, але лише 
напружена праця, повага і вимогливість, довіра і контроль 
формують відповідальність, свідомість і самостійність. 
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Суб‘єкт-суб’єктні стосунки є однією з головних умов особистісно 
орієнтованого виховання у колективі. Характеристика суб’єкта у 
філософському аспекті починається з широкого визначення, це – 
носій предметно-практичної діяльності і пізнання. Вихідною 
характеристикою суб’єкта, що відрізняє його від об’єкта, є 
активність, як породження духовної енергії. Вся сукупність 
соціально-духовних факторів, а також умов, що безпосередньо 
оточують учня в процесі навчання і виховання, є його соціально-
культурним середовищем. Взаємовідносини учня і середовища 
надзвичайно важливі, але головними є відносини «людина – 
людина», система педагогічно доцільних суб‘єкт-суб‘єктних 
взаємин. 

Як відомо, джерелом активності особистості є потреби. Дії 
людей витікають з їхніх потреб, ці потреби, інтереси, відіграють 
головну роль [1, c. 470].  

Мотиви визначають поведінку і діяльність людини, вони лежать 
в основі вчинків, є показником рівня моральної свідомості і 
статусу особистості в колективі. Мотиви, інтереси, потреби 
впливають на поведінку людини, але є ще один фактор, що має 
вирішальне значення, – це те, наскільки вона готова керуватись 
тими чи іншими інтересами, яка у неї установка на здійснення 
даного виду діяльності. “У випадку наявності якоїсь потреби, в 
разі її задоволення, – пише відомий психолог Д.Н. Узнадзе, – в 
суб'єкті виникає специфічний стан, який можна схарактеризувати 
як готовність, як установку на здійснення певної діяльності, 
спрямовану на задоволення її актуальної потреби” [5, с. 110]. 

Система установок, значущих для особистості, складає її 
ціннісну орієнтацію. Внутрішньо вільною в суспільстві людина 
стає тоді, коли, усвідомивши свою роль і місце в здійсненні мети, 
вона робить мету й ідеали цінностями свого особистого життя, 
працює і живе для їх здійснення за своєю власною волею і 
бажанням.  

У зв’язку з цим доцільно звернути увагу на спрямованість 
особистості, яка визначається як система  домінуючих мотивів і 
як система потреб, інтересів та переконань. Спрямованість, за 
визначенням М.І. Макарова, виступає як проблема ставлення 
індивіда до цінності: “Спрямованість відповідає на запитання, які 
об’єктивні цінності складають для індивіда особистісний зміст, 
стаючи внутрішніми потребами особистості” [3, c. 31].  

На основі даних дослідження вважаємо необхідним 
обґрунтування суспільно особистісної спрямованості, яка є 
провідним чинником особистісно орієнтованого виховання в 
учнівському колективі, що в свою чергу пов’язане з формуванням 
суб‘єкт-суб‘єктних відносин, установок, ціннісних орієнтацій, 
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особистісної та соціально-колективістської спрямованості. Разом з 
тим, необхідною є вольова діяльність особистості, яка регулює її 
поведінку. Важливо підкреслити, що це відбувається у 
відповідності до значущої, ціннісної мети, яку він ставить для себе 
як свідома особистість. Цінності – регулятори діяльності, це 
усвідомлені уявлення суб’єкта про сутність важливого. Є 
декларовані ціннісні орієнтації і реальні цінності індивіда, тому 
існує поділ цінностей на соціальні та індивідуальні. Цей поділ 
умовний, колективні й особисті цінності можуть “переливатись” 
одна в одну. Але правильним, на наш погляд, є висновок, що в 
ході реалізації цінностей людина здійснює і реалізує саму себе. 

Важливе місце у виховній системі займає також категорія 
обов’язку. А.С. Макаренко підкреслював, що почуття обов’язку і 
честі пов’язане з почуттям гідності власної і свого класу. Отже, 
виникає потреба виховання відповідальності, яка у професійній 
діяльності людини розпочинається з відповідального ставлення до 
навчання в освітньому закладі. Об’єктивуючись у діяльності, 
відповідальність виявляється у творчій активності, ініціативності, 
принциповості, в умінні зіставляти особистісні й колективні 
інтереси, у соціально необхідному самообмеженні, в готовності 
звітуватися перед суспільством, у саморегуляції та самоконтролі. 
Тому особистісно орієнтоване виховання у колективах включає 
виховання відповідальності як одного із важливих його 
компонентів. Відповідальність тісно пов’язана зі свідомим 
вибором професії.  

Психологія активності і педагогічний досвід уже нагромадили 
достатню кількість наукових фактів, які визначають найбільш 
ефективні методи цієї діяльності, бо лише в діяльності і через неї 
можливе самовдосконалення особистості. Чим сильніше людина 
переймається соціальною значимістю своїх дій, тим 
продуктивніше формуються елементи її самоорганізації і 
самовдосконалення. Внутрішня дисципліна, глибоке розуміння 
соціальних життєво важливих явищ допомагають ефективній 
реалізації інтелектуальних, фізичних, вольових та емоційних 
резервів особистості.  

Результативність особистісно орієнтованого навчання значною 
мірою залежить від здібностей та нахилів особистості. Всі здібності 
до професії розкриваються і формуються у процесі відповідних 
видів діяльності, мають варіативний характер і високу 
пластичність. Це створює можливості виникнення 
компенсаторних механізмів, щоб замінювати одні здібності 
іншими. Тому допрофільна підготовка в основній школі створює 
фундамент для розвитку здібностей до профільного навчання. 

Особистісно орієнтована освіта включає в себе декілька 
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компонентів: аксіологічний, когнітивний, діяльнісно-творчий. 
Підвести учня до творчого рівня в профільній діяльності – 
найважливіше завдання. У сучасній адаптивній школі необхідно 
враховувати всі названі ціннісні пріоритети.  

Література: 
1. Гегель Г.Ф. Твори. – М.: Соцекгиз, 1958, – т. 8 — 470 с. 
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3. Мирошниченко В.І. Ціннісні пріоритети особистісно 

орієнтованої освіти в контексті профільного навчання / В. І. 
Мирошниченко // Оцінювання знань учнів в умовах профільного 
навчання. – Полтава : ПОІППО, 2008. – С. 212. 

4. Узнадзе Д. П. Психологические исследования – М.: Наука, 1966. 
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Організаційно-педагогічні умови 
автоматизації моніторингових 

досліджень на рівні навчального закладу 
Лапшина І.С., старший викладач 
науково-методичного центру 
Запорізького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

 
Для забезпечення ефективної управлінської діяльності на 

підставах моніторингу необхідним є створення системи 
інформаційно-аналітичної підтримки. Чим повніша, адекватніша 
та своєчасніша інформація про освітню систему надається всім 
учасникам моніторингових процедур, тим ефективніше 
приймаються управлінські рішення, планується методична робота, 
здійснюється адресна допомога і проходить корекція відхилів від 
бажаного результату. Враховуючи виключно суб’єктивний 
характер педагогічної інформації, для отримання достовірної 
картини про стан освітньої системи необхідні великі об’єми 
інформації, на збір та узагальнення якої потрібно значний час та 
людські ресурси, а від своєчасності корекційної роботи  у великій 
мірі залежить її результативність. Разом з цим, поєднання та 
впорядкування різнопланової інформації різного рівня 
репрезентативності з розрізнених документів вимагає значних 
складних розрахунків, під час яких механічні помилки значно 
зменшують адекватність отриманого результату.  

Забезпечити відповідну організацію інформаційних потоків в 
загальноосвітньому навчальному закладі (ЗНЗ) без використання 
комп’ютерних технологій сьогодні вже неможливо. Наявність 
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потреб в комп’ютерній підтримці моніторингових досліджень 
сьогодні незаперечна. Проте, різні рівні технічної та кадрової 
готовності створюють об’єктивні перешкоди і гальмують процес.  

В останні роки спектр спрямованості управлінських 
комп’ютерних програм значно зріс. Такі програми, як Net-школа, 
Unis, «Школа» IBC «Основа» та інші з кожним днем все більше 
розширюють свої сервісні можливості, такі, як електронний 
записник керівника, система вироблення та поширення наказів, 
система сповіщення учнів та їх батьків, можливість створення 
методичного банку матеріалів, дистанційних курсів. Але 
неможливо не відзначити їхню спрямованість на обробку 
здебільшого статистичної інформації. Суттєвою проблемою при 
цьому виступає відсутність єдиної форми електронної звітності, 
розробка якої на державному рівні звільнила би педагогічних 
працівників від дублювання інформації.  

Проте, найсуттєвішою проблемою запровадження 
автоматизованих управлінських програм є узгодження їх з 
розробленими в закладах та установах освіти системами 
моніторингу, які сприяють розвитку відповідно до мети, 
особливостей та профільної спрямованості. В місті Запоріжжя ця 
проблема була вирішена шляхом запровадження 
автоматизованого трьохрівневого комплексу моніторингових 
програм.  

В основу системи моніторингових досліджень було покладено 
рівень навчальних досягнень учнів, що є найбільш об’єктивним 
показником результативності освітнього процесу, при цьому за 
допомогою вироблення підходів до його визначення здійснюється 
реалізація розвитку кожного навчального закладу відповідно до 
його мети діяльності, типу та напряму профільної спрямованості. 
За результатами моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 
управлінці різного рівня (вчителі-предметники, класні керівники, 
керівники предметних кафедр, адміністрація закладу) отримують 
інформацію для успішного здійснення керівництва освітнім 
процесом  про його поточний стан і результативність, а при  
плануванні – аналіз змін та гнучкість реакції.  

Теоретичним підґрунтям запровадженого комплексу є теорія 
адаптивного управління, концептуальні основи якої в системі 
загальної середньої освіти розроблені професором Галиною 
Василівною Єльниковою. В основу реалізації покладено факторно-
критеріальні моделі діяльності, які розробляються на основі 
кваліметричного підходу. 

Програму було створено в середовищі EXCEL, що забезпечувало 
її інтерперабельність, адаптивність, невимогливість до технічних 
характеристик, простоту у використанні, мінімізацію вхідної 
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інформації, захищеність від помилкового введення даних, і саме 
це створило умови для її запровадження в усіх загальноосвітніх 
навчальних закладах міста Запоріжжя не зважаючи на рівень 
їхньої технічної та кадрової готовності. 

У той же час, середовище EXCEL забезпечило достатньо легкий 
процес поєднання інформації автоматизованого комплексу з 
даними інших управлінських програм, що були  придбані та 
встановлені  в окремих школах. Таким чином комплекс став тим 
адаптуючим елементом, який забезпечив  поступовий перехід всіх 
навчальних закладів не залежно від рівня їх технічної готовності 
до більш серйозної  автоматизації моніторингових досліджень. 

Автоматизований комплекс – рівні навчальних досягнень учнів 
– складається із взаємопов’язаних між собою документів. 
Захищеність даних від пошкодження забезпечується 
відокремленням блоку введення даних від блока обробки 
інформації і формування звітів. 

Після заповнення даних про рівні навчальних досягнень учнів 
всі звіти формуються автоматично. Для старших класів 
узагальнюється інформація про досягнення з предметів, що 
викладаються на профільному та поглибленому рівні. Для 
вчителів-предметників, класних керівників і керівників 
предметних методичних об’єднань формуються звіти по класах. З 
метою відстеження стабільності роботи предметних методичних 
об’єднань для адміністрації закладу формується звіт по закладу. 
Зручність обробки забезпечує  візуалізація даних. 

Проте, процес отримання керівниками загальноосвітніх 
навчальних закладів інформації ще не означає її ефективне 
використання для забезпечення якості освіти. З метою організації 
навчання всіх учасників моніторингового процесу методам аналізу 
та використання отриманої інформації Науково-методичним 
центром дистанційного навчання Комунального закладу 
«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти» Запорізької обласної ради було розроблено дистанційний 
курс «Моніторинг якості освіти як механізм реалізації адаптивного 
управління».  

Практична значущість курсу підтверджується результатами 
п’ятирічного експерименту, який проходив у загальноосвітніх 
навчальних закладах міста Запоріжжя та Запорізької області з 
2002 по 2007 рік під керівництвом професора Галини Василівни 
Єльникової. В процесі курсу слухачі знайомляться з різними 
підходами до автоматизації управлінської діяльності, практично 
відпрацьовують навички використання комп’ютерних технологій 
щодо здійснення моніторингових процедур. 
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Залікова робота слухачів курсу – програма моніторингу 
навчального закладу або установи, в якій працює виконавець – 
може бути використана в подальшій управлінській діяльності.  

Курс пройшов апробацію в Запорізькому обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти. Було підготовлено більше 100 
управлінських працівників, розроблено дві районні програми 
моніторингових досліджень, які розраховані на активне 
застосування комп’ютерних технологій. За відгуками слухачів курс 
отримав високу оцінку.  

На прохання випускників курсу в мережі Інтернет на сайті 
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти (www.zoippo.zp.ua) створено віртуальне співтовариство 
управлінців Запорізького регіону.  

Література: 
1. Адаптивне управління середньою освітою на 

муніципальному рівні: Збірник методичних праць. – Запоріжжя: 
Науково-методичний центр управління освіти і науки Запорізької 
міської ради. 
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ІІ. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ 
 

Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів 
в системі післядипломної педагогічної освіти 

Королюк С.В., к. п. н., доцент, 
завідувачка кафедри менеджменту 
освіти Полтавського обласного 
інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені 
М.В. Остроградського 

  
Розвиток школи, професійне зростання вчителя неможливе 

сьогодні без професійного розвитку керівника закладу. Педагоги 
працюють ефективніше, коли керівник знає особливості творчого 
потенціалу кожного працівника та забезпечує умови для його 
реалізації. 

Зростає вплив на розвиток школи, її учасників й саму 
організацію навчально-виховного процесу, добір змісту, форм та 
методів навчання, колегіальних органів управління, а саме: 
педагогічної та піклувальної ради, органів учнівського 
самоврядування. Їхня роль полягає не тільки у колегіальному 
прийнятті рішень з питань розвитку школи, залученні додаткових 
ресурсів, зміцненні матеріальної бази школи, а й у здійсненні 
моніторингу якості освіти, у тому числі діяльності педагогічного 
колективу та адміністрації школи. Проте цим питанням на сьогодні 
в закладах надається недостатньо уваги, для прикладу – щорічне 
звітування керівників освітніх закладів перед громадськістю у 
більшості випадків здійснюється формально.  

Такі зміни у системі освіти, що зумовлені часом, потребують від 
керівників освітніх закладів переходу від адміністративного 
управління до громадсько-державного, яке вимагає від керівника 
зміни форми, стилю та методів управління. А отже, керівникам 
загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) необхідно підвищувати 
рівень власної управлінської компетентності. Яким чином це 
сьогодні можливо зробити? 

Загальноприйнятими у системі освіти України є різні рівні 
підвищення кваліфікації керівників шкіл, а саме:  

• на рівні школи (самоосвіта); 
• районного методичного кабінету (школи лідерів, постійно діючі 

семінари); 
• інституту післядипломної педагогічної освіти (курси 

підвищення кваліфікації, творчі групи, семінари, конференції); 
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• магістратури; 
• аспірантури тощо.  
Зупинимося на характеристиці та ролі післядипломної освіти для 

розвитку професійної компетентності керівників ЗНЗ. 
Що ж включає в себе поняття «післядипломна освіта»? У своїх 

дослідженнях Н. Протасова дає таке визначення: «Під 
післядипломною освітою ми розуміємо систему навчання та 
розвитку фахівців з вищою освітою по: приведенню їх професійного 
рівня кваліфікації у відповідність до світових стандартів, вимог 
часу, індивідуально-особистісних та виробничих потреб, 
удосконаленню їх наукового та загальнокультурного 
(загальноосвітнього) рівня; стимулюванню та розвитку творчого і 
духовного потенціалу особистості, яке відбувається у 
спеціалізованих державних, приватних навчальних закладах та 
засобами самоосвіти і керується державними стандартами до фаху 
певних рівнів кваліфікації відповідно до вимог суспільно-
економічного та науково-технічного прогресу» [5]. 

Авторка приділяє значну увагу залежності ефективності 
післядипломної освіти педагогів від доцільно організованої 
діяльності та спілкування, а також залежності змісту післядипломної 
освіти від суспільних та індивідуальних освітніх потреб, врахування 
в ньому прискорення темпу старіння й оновлення знань, реальних 
можливостей та особливостей освіти дипломованих спеціалістів. 
Дослідниця наголошує, що не тільки соціальне замовлення впливає 
на формування змісту післядипломної освіти, а й індивідуальні 
освітні потреби, в протилежному ж випадку післядипломна освіта 
втрачає свою доцільність. 

Треба сказати, що в інститутах післядипломної педагогічної 
освіти (ІППО) потребує удосконалення моніторинг потреб слухачів 
курсів – індивідуальні потреби потрібно вивчати до початку курсів 
підвищення кваліфікації, наприклад: 

• за один-два місяці слухач надсилає електронною поштою свої 
побажання за модулями – які саме теми його зацікавили; 

• формувати групи з вивчення певної актуальної проблеми 
сьогодення (так звані «проблемні курси»); 

• завчасно пропонувати слухачам на вибір теми випускних 
робіт, аби вони мали змогу узагальнити власний досвід і підготувати 
чорновий варіант роботи, а також підготувати мультимедійні 
презентації шкіл та досвіду (для проведення «круглих столів» з 
обміну досвідом). 

Проте, не варто йти за потребами слухачів курсів, оскільки в 
більшості випадків вони бачать тільки проблеми практичного 
характеру, що стосуються, зокрема, покращення матеріально-
технічної бази школи, проведення ремонтів, забезпечення діяльності 
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шкільної їдальні, захисту від перевірок різноманітних служб 
(санстанцій, пожежних служб та інших). Тому, при складанні 
навчально-тематичних планів, необхідно керуватися правилом: 
моделювання плану за модулями із можливістю коригування 
тематики занять з врахуванням потреб конкретної групи слухачів 
курсів. І робити це потрібно завчасно, а не в момент приїзду 
слухачів, коли «на ходу» починаємо коригувати, вносити зміни у 
навчальний план, який, до того ж, уже затверджений ректоратом. 

Врахування вищезгаданих закономірностей дозволяє 
оптимізувати навчальні плани, програми, проекти та управлінські 
рішення в системі післядипломної освіти. Також мобілізуються 
викладачі інститутів – вони мають бути готовими відповісти на нові 
виклики, постійно вдосконалювати свою майстерність, адаптувати 
зміст своїх модулів та спецкурсів до нових умов, змінювати зміст 
матеріалу у відповідності до нових вимог, зміни інформації та 
потреб слухачів. 

Стосовно підготовки менеджерів у системі післядипломної освіти, 
то, як слушно зауважує Н. Протасова, управлінська діяльність як 
функціональна виходить за межі професійної педагогічної та 
наукової діяльності. Оскільки підготовка управлінця не 
здійснювалася в системі педагогічної освіти, то теоретичний курс 
менеджменту має займати вагому частину у навчальному процесі 
курсів підвищення кваліфікації. 

Не менш важливим фактором, який впливає на зміст, форми та 
методи навчання в системі післядипломної освіти є досвід. Якщо в 
системі педагогічної освіти знайомство з досвідом є незначним і 
досить обмеженим, то в системі курсового підвищення кваліфікації 
досвід стає основним предметом, за яким збагачуються знання та 
вміння, формується зміст курсів, здійснюється вибір форм і методів 
навчання, ведуться дискусії з важливих питань розвитку освіти, та 
й узагалі – навчання дорослих базується на їхньому досвіді. 

Тому підвищення кваліфікації передбачає знайомство з досвідом 
колег як в рамках «круглих столів» з обміну досвідом, так і в межах 
управлінської практики – відвідування міських та сільських 
загальноосвітніх навчальних закладів. У цьому плані є немало 
проблем, оскільки є потреби у транспорті та транспортних витратах 
(хто їх буде покривати?), угодах з відділами освіти, школами про 
співпрацю та необхідне науково-методичне забезпечення 
управлінської практики з певної проблеми. Звісно, хочеться 
відвідувати ті заклади, який дійсно мають гарний досвід в 
управлінні школою з того чи іншого питання, а не ті, які 
географічно знаходяться неподалік Полтави та інституту. 

Не менш важливою є підготовка керівників шкіл на базі 
районних методичних кабінетів (РМК). 
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Згідно нового Положення, затвердженого Наказом Міністерства 
освіти і науки України (№ 1119 від 08.12.2008 р.) районний 
(міський) методичний кабінет (центр) є науково-методичною 
установою, яка відповідно до чинного законодавства здійснює 
науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та 
дошкільної освіти району, районів у містах, підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, що проводиться не рідше одного разу на 
п’ять років, у період між курсами підвищення кваліфікації 
відповідно до статті 57 Закону України “Про освіту”. 

На жаль, курси підвищення кваліфікації відбуваються один раз 
на п’ять років, а для новопризначеного керівника закладу потреба в 
нових знаннях та вміннях є актуальною вже сьогодні, з моменту 
його призначення на посаду. Тому досвід наших районних 
методичних кабінетів показує, що є необхідність у створенні й 
проведенні «Школи директора», «Школи лідерів», постійно діючих 
семінарів для керівників шкіл, і, до речі, не тільки новопризначених, 
адже й досвідчені директори мають бути в курсі останніх новинок 
науки та змін, що відбуваються в системі освіти, у тому числі й 
менеджменті. Не менш важливою є співпраця інституту 
післядипломної освіти з районними методичними кабінетами щодо 
ознайомлення з новинками в науці, теоретичних надбаннях; 
надання наукових консультацій; наукового керівництва 
експериментальною роботою шкіл; спільне проведення семінарів, 
конференцій, постійно діючих семінарів на базі районів.  

Така співпраця РМК з інститутом сприяє ефективному 
забезпеченню міжкурсового періоду підвищення кваліфікації, 
сприяє мотивації та саморозвитку керівників, їхній системній 
управлінській діяльності.  

Узагальнюючи питання підготовки керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів в системі післядипломної освіти, зокрема, в 
обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти (ОІППО), 
розглянемо досвід Полтавського ОІППО: які є напрацювання та 
проблеми, що потребують вирішення. 

Підвищення рівня компетентності педагогічних, у тому числі 
управлінських, кадрів в інституті здійснюється шляхом: 

 підвищення кваліфікації педагогів за 108 та 144-годинними 
програмами (дво- та тритижневі курси); 

 підвищення кваліфікації педагогів через участь у роботі 
спеціальних дослідницьких груп, яке відбувається за окремими 
програмами; 

 проведення курсів підвищення кваліфікації за денною формою 
навчання для педагогічного колективу на базі навчального закладу; 

 розробки та впровадження моделі інноваційних курсів-ОДГ 
(курси як організаційно-діяльнісна гра) за проблемою "Розвиток та 
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саморозвиток творчого мислення педколективу" і  „Розвиток та 
саморозвиток творчого потенціалу педагога”; 

 проведення проблемних курсів з питань інноваційних 
педагогічних технологій, роботи з обдарованими дітьми, методики 
експериментально-дослідницької роботи на уроках, підготовки 
вчителя до роботи у допрофільних та профільних класах, 
використання педагогічних програмних засобів навчання при 
викладанні предметів тощо; 

 реконструкції сайту інституту, де розміщено більше ніж 200 
сторінок, у тому числі представлені видання працівників: 
монографії, посібники, збірники матеріалів конференцій, методичні 
матеріали, електронний архів журналу "Постметодика". 

Подальші кроки удосконалення навчального процесу в інституті 
вбачаємо у: 

• вдосконаленні організаційних моделей підвищення 
кваліфікації, оскільки інститут є прихильником інтенсифікації 
навчального процесу, його змістового насичення; 

• покращенні змісту курсів підвищення кваліфікації через 
розробку моделей компетентностей педагогічних працівників, 
орієнтуючись на які: 

- модернізуємо зміст курсового підвищення кваліфікації; 
- посилимо практичний аспект курсів; 
- впровадимо сучасні технології післядипломної освіти, у тому 

числі нові форми й методи навчання.  
Потребують впровадження нові форми підвищення кваліфікації, 

як то: 
• дистанційне навчання за формою «тиждень-тиждень» 

(тиждень очної настановної сесії, міжсесійний період самостійної 
роботи, тиждень очної залікової сесії); 

• однотижневі курси для керівників з окресленої проблеми один 
раз на один-два роки; 

• спільні курси для керівників (директорів та їх заступників) з 
певної проблеми, що потребує впровадження у школі (тобто 
формування та підготовка команди школи до нововведень); 

• курси з проблем педагогіки, психології, педагогічних 
інновацій, активних стратегій навчання для викладачів спеціальних 
дисциплін вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації та 
викладачів вузів з професійних дисциплін, що не мають 
педагогічної освіти; 

• експериментальне впровадження в ІППО системи магістратур 
з актуальних спеціальностей, як то: «Управління загальноосвітнім 
навчальним закладом», «Управління проектами», «Педагогіка вищої 
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школи», «Англійська мова у початковій школі», «Економіка у 
початковій та середній школі», «Довкілля» тощо. 

Проте, не забуваймо, що для підготовки керівних кадрів 
загальноосвітніх навчальних закладів, ефективного проведення 
курсів підвищення кваліфікації в системі післядипломної 
педагогічної освіти необхідно забезпечити, насамперед, науково-
методичні, матеріально-технічні, організаційні умови в інституті та 
на місцях, без яких неможливо уявити навчальний процес, який би 
працював на результат та підвищення якості освіти в області. 
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Сучасна школа покликана, ґрунтуючись на особистісно 

зорієнтованому підході в освіті, формувати компетентності, що 
дозволять кожному випускнику стати успішною, 
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конкурентноспроможною особистістю, здатною до творчої 
самореалізації. Школа повинна не просто дати учням той чи інший 
обсяг знань і вмінь, а й сформувати таку людину, яка здатна 
критично мислити, приймати рішення, виробити свою позицію в 
житті, власний світогляд, ставлення до себе й інших, вміння 
адаптуватись до умов життя, змінюючи його на краще. Випускники 
Кременчуцького ліцею № 4 вже декілька років доводять свою 
компетентність в сучасному світі. Навчально–виховному процесу 
ліцею притаманні творчий пошук, збудження інтересу до знань, 
розвиток самостійного мислення учнів, вироблення у них власного 
бачення й оцінки навколишньої дійсності. Майбутнє – за такими 
успішними, інноваційними школами, в яких на першому місці – 
компетентнісно зорієнтований підхід.  

Компетентнісний підхід передбачає переорієнтацію на створення 
умов для задоволення потреб у якісній освіті громадян, суспільства 
та ринку праці з метою оновлення структури та змісту освіти, 
формування системи неперервної освіти, що повинна забезпечити 
можливості навчання протягом життя. Переорієнтація освітнього 
процесу на компетентнісно зорієнтований підхід визначає низку 
проблем. Вони пов'язані, у першу чергу, з тим, що педагоги мають 
загальне уявлення про цей підхід, що передбачає нове розуміння 
результату освіти. Відповідно, вони не завжди володіють 
технологіями, які дозволяють створити сучасний педагогічний 
простір, що забезпечує формування предметних і ключових 
компетентностей учнів. 

Компетентність характеризує і визначає рівень професіоналізму 
особистості, а її досягнення відбувається через здобуття нею 
необхідних компетенцій, що складають мету професійної підготовки 
фахівця. Таким чином, фахівець повинен займатись наукою, щоб 
бути у руслі рівня її розвитку, щоб постійно зростала педагогічна 
майстерність, професійне самовдосконалення – компетентність. 

Високий рівень професійної компетенції відповідає педагогічній 
майстерності фахівця-новатора, який відзначається:  

• наявністю професійно-управлінського, науково-педагогічного, 
науково-методичного, соціального, оздоровчого компонентів;  

• чіткою спрямованістю на побудову системи виховання дітей, на 
структурно-професійне керівництво і досягнення високого рівня 
розвитку тих, хто навчається та викладає;  

• усвідомленням позитивного ставлення до цінностей педагогічної 
професії;  

• умінням використовувати стратегію освіти як способу 
формування особистості; визначати мету, завдання і структуру 
різних форм роботи відповідно до потреб, інтересів, можливостей;  
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• умінням володіти аналітичною діяльністю і самоаналізом, 
свідомим ставленням до здорового способу життя. 

Педагогічні інновації в ліцеї, які допомагають сформувати 
компетентного вчителя, учня – це результат творчого пошуку 
оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних 
проблем. Прямим продуктом творчого пошуку можуть бути нові 
навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи 
виховання, нестандартний підхід в управлінні, який дуже 
необхідний саме в сучасній школі. Побічним продуктом інновацій як 
процесу творчої діяльності є зростання педагогічної майстерності 
вчителя, рівня його культури, мислення, світогляду.  

Зрозуміло, що створити і виплекати школу радості і творчості 
може лише керівник, який повний творчої наснаги. Імідж самої 
школи — це передусім імідж керівника та його команди. «Фірма не 
буває кращою, ніж її керівник», почула я на одній із конференцій…  

Якою ж має бути керівна команда сучасної школи? Такою, яка 
розуміє, що лише при демократичному стилі відносин з учителями 
можливе творче зростання колективу школи. Управління 
нововведеннями є процесом впливу з метою його упорядкування, 
збереження характерної для даного виду специфіки, удосконалення 
та розвитку. Ефективність інноваційного продукту залежить від 
того, наскільки кваліфіковано виконуються всі етапи процесу. 
Інновації, які мають особливе значення для реформації освіти, 
стають інколи своєрідною «педагогічною модою», через ефект 
соціальної дифузії (який неодмінно супроводжує це явище в 
педагогічній дійсності) мають тенденцію до втрати своєї суті. 

Протягом чотирьох років колектив ліцею брав участь в 
експерименті всеукраїнського рівня за темою: «Управління 
інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу». 

Основною метою експерименту було створення такої системи 
управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного 
навчального закладу, в основі якої лежать наука, праця і мистецтво, 
як зможуть максимально забезпечити не тільки існування, але й 
творчий розвиток інноваційного потенціалу керівника, всієї 
інноваційної діяльності. 

Враховуючи, що певні напрацювання в ліцеї вже були, було 
прийнято рішення: не радикально змінювати стиль керівництва, а 
модифікувати наявні досягнення, спрацювати на розвиток, на 
підвищення компетентності. Управління розвитком повинно 
забезпечувати збільшення потенційних можливостей закладу за 
рахунок засвоєння певних нововведень. Тому об'єктом управління 
розвитком виступають інноваційні процеси та процеси, що їх 
забезпечують. Управління функціонуванням орієнтоване на 
сьогоденні потреби, а управління розвитком – на майбутні.  
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Ми ставили за мету розглянути шляхи і засоби становлення 
керівної команди як компетентної особистості. Відомо, що будь-яка 
ідея не може реалізуватись у житті без її реального живого носія і 
втілювача. Таким носієм і втілювачем має стати команда, команда 
лідерів, модель якої ми і розробили в результаті експерименту. Ми, 
керівники, повинні створити оптимальні умови для народження 
нового діалогу з особистістю вчителя, учнів на рівні дій, думок, 
почуттів. Діалогу, який є важливим чинником сприйняття й 
усвідомлення, розуміння і нерозуміння, резонансної співзвучності 
людини з навколишнім світом. Тож цілком актуально звучать 
сьогодні у нас слова прямо пропорційної залежності: «Від 
компетентності керівника – до компетентності вчителя і 
учня». 

Із широкого кола ідей, запропонованих сучасною наукою щодо 
удосконалення управлінської діяльності в сучасній школі, 
адміністрації нашого ліцею найбільше імпонує ідея особистісно 
орієнтованого управління, адже перед сучасною школою стоїть 
декілька запитань: кого ми вчимо? навіщо? до чого прагнемо? які 
знання мають допомогти людині у житті? А серед найважливіших 
функцій керівника ми виділили для себе наступні: 

- розпізнавання творчого потенціалу педагогів і поширення 
їхнього досвіду;  

- спонукання людей до творчості.  
Для створення творчої атмосфери в колективі ми визначили у 

своїй управлінській діяльності наступні моменти: 
– спільність творчих пошуків, тобто постановка перед 

колективом творчої методичної проблеми, яка б пов'язувала зусилля 
попередніх років роботи з даним навчальним роком і в той же час 
визначала перспективні лінії в розвитку творчої діяльності 
педагогічного колективу і кожного вчителя зокрема;  

– визначення пріоритетних напрямків роботи ліцею; 
– справжній педагогічний колектив можливий лише за умови, 

якщо в школі є творче ядро педагогів, об'єднаних ідеєю виховати 
справжнього громадянина нашої держави, а громадянське 
виховання - один із пріоритетних напрямків нашої роботи (а нам у 
цьому плані поталанило); 

– взаємопорозуміння вчительської молоді і досвідчених вчителів, 
що знаходить своє вираження у наставництві. До речі, 11 колишніх 
випускників школи тепер працюють в ній учителями; 

– збереження довіри, взаємоповаги, стабільності кадрів, 
належного психологічного мікроклімату;  

– готовність членів колективу приймати рішення та нести за них 
відповідальність. 
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Запроваджено новий стиль управління через делегування 
повноважень колегіальним органам управління, учнівському 
співуправлінню, батьківській та місцевій громадськості; добре 
налагоджено тісну співпрацю з органами місцевої влади, 
громадськими організаціями та спонсорами. У ліцеї вже декілька 
років плідно використовуються технології адаптивного управління, 
самоменеджменту, кваліметричні моделі, що дало можливість 
створити команду однодумців, у результаті чого ліцей: 

– пройшов державну атестацію з відзнакою;  
– став одним з кращих навчальних закладів в області по роботі з 

обдарованою молоддю; 
– кращим навчальним закладом з організації спортивно-

оздоровчої роботи;  
– лауреатом Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України 

- 2006» в номінації «Школа успіху»;  
– виграв гранд польсько-американської фундації «Школа зі 

школою»;  
– лауреат Четвертої всеукраїнської виставки-презентації 

«Інноваційні технології навчання» у номінації «Інновації у 
навчальному процесі» (2007); 

– отримав Міжнародний сертифікат-2008, який засвідчує 
високий рівень роботи з обдарованою молоддю у 2007-2008 
навчальному році від Всесвітньої ради обдарованих і талановитих 
дітей Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Союз 
обдарованої молоді»; 

– директор ліцею став переможцем Всеукраїнського конкурсу 
«100 кращих керівників шкіл України» (2007). 

Ці події були широко висвітлені в пресі та на телебаченні. 
Високий імідж ліцею створює стратегію конкурентних переваг, 
завдяки чому ми отримали цілий ряд інвестицій:  

- кращі педагогічні кадри, сталість педагогічного колективу; 
- підтримка від вищих навчальних закладів, зацікавлених в 

розумних абітурієнтах (проведення занять «шкіл олімпійського 
резерву», допомога при написанні робіт МАН, методична допомога); 

- допомога від «шефських» підприємств (ремонтні роботи); 
- спонсорська допомога (побудова спортивного майданчика з 

футбольним полем зі штучним покриттям, поліпшення комп’ютерної 
бази ліцею); 

- заохочення вчителів. 
Ліцей – це команда менеджерів. Кожен учитель у школі, по суті, є 

менеджером всіх процесів як суб‘єкт управління ними. Керівник 
школи виконує роль менеджера, який займається визначенням та 
реалізацією різних освітніх процесів, забезпеченням їх динамічної 
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взаємодії. Він є суб’єктом управління цими процесами в школі, адже 
лише за цієї умови він може бути компетентною Особистістю. 

Хто має створити атмосферу успіху для вчителя? Всі, хто його 
оточує, з ким він мусить мати справу. Директор школи, завуч, 
колеги, батьки, самі діти.  

Місією директора-менеджера є створення сприятливого 
середовища для динамічної взаємодії освітніх процесів та розвитку 
в учнів готовності до змін в умовах життєдіяльності, до творення 
свого майбутнього. Управлінська діяльність має бути спрямована на 
поліпшення всієї системи навчання і виховання школярів. 
Нетактовність, брутальність, неповага до особистості вчителя 
можуть настільки вивести його з рівноваги, що сподіватися на 
співробітництво, на його доброту, розуміння – просто наївно. Ніщо 
людське вчителю не чуже. Його душа не менш вразлива, ніж душі 
його найчутливіших учнів. Тому для емоційного розвантаження 
вчителів в ліцеї створено кабінет релаксації, де на допомогу завжди 
прийдуть досвідчені практичні психологи.  

Успішною робота вчителя буде тільки за умови вдало побудованої 
психологічної та науково – методичної роботи. У ліцеї створено 
гнучку науково-методичну службу, яка забезпечує на діагностичній 
основі безперервне підвищення професійного рівня кожного 
вчителя з урахуванням його інтересів та індивідуальних 
особливостей. Методичне забезпечення здійснюється шляхом 
створення науково-методичної ради кафедр і творчих груп, 
об’єднаних загальною проблемою. 

Своїм успіхом ми вважаємо створення інформаційно-
методичного центру (ІМЦ) на базі лабораторії нових інформаційних 
технологій освіти Полтавського ОІППО, який забезпечує 
інформаційну компетентність кожного учасника навчально-
виховного процесу. Підключено комп’ютери до мережі Інтернет. 40 
вчителів ліцею пройшли курси ІNTEL, проводилися семінари-
практикуми з навчання роботи на комп’ютерах для вчителів ліцею. 
Велику увагу в ліцеї надаємо поповненню методичної скарбнички та 
ознайомленню з нею вчителів. Працівники інформаційно – 
методичного центру складають анотації до наявних матеріалів, є 
картотека цікавих досліджень у методичному кабінеті школи. На 
базі інформаційно-методичного центру щомісяця відбуваються 
методичні оперативки та наради вчителів, працює психолого-
педагогічний семінар. Крім того, зібрано найбільш цікаві розробки, 
матеріали з атестації вчителів ліцею, ознайомлюючись з якими, 
молоді вчителі вивчають систему роботи своїх колег, що, безперечно, 
спонукає їх до самовдосконалення та творчості.  

Інформаційна компетентність – це вимога часу, її можна 
розглядати як якість особистості, що включає сукупність знань, 
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умінь і навичок виконання різних видів інформаційної діяльності та 
ціннісне ставлення до цієї діяльності. При цьому під інформаційною 
діяльністю розуміють сукупність процесів збору, аналізу, 
перетворення, зберігання, пошуку й поширення інформації 
Комп’ютер у ліцеї використовується не тільки як об’єкт навчання на 
уроках інформатики, а йяк дидактичний засіб в початковій школі, 
при вивченні таких  предметів навчального плану як фізика, 
англійська мова, математика, біологія, хімія тощо. 

З метою формування уявлення щодо феномену команди, 
відпрацювання первинних навичок командної взаємодії розроблено 
і апробовано тренінгові курси з формування команди для 
управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного 
навчального закладу. Для вимірювання існуючого рівня 
управлінської діяльності використано кваліметричну модель 
професійної діяльності керівника загальноосвітнього навчального 
закладу, розроблену Г.В. Єльниковою. Застосування кваліметричних 
моделей з використанням комп’ютерів впевнює у доцільності 
створення інформаційних технологій для управлінської діяльності 
керівника загальноосвітнього навчального закладу з метою розвитку 
його управлінського потенціалу. Такі технології дозволяють 
впровадити в роботу управлінців закон економії часу й 
об'єктивізувати процес прийняття управлінських рішень.  

І все-таки, якщо «навчити» може лежати в площині ремесла, то 
«подарувати радість» лежить у площині мистецтва. Тому ми 
намагаємось зробити все, щоб у нас працювали «митці із митців». 
Одним із шляхів підвищення ефективності управління є 
застосування інтерактивних методів управління, які сприяють 
розвитку знань, практичних умінь та навичок, активній взаємодії 
всіх учасників навчально-виховного процесу. Інтерактивну 
взаємодію організовуємо через моделювання різноманітних 
ситуацій, використання ділових, рольових ігор, диспутів, спільне 
розв’язування проблем, творчу роботу, інноваційну діяльність 
учителя. Особливо вдало показати на практиці можливість 
використання педагогічних інновацій та прийомів можна під час 
проведення засідань педрад, методоб’єднань. Ми намагаємося 
проводити всі педради цікаво, з використанням інтерактивних 
методів навчання та виховання. Це педради з тем: «Формування  
різнобічно розвиненої гармонійної особистості як вчителя, так і учня 
з високим рівнем творчого, морального і фізичного розвитку», 
«Робота з обдарованими дітьми» та «Творча співпраця педколективу, 
учнів, батьків з формування громадської активності школярів». 
Саме на педагогічних радах найчастіше колектив знайомиться з 
інноваціями, про які дізнавалися колеги, апробували їх, вивчали 
можливості використання у своїй роботі. Презентоване на педрадах 
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використання педагогічних інновацій спонукало вчителів 
упроваджувати ці методи в навчально-виховний процес – що 
свідчить про успіх роботи управлінської команди. Так, на педрадах 
ми працювали в групах, узагальнювали поданий матеріал, 
використовували інтерактивні методи: «метод проектів», «карусель», 
«мозковий штурм», «мікрофон», мотивували всіх готуватись до 
педрад, а також бути активними  під час їх проведення. Заступники 
практично проводили «майстер-клас» і давали шанс розкритися 
невідомим граням колег. 

Побачене на педрадах використання педагогічних інновацій 
спонукало вчителів упроваджувати ці методи в навчально-виховний 
процес, – це ми вважаємо успіхом роботи адміністрації. 
Відвідування уроків адміністрацією показало, що вчителі 
застосовують педагогічні інновації постійно, а не епізодично, тільки 
на відкритих уроках.  

Педагогічне кредо колективу – “discendo discimus” (навчаючи 
вчимося). 

Істотним позитивним змінам у навчально-виховному процесі 
сприяє знайомство з досвідом роботи колег з інших регіонів. 
Заступник директора з навчально-виховної роботи І.П. Цвелих брала 
участь у засіданні відкритої педагогічної школи при АПН України  з 
питань гуманної педагогіки, яку проводив Ш. Амонашвілі. Подібний 
семінар вона провела з учителями ліцею, поділилася враженнями 
від зустрічі з відомим педагогом із учасниками обласного семінару 
директорів шкіл нового типу. Слова Ш.Амонашвілі: «Нехай учитель 
поспішає до дітей, радіє кожній зустрічі з ними, тоді й діти 
поспішатимуть у школу і щиро радітимуть кожній зустрічі зі своїм 
вчителем», – стали основною установкою гуманного педагогічного 
процесу в нашому ліцеї.  

У даному контексті важливе значення має готовність педагога до 
процесу постійного навчання та самоосвіти, що в результаті 
позитивно впливає на характер інноваційної діяльності як на 
процес постійного вдосконалення. 

Ми прийшли до висновку: щоб управління розвитком закладу 
освіти було ефективним, система управління повинна 
забезпечувати: 

• високу поінформованість про потенційно можливі 
нововведення, про можливості розвитку установи; 

• повноту вивчення актуальних проблем. Оскільки проблеми 
визначають розвиток закладу, необхідно здійснювати їх аналіз, 
спираючись не тільки на сьогоднішній стан закладу, але й 
прогнозуючи майбутнє; 

• раціональність вибору загальної та окремих цілей, їхню 
інтерактивність; 
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• реальність планів – забезпеченість ресурсами (матеріальними, 
фінансовими, кадровими, часу тощо); 

• збалансованість, розподіл функцій, обов'язків;  
• надання прав відповідно до мети розвитку; 
• зацікавленість всіх учасників навчально-виховного процесу;  
• удосконалення діяльності, підвищення професіоналізму 

педагогів, тобто мотивація усіх виконавців програми розвитку 
закладу освіти; 

• можливість здійснювати аналіз, контроль та корекцію 
впровадження інновацій, реалізації програми розвитку навчального 
закладу. 

Кожного нового дня починається новий урок – новий пошук 
ефективності співробітництва та співтворчості компетентних 
адміністратора і вчителя, вчителя, від якого залежить імідж ліцею; 
вчителя і учня, компетентного учня, від якого залежить майбутнє 
нашої держави. Ми щиро віримо: майбутнє буде успішним! 

 
 

Сучасні проблеми компетентнісно орієнтованої та профільної 
школи (науково-теоретичний аспект) 

Пашко Л.Ф., к.п.н, доцент, в.о. 
завідавача кафедри методики 
змісту освіти Полтавського 
обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені 
М.В. Остроградського 
Колос Ю.З., викладач кафедри 
іноземних мов Полтавського 
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Поняття компетентності у його педагогічному розумінні виникло 
порівняно недавно. «Педагогическая энциклопедия» (Москва 1965) 
ще не згадує цього поняття. «Український педагогічний словник», 
укладений С. Гончаренком [2], теж не дає визначення. «Советский 
энциклопедический словарь» (Москва, 1980) говорить лише про 
поняття компетенції, яке визначає як:  

1) коло повноважень, наданих законом, статутом чи іншим актом 
конкретному органові чи посадовій особі;  

2) знання й досвід у тій чи іншій галузі [9].  
Так само визначили це поняття й інші наукові видання, 

вітчизняні й зарубіжні, що вийшли дещо пізніше. 
Проблеми компетентності почали активно розроблятися, 

починаючи з 80-х років ХХ ст. Одним з перших дослідників, що 
працював у цьому напрямі був Едмунд Шорт (США, Університет 
штату Пенсільванія). Йому належать чотири загальні концепції 
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компетентності. По-перше, компетентність – це набуття людиною 
вмінь і навичок для певної діяльності. По-друге – це здатність 
людини визначатися, яку саме діяльність здійснювати і яким чином. 
По-третє, компетентність повинна відповідати рівню, прийнятому в 
певній професійній галузі. І по-четверте, вважає, Е. Шорт, 
компетентність – це розуміння природи тієї чи іншої діяльності і 
того, наскільки вона бажана й необхідна для даної людини.  

Польські науковці, зокрема, Т. Левіцький, обстоюють критично-
креативну (трансформаційну) парадигму освіти. Система освіти 
повинна формувати не «патріотів-гвинтиків», слухняних виконавців, 
а вільну і творчу особистість, громадянина сучасного 
демократичного суспільства.  

Формування цивілізаційної компетентності можливе за умови 
засвоєння підростаючим поколінням в комплексі восьми «культур»: 

1) ринкової культури, що передбачає особисту активність, 
підприємливість, відповідальність, повагу до ефективної, якісної 
праці у певній галузі; 

2) правової культури, як визнання верховенства законів, рівності 
громадян у їх правах, повагу до свободи й відкритості, готовність 
додержуватися конституції і прийнятих на її основі законів; 

3) демократичної культури, що має на увазі громадянську 
активність і свідому участь у суспільному житті, повагу до рішення 
більшості, турботу про справи громади; 

4) культури діалогу – толерантність, сприймання різних форм 
плюралізму, уміння уникати конфліктів чи розв’язувати їх; 

5) організаційної культури, тобто раціональне адміністрування, 
ефективність менеджменту; 

6) технологічної культури – оволодіння основами безпечної 
життєдіяльності в сучасній техносфері, вміле та ефективне 
використання сучасних технічних засобів; 

7) екологічної культури – усвідомлення необхідності зберігати 
природне середовище, бажання та вміння гармонійно співіснувати з 
довкіллям; 

8) культури щоденного життя, що включає усвідомлення 
важливості положень Декларації прав людини як основи сучасного 
суспільного життя, повагу до інших осіб, готовність надавати 
допомогу тим, хто її потребує [1]. 

У країнах Європи концепцію компетентності досліджують у 
Франції, Великій Британії, Австрії, Греції, Угорщині, Швеції. 
Проблема компетентності знайшла свій відбиток у матеріалах 
Міжнародного департаменту стандартів (International Board of 
Standards for Training, Performance and Instruction (IBSTPI), де це 
поняття визначається як спроможність особистості кваліфіковано 
виконувати діяльність, завдання або роботу [1]; матеріалах 
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Лісабонської конференції (2001 р.) Організації економічної співпраці 
та розвитку (ОЕСD), де було визначено вісім основних галузей 
ключових компетентностей у навчанні й особливо виділено іноземні 
мови та ІКТ – навички і використання технологій [11]; програмі 
«Визначення та відбір компетентностей: теоретичні й концептуальні 
засади» (DeSeCo), розробленій спеціально федеральним 
статистичним департаментом Швейцарії і Національним центром 
освітньої статистики США і Канади у 1997 році. В останньому 
документі поняття компетентності визначено як здатність успішно 
відповідати на індивідуальні та соціальні потреби, діяти, 
виконувати соціальні завдання [8]. 

Активно розробляються проблеми компетентності багатьма 
дослідниками сучасної Росії, як соціальної, так і професійної. Серед 
перших були Н.Кузьміна [6], яка розглядає професійно-педагогічну 
компетентність як сукупність умінь педагога особливим чином 
структурувати наукове і педагогічне знання з метою найкращого 
вирішення педагогічних завдань, та А. Маркова [7], що 
характеризує зміст професійної компетентності педагога 
процесуальними і результативними показниками й визначає 
професійну компетентність фахівця як здатність та готовність 
виконувати особисту професійну діяльність. Над цими проблемами 
працюють також А. Хуторський, А. Андрєєв, В. Байденко, В. 
Болотов, О. Карпенко, А. Кондакова, Є. Мельник, І. Зимня, 
Т. Поштарьова, Н. Гарашкіна, Ю. Жуков, Л. Петровська, П. 
Растянников, З. Кажанова, С. Татаринцева та ін.  

Серед проблем, пов’язаних з вивченням компетентностей є 
проблема класифікації компетентностей. А. Хуторський визначає 
загальнопредметні, предметні, а також ключові компетенції, які в 
свою чергу поділяються на ціннісно-смислову, загальнокультурну, 
навчально-пізнавальну, інформаційну, комунікативну, соціально-
трудову та компетенцію особистісного самовдосконалення.  

За класифікацією В. Байденко та Н. Селезньової виділяється 
п’ять груп ключових компетенцій, якими молодь має оволодіти у 
процесі освіти.  

У «Критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 
загальної середньої освіти» [5] це визначення повторено, а також 
названо основні групи компетентностей:  

- соціальні; 
- полікультурні; 
- комунікативні; 
- інформаційні; 
- саморозвитку та самоосвіти; 
- продуктивної творчої діяльності. 
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Таким чином, компетентності – це важливі загальні вміння, 
фундаментальні шляхи навчання, спроможність особистості 
задовольнити індивідуальні та соціальні потреби. Це поняття 
розглядається в аспекті професійної підготовки, воно включає не 
тільки професійні знання, здатність ефективно їх використовувати. 
Із цим поняттям пов’язуються особистісні якості, необхідні для 
досягнення мети в конкретних професійних умовах. 
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в системі післядипломної педагогічної освіти 
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Входження України у світовий освітній простір зумовлює 

приведення вітчизняних освітніх стандартів у відповідність з 
нормами світового товариства, в яких, зокрема, зазначено, що 
освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – 
розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної 
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особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє 
критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, 
використовувати набуті знання і вміння для творчого розв`язання 
проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї 
країни.  

Саме такою компетентною особистістю ми хочемо бачити 
вчителя, зокрема викладача предметів освітньої галузі «Естетична 
культура».  

Слово “компетентність” є зараз одним з найуживаніших у 
середовищі педагогічних працівників. Але глибинного розуміння 
сутності цього поняття серед широкого освітянського загалу 
немає, немає й офіційних рекомендацій, розробок, пояснень, 
тлумачень.  

Поняття “компетенція” традиційно вживається у значенні “коло 
повноважень”; “компетентність” же пов'язується з обізнаністю, 
авторитетністю, кваліфікованістю.  

Розведення цих понять пропонує А.Дахін, говорячи про освітню 
компетенцію та освітню компетентність [1]. 

Освітня компетенція як рівень розвитку особистості пов‘язана з 
якісним опануванням змісту освіти. Освітня компетентність – це 
здатність здійснювати складні культуровідповідні види діяльності, 
отже, освітня компетентність – це особистісна якість, що вже 
склалася. Словом „компетенізація” (компетентність (компетенція) + 
зація) в сучасній педагогічній літературі позначають процес 
фокусування освіти на впровадженні компетентнісного підходу. 
Компетентнісний підхід вважається ключовою інноваційною ідеєю 
сучасної освіти. 

Компетентність – синонім понять „поінформованість”, 
„обізнаність”, „досвідченість”, „авторитетність”. Латинське слово 
„competentes” означає „підходящий”, „узгоджений”, „відповідний”, 
а competentia – „узгодженість частин”,  „сумірність”, „симетрія”. 

Поняття „компетенція” і „компетентність” вживають у 
державних документах. 

Українські педагоги уважно стежать за дискусією цих питань у 
Росії та європейських країнах. 

Найповнішим розкриттям і осмисленням компетентнісного 
підходу в освіті є колективна монографія „Життєва 
компетентність особистості” [2]. У ній подано психологічний та 
педагогічний аналіз життєвої компетентності особистості як 
передумови свободи її життєвих виборів, повноти 
життєздійснення та умови її життєвих успіхів. У монографії 
зокрема зазначено, що нам абсолютно необхідно чітко знати і 
розуміти, які дійсні можливості середнього індивідіума і як можна 
підвищити його готовність до завтрашнього дня. 
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Компетентність – орієнтація освіти на „вихід” („output”). 
Компетентність – здатність до дослідження. 

Компетентність – інтегральна особистісна характеристика, у 
якій розкриваються готовність та здібність виконувати професійні 
функції відповідно із прийнятими в суспільстві на цей час 
нормативами та стандартами. 

У світовій освітній практиці розглядають різні структури і типи 
ключових компетентностей, в яких прослідковується різниця не 
лише в акцентах, у поняттях. Компетентності, введені в системи 
ключових, визначено на основі зовнішніх щодо освіти досліджень. 

Міжнародна комісія Ради Європи розглядає поняття 
компетентності як загальні, або ключові, базові вміння, 
фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, 
кроснавчальні вміння або навички, ключові уявлення, опори, або 
опорні знання.  

Визначення поняття компетентностей міжнародною комісією 
Ради Європи певним чином збігається з положеннями, що 
висловлюють українські педагоги, однак представники 
європейських педагогічних кіл насамперед виходять з 
особистісних і соціальних потреб, задоволенню яких мають 
сприяти компетентності. 

Широке трактування поняття компетентності пов`язане з 
багатьма освітніми стратегічними програмами. Так, основні 
завдання, що ставлять перед собою програми, спрямовані на 
розвиток освіти впродовж життя (principal objectives for Lifelong 
Learning)  в багатьох економічно розвинених країнах 
передбачають поняття культурної компетентності (Cultural 
competence), яка має охоплювати: 

- розвиток набуття знань і вироблення навичок для 
продуктивної робочої сили та конкурентної  світової економіки; 

- сприяння розвитку творчості, інноваційного мислення та 
підприємництва;  

- підвищення та поширення рівня активної участі в навчанні; 
- створення оточення, що сприяє інтеграції в житті суспільства; 
- підвищення стандартів викладання та навчання; 
- сприяння створенню суспільства знань; 
- сприяння розумінню всіх громадян важливості навчання 

впродовж життя у різних компонентах; 
- створення бази даних та заходів, що сприятимуть доступу до 

навчання впродовж життя для всіх громадян; 
- забезпечення та проведення стратегій щодо освітньої 

політики, тренінги для молоді, отримання роботи, соціальне 
входження та інформатизацію суспільства. 
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Хоча ці потреби є актуальними для всіх країн, усе ж існує 
відмінність у зацікавленості щодо їх задоволення. Наприклад, у 
багатомовній Швейцарії міжкультурна компетентність згадується 
лише при розгляді комунікації та мови. У Новій Зеландії дана 
компетентність вважається обов'язковою для соціального розвитку 
країни. У Новозеландському звіті міжкультурна компетентність 
базується на самопізнанні, толерантності, довірі, що дає змогу 
пристосувати погляди, філософії, традиції, культури різних 
народів. 

Відсутня у звітах майже всіх країн складова культурної – 
естетична компетентність. У більшості випадків естетична 
компетентність розглядається як важлива, але не обов'язкова. 
Наприклад, в Австрії розглядається рівень внеску суб'єкта в 
мистецтво як показник розвитку компетентності. 

За оцінками аналітиків і прогнозистів, людство, відкривши 
сторінки ХХІ сторіччя, вступило в епоху творчості. Саме вона стає 
ознакою нового часу. Це визначає і як ключової фігури соціально-
історичного процесу, розвиток її як креативної особистості. Саме 
на уроках естетичного циклу формується творча позиція, 
здійснюється творчий прояв, з`являється творча продукція, 
формується національна самосвідомість особистостості. 

Потрібен неабиякий талант, сила волі і характеру для того, щоб 
індивід міг піднятися над несприятливими обставинами свого 
повсякденного існування і досягти свого акме – вершини своїх 
творчих можливостей. 

Слово “особистість” в англійській мові походить від “persona”. 
На сьогоднішній день найбільш прийнятним є таке визначення 
особистості – це психічна, духовна сутність людини, яка виступає 
в різних узагальнених системах якостей як: 

– сукупність соціально значимих якостей людини; 
– система ставлень до світу та себе, взаємовідносин зі світом та 

самим собою; 
– система діяльності, соціальних ролей, сукупність актів 

поведінки; 
– розуміння довкілля і себе в ньому;  
– система потреб; 
– сукупність здібностей, творчих можливостей; 
– сукупність реакцій на зовнішні умови [5]. 
Особистість – істота соціальна, і для повноцінного життя їй 

важливо визначитись зі стратегічними напрямами і цілями своєї 
діяльності.  

Становлення особистості є, по-перше, процесом освоєння 
життєвого досвіду у взаємодії із системою “людина – світ”, 
духовним світом, світом цінностей. У функціональному 
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відношенні людина і середовище виступають завжди разом як 
єдине ціле. По-друге, становлення особистості є процесом, в якому 
вона бере найактивнішу участь, реалізуючи свої творчі 
потенціали.  

Зміст та методика викладання будь-якого навчального 
предмета мають певні специфічні риси стосовно формування 
компетентностей учнів, таку специфіку має і післядипломна 
педагогічна освіта вчителів музичного та образотворчого 
мистецтва. Це особлива категорія вчителів, яких відрізняє від 
інших високий рівень креативності. 

Обговорюючи питання компетентнісного портрету вчителя зі 
слухачами курсів підвищення кваліфікації, «намалювалися» такі 
бачення: 

Таблиця 1. 
Модель компетентнісного вчителя музичного мистецтва 

Загальнокультурні 
компетентності 

Педагогічні 
компетентності 

Спеціальні 
компетентності 

Порядність, 
інтелігентність,  
мовна культура,  
комп`ютерна 
грамотність та 
володіння сучасними 
технічними засобами 
навчання; 
сприймання та 
розуміння 
необхідного об`єму 
соціально-культурної 
інформації. 

Безперервна 
освіта; знання 
педагогіки, вікової 
психології, 
анатомії та 
фізіології, 
нормативно-
правової бази, 
основних 
напрямків 
розвитку освіти в 
Україні й світі, 
системи контролю 
та оцінювання 
навчальних 
досягнень, 
принципів 
загальної 
дидактики.   
 

Знання Державного 
стандарту освітніх галузей 
«Мистецтво» та «Естетична 
культура», 
особливостей інтеграції 
мистецьких дисциплін, 
програм та уроку 
мистецтва, принципів 
художньої дидактики, 
філософії мистецької освіти, 
закономірностей та 
особливостей природи 
музичного мистецтва; 
володіння мистецькою 
грамотністю та 
виконавською діяльністю: 
грою на музичному 
інструменті, голосом 
(постановка голосу і вокал) 
та диригентським жестом; 
володіння важливими для 
розвитку особистості 
якостями емпатії, рефлексії, 
креативності, музичного 
мислення, музичності, 
творчої уяви. 

    
Таблиця 2. 
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Модель компетентнісного вчителя образотворчого 
мистецтва 

Загальнокультурні 
компетентності 

Педагогічні 
компетентності 

Спеціальні 
компетентності 

Порядність, 
інтелігентність,  
мовна культура,  
комп`ютерна 
грамотність та 
володіння сучасними 
технічними засобами 
навчання;  
сприймання та 
розуміння 
необхідного об`єму 
соціально-культурної 
інформації;  
критичне мислення. 

Безперервна освіта; 
знання педагогіки, 
вікової психології, 
анатомії та 
фізіології, 
нормативно-
правової бази, 
основних напрямків 
розвитку освіти в 
Україні й світі, 
системи контролю та 
оцінювання 
навчальних 
досягнень, 
принципів загальної 
дидактики; любов до 
дітей.   
 

Знання Державного 
стандарту освітніх 
галузей «Мистецтво» та 
«Естетична культура», 
особливостей інтеграції 
мистецьких дисциплін, 
програм та уроку 
мистецтва, принципів 
художньої дидактики, 
філософії мистецької 
освіти, закономірностей 
та особливостей природи 
образотворчого 
мистецтва; 
володіння мистецькою 
грамотністю: 
академічним малюнком, 
художніми техніками, 
народними ремеслами, 
комп`ютерною графікою, 
композицією, дизайном, 
кольорознавством; 
володіння важливими для 
розвитку особистості 
якостями емпатії, 
рефлексії, креативності, 
художнього мислення, 
творчої уяви. 

 

Якщо вчителі хочуть бачити себе такими, то й викладачі 
повинні працювати таким чином, щоб наблизити ці уявлення до 
реальності. Тому на лекційних заняттях враховується аналіз 
вхідного діагностування. Викладачі та методисти надають перелік 
послуг, якими можуть користуватися слухачі протягом 
проходження курсів  та у міжкурсовий період. Навчання 
налаштоване на максимальний відхід від «паперового».  

У 2009-2010 навчальному році в інваріантну складову шкільної 
програми вводиться предмет «Художня культура». Це складний, 
але дуже цікавий інтегрований курс, який є логічним 
продовженням предметів «музичне та образотворче мистецтво» та 
необхідною ланкою гармонійного єдиного ланцюжка галузі 
«Естетична культура». Багато вчителів, що викладають сьогодні 
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предмети музичне або образотворче мистецтво готуються до 
викладання й цього курсу, збирають матеріали, що є, зокрема, й в 
інституті. Проте частина вчителів, ще не готові до викладання або 
через новизну та складність, або просто не хочуть викладати цей 
предмет. Але сьогодні вони відчувають відповідальність, тому що 
без належної бази знань з музичного, образотворчого мистецтва, 
історії та зарубіжної літератури учням буде надзвичайно важко 
його опанувати. Отже, є ще один поштовх для вдосконалення 
своєї компетентності.  

Вчителі музичного та образотворчого мистецтва – перш за все 
митці, для яких важливою є самореалізація. Тому на курсах 
підвищення кваліфікації панує атмосфера творчості, активного 
обміну напрацьованими матеріалами. Традиційними стали звітні 
концерти слухачів курсів – вчителів музичного мистецтва області. 
Коли в інституті курси для вчителів предметів галузі «Естетична 
культура», ви почуєте співи, побачите малюнки і картини, якими б 
із задоволенням прикрасили навіть свою оселю. А якщо це вміють 
вчителі, то будуть вміти й їхні учні – майбутнє нашої щедрої на 
таланти країни.  
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ІІІ. ЛІДЕРСТВО В ОСВІТІ 
 

Ситуаційне лідерство 
в контексті адаптивного управління 

Гавриш Р.Л., к.і.н., доцент 
кафедри менеджменту освіти 
Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В. Остроградського 

 
Наукове розуміння менеджменту лежить в площині 

ефективного управління і може означати цілеспрямований вплив 
керівника-лідера на систему для її переведення у якісно новий 
стан. Характерними тенденціями сучасного менеджменту є: 

по-перше, збільшення уваги до проблем адаптації в умовах 
постійних змін зовнішнього середовища, глобалізаційних процесів 
нестабільного світу; 

по-друге, орієнтація нової парадигми управління на посилення 
ролі керівника та його професійної діяльності. 

Лідерство як унікальна управлінська якість (енергія) виступає 
ключовою проблемою досягнення організаційної ефективності і 
розвитку. Воно стає об’єктом дослідження багатьох вчених, у 
результаті чого складаються наукові школи щодо вивчення цього 
феномену. Порівнюючи різні теоретичні підходи, розглянемо «три 
кити» професіоналізму керівника на шляху розвитку організації: 

- спосіб мислення; 
- стиль поведінки; 
- рівень компетентності. 
Розвиток системи (в освіті це окрема людини, колектив, 

організація) і результати діяльності обумовлені взаємодією  
факторів зовнішнього впливу, власного мотиву та існуючих 
обставин. Різні умови, в яких відбувається процес управління, 
породжують різні погляди на його сутність, способи визначення 
перспектив, мети і завдань, а також шляхи їх трансформації у 
завдання (функції) кожного працівника та характер контролю. 
Отже, філософська основа управління формує характер взаємодії 
керівника і колективу та механізми досягнення мети. 

Традиційна модель управління, що ґрунтується на діалектико-
детерміністській основі, розглядає розвиток як результат боротьби 
протиріч з обов’язковою перемогою одного з них, тим самим  
визначаючи односпрямованість впливу на процес та його 
лінійність. Стратегія і тактика діяльності визначаються 
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керівником, обов’язки виконавців закріплюються посадовими 
інструкціями, встановлюються субординаційні зв’язки і влада 
посади. Відбувається розподіл праці по вертикалі, управління стає 
функціональним й адміністративним. 

В основі адаптивної моделі управління лежить синергетичний 
(узгоджено діючий) підхід; визнається багатофакторність і 
різноспрямованість впливу та нелінійність процесів розвитку, які є 
результатом наближення різних точок зору і взаємодії для 
досягнення спільно визначеної мети. Завдання управління 
розвитком полягає у регулюванні тиску і напряму зовнішнього 
впливу на формування внутрішніх мотивів потрібної для 
організації діяльності шляхом діалогічної адаптації. 
Встановлюються партнерські зв’язки і влада мети, відбувається 
горизонтальний розподіл влади, коли керівник координує роботу 
виконавців, а завдання розв’язуються спільними зусиллями 
першої особи і підлеглих. Таке управління буде партисипативним 
(заснованим на широкій участі персоналу в процесі управління) і 
цільовим.  

Вважаємо, що стратегія управлінської взаємодії забезпечує 
найефективнішу діяльність, адже вона спрямована власним 
мотивом кожного працівника, узгоджена із зовнішніми вимогами і 
враховує існуючу ситуацію. Універсальність і цінність принципів 
адаптивного управління полягає в тому, що воно ґрунтується на 
демократичних ідеалах поваги до кожної людини задля 
суспільного добра. 

У розумінні феномену лідерства важливими є концептуальні 
підходи до класифікації стилів управлінської поведінки з метою 
визначення відмінностей між ефективними і неефективними 
керівниками.  

Найбільш ранньою є теорія лідерських якостей, згідно з якою 
якість управління визначається особистісними рисами керівника. 
Дослідники шукають відповідь на питання, якими ж 
характеристиками повинен володіти ефективний лідер, 
намагаючись узагальнити практично безкінечний перелік 
лідерських властивостей. Загальновідомо, що значна частина 
соціально-психологічних лідерських рис детермінована культурою, 
тому виявилося неможливим створити «єдино вірний» образ 
лідера. 

Теорія лідерської поведінки, на відміну від вище розглянутої, 
пояснює ефективність діяльності керівника не особистісними 
якостями, а манерою його поведінки у стосунках з підлеглими, 
зосереджує увагу на пошуках «оптимального» стилю управління. 
Дана теорія припускає можливість підготовки лідерів за 
спеціально розробленими програмами. 
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Найбільшу популярність здобула модель американських 
дослідників, представників біхевіористської школи менеджменту 
Роберта Блейка і Джейн Мутон. Їхня управлінська матриця 
утворена перетинанням двох змінних лідерської поведінки: на 
горизонтальній осі від 1 до 9 – інтерес до виробництва, на 
вертикальній – увага до людей. Автори дійшли висновку, що 
ефективність досягається балансом між виробничими і 
соціальними потребами, і визначили п’ять типів поведінки.  

Тип 9.1 означає стиль управління, повністю орієнтований на 
результат і жорстке адміністрування, тип 1.9  ставить на перше 
місце людські відносини, тип 1.1 – репрезентує стиль очікування 
та відсутності прагнень, тип 5.5 – «золотої середини», і нарешті тип 
9.9 полягає в умінні так побудувати роботу, щоб працівники 
бачили в ній можливість власного творчого і професійного 
зростання, самореалізації й підтвердження своєї значущості. На їх 
думку, саме він забезпечує процвітання організації за всіма 
показниками і  незалежно від ситуації є найефективнішим.     

Інший концептуальний підхід отримав назву теорії 
ситуаційного лідерства, засновником якої вважають Фреда 
Фідлера. Його модель відображає зв'язок між трьома ситуаційними 
змінними, а саме: стосунки в колективі,  структурованість роботи, 
посадова влада. Перша змінна характеризує рівень лояльності, 
довіри та підтримки, який проявляють підлеглі по відношенню до 
керівника, адже визнання лідера є найбільш важливою умовою 
досягнення поставленої мети. Друга змінна вимірюється такими 
показниками як ясність мети, множинність засобів її досягнення, 
обґрунтованість рішення. Третя змінна розглядає ступінь 
формальної влади лідера та можливості контролю ситуації. 

Ситуаційний підхід визначає лідерство як функцію середовища 
(часу, місця і обставин), стверджуючи, що люди стають лідерами 
не через особисті  характеристики і досягнення, а завдяки різним 
ситуаційним факторам. Отже, лідера формує ситуація, він 
повинний стати інструментом вирішення проблеми. 

Узагальнюючи результати досліджень і поділяючи  ідею 
ситуаційного лідерства як мистецтва керування, вважаємо 
лідерські якості і набуті вміння взаємодіяти суттєвими 
компонентами успіху. Однак, вирішальну роль в ефективності 
управління відіграють ситуаційні фактори,  які охоплюють  
характер завдання, вплив середовища, настрої, а головне – 
потреби підлеглих. 

Нові наукові підходи до управління актуалізують тему 
професійної компетентності керівника. Компетентність є ознакою 
діяльності і тлумачиться як здатність правильно оцінювати 
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ситуацію та ухвалювати необхідне рішення, щоб досягати 
потрібного результату. 

Виділяють три рівні лідерської компетентності: 
- адаптивний – здатності діяти в умовах змін зовнішнього 

середовища; 
- управлінський – вміння керувати в умовах розвитку;  
- соціально-психологічний – навички комунікації, розуміння 

позиції людей та мотивація їх діяльності.  
Одним із понять менеджменту є нестабільність як постійна 

мінливість умов життєдіяльності. Завданням керівників стає  
створення швидко реагуючих управлінських механізмів, що 
уможливлює адаптацію системи до змін в оточенні. Необхідне 
більш гнучке, різноманітне, органічне управління; доцільно 
шукати, експериментувати, творити. 

Особливість сучасного погляду на лідера полягає у розумінні 
керівника як носія інноваційної організаційної культури. Це 
проявляється в наступному: 

- стосунки між керівником і підлеглими переходять на рівень 
співробітництва; 

- відбувається кооперація партнерів, зацікавлених у результаті; 
- накази, розпорядження замінюються переконанням; 
- жорсткий контроль поступається роботі за довірою; 
- розвивається командна діяльність, керівник завжди 

відкритий для нових ідей від колег, підлеглих, клієнтів; 
- цінується особистий приклад керівника, його обізнаність у 

навіть незначних питаннях; 
- підтримується позитивний психологічних клімат в колективі. 
На думку Дугласа Мак-Грегора, робота для людини є такою ж 

природною, як сон чи відпочинок, вона відповідальна і може 
підпорядковувати свої цілі завданням організації. Отже, завдання 
управління – створити умови, за яких людина могла б 
задовольнити свої бажання-потреби, самостійно працювати.  

Ефективним підходом у налагодженні співробітництва є 
порозуміння, діалог між керівником та підлеглими. Стратегія 
спілкування, що враховує потреби кожного члена колективу, дає 
нову якість – синергію, тобто взаємне посилення і доповнення 
один одного.  

Мері Паркер Фоллет, відомий авторитет в розумінні 
менеджменту як процесу співробітництва керівника і підлеглих, 
стверджувала, що між працею й управлінням існує природне 
партнерство, тому управлінське лідерство повинно 
встановлюватись не відповідно до традиційних ліній влади, а на 
підставі переваги компетентності керівника. 
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Лідерами народжуються; ефективними – стають 
Водолазська Т.В., в.о. доцента 
кафедри менеджменту освіти 
Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В. Остроградського 

 
Тема лідерства є ключовою для багатьох сфер життя людини: 

бізнесу, політики, спорту. Оскільки лідерство виявляється завжди і 
скрізь, де групі людей доводиться вирішувати які-небудь 
проблеми, що торкаються інтересів усіх або більшості членів 
групи, важко дати загальне визначення цього феномену.  

Упродовж багатьох років лідерство активно вивчається  в 
нашій країні і за кордоном в різних контекстах і на різних 
теоретичних підставах. Аналіз літератури свідчить, що лідерство – 
це теорія або концепція, в якій, перш за все, описуються стосунки 
між лідером і послідовниками або членами групи (команди). 
Дослідники вказують, що лідер займає своє положення або в 
результаті більш ефективної діяльності, або володіє здатністю 
певним чином впливати на членів групи, завдяки властивим йому 
особистим якостям, або в результаті ситуації, що склалася. 
Наголошується, що взаємодія між лідером та іншими членами 
групи виникає заради вирішення спільних проблем або 
досягнення загальногрупових цілей. Причому групова діяльність 
здійснюється членами групи добровільно, внаслідок впливу лідера. 

У дослідженнях учених існують три основні напрями в розробці 
проблеми лідерства: теорія рис, теорія лідерства як функції групи і 
теорія лідерства як функції ситуації. 

Перша з перерахованих теорій ґрунтується на твердженні, що 
лідер повинен володіти особливими особистими якостями, які 
зумовлюють ефективність його діяльності. Риси ефективного 
лідера давно привертали увагу вчених-дослідників та практиків, 
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але ще ніхто не зумів знайти той набір характеристик, що 
гарантує людині лідерство.  

Прихильники теорії, що розглядають лідерство як функцію 
групи, пов’язують це явище із взаєминами лідера з групою. Згідно 
цієї теорії лідерство властиве для всієї групи, а не для окремої 
особистості.  

Теорія лідерства як функції ситуації ґрунтується на 
спостереженні того факту, що деякі особистості змогли стати 
лідерами в одній групі і не реалізувалися в іншій. Прихильники 
даної теорії стверджують, що якості або риси, властиві 
потенційному лідерові, чітко співвідносяться з ситуацією.  

Узагальнивши різні підходи до феномену лідерства можна дати 
визначення поняття. Лідерство – це реалізація оптимальної, в 
деякому розумінні, системи внутрішньогрупової взаємодії 
(взаємодії між членами групи), спрямованої на досягнення 
загальногрупових цілей.  

Одне з останніх досліджень Інституту стратегічних змін фірми 
«Андерсон Консалтинг» дає достатньо повну картину вимог до 
ефективного лідера. В процесі дослідження визначилися три 
основні характеристики лідерства в майбутньому. Ефективні 
лідери повинні:  

• постійно удосконалювати свої знання і здібності, розвивати 
здатність об'єктивно оцінювати свої дії, уміти використовувати 
свої сильні сторони так само добре, як заповнювати прогалини в 
знаннях. Лідер повинен користуватися довірою тих, хто його 
оточує, керуватися особистими фундаментальними і духовними 
цінностями, органічно поєднуючи емоції, інтелект і ділові якості. 
Лідер або керівник повинен не стільки накопичувати знання в 
собі, скільки ділитися ними з оточуючими. Поверхневого розвитку 
і уміння керувати буде недостатньо для багатьох керівників, 
особливо глибокі внутрішні зміни будуть потрібними для 
підростаючих молодих лідерів;  

• забезпечувати керівництво організацією, створюючи 
внутрішні і зовнішні мережі впливу. Такі форми взаємин 
припускають різні союзи і партнерські відносини як усередині 
однієї сфери діяльності, так і між галузями, у результаті вони 
можуть призводити до формального злиття і об'єднання. Такими 
союзами і об'єднаннями не можна управляти виключно шляхом 
ієрархічного керівництва і контролю, оскільки ніхто поодинці не 
може справитися з  високим рівнем складності управління; 
керівні функції повинні бути розділені, часто – усередині команди 
керівників. Глобальні лідери повинні уміти керувати збірними 
(матричними, взаємозалежними, тимчасовими) «командами». Вони 
повинні розуміти і створювати технологічні системи, які дають 
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можливість динамічним, складним інформаційним мережам діяти 
продуктивно. Лідер повинен в усе більшій мірі визначати і 
формулювати прихований, невідчутний потенціал організації 
(знання, людський капітал) і потенційні ресурси (основний капітал 
і фінанси);  

• підвищувати  кваліфікацію персоналу, професійний рівень 
організації в цілому, використовуючи і стимулюючи відмінності в 
образі мислення, підході до вирішення завдань, рівні культури 
працівників. Лідер майбутнього повинен уміти використовувати 
відмінність думок, творчі дискусії, визнаючи існуючі світові 
відмінності, і в той же час використовувати те загальне в 
поглядах, способі життя, що об'єднує людей в світі. Крім володіння 
глобальним баченням проблем лідер повинен розуміти потреби і 
мотивувати всі вікові групи.  

У дослідженні було виділено 14 ключових рис глобальних 
лідерів: мислять глобальними категоріями; передбачають 
потенційні можливості; створюють загальне бачення майбутнього; 
сприяють розвитку здібностей людей, делегують їм повноваження; 
цінують в людях відмінності; розвивають командний підхід до 
роботи, відчуття партнерства; вітають зміни; демонструють 
знання технологій; заохочують конструктивний виклик;  
забезпечують задоволення клієнтів; досягають успіхів у змаганні з 
конкурентами;  демонструють особисті досягнення, високий 
рівень компетенції; проявляють готовність до колективного 
керівництва; діють відповідно до проголошених цінностей.  

У відповідності з сучасними дослідженнями, лідерський 
потенціал є у кожного – питання тільки в тому, яким чином його 
можна розвивати і до яких меж. Дійсно, як люди стають 
лідерами? Це приходить з досвідом, з віком, з освітою, чи  
лідерами народжуються?  

А. Менегетті, відомий учений і засновник онтопсихології, автор 
книги «Психологія лідера», переконаний, що людина одержує певні 
якості лідера від народження, але це не означає, що вона стане 
лідером. Щоб стати лідером, треба досягти відповідного рівня 
культури, освіти, життєвого досвіду і професіоналізму. Менегетті 
вказує шляхи становлення ефективного лідера.  

Перший ступінь на шляху до лідерства – це культура і освіта. 
Вони включають загальну культуру (важливо знати світову 
культуру і культуру своєї країни, розбиратися в мистецтві, музиці 
тощо), професійну культуру (бути професіоналом у своїй справі) і 
досвід дипломатичних відносин (уміння «створювати» людей, 
здатних реалізувати цілі).  

Другий ступінь – це здатність долати стереотипи. Для цього 
потрібна внутрішня зрілість. Лідер повинен уміти підніматися над 
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традиційними цінностями. Цей другий аспект завжди повинен 
узгоджуватися з першим. Другого рівня формування лідера не 
можна досягти в університеті або академії, до нього приводить 
тільки досвід.  

Третє, що формує дійсного лідера – це знання свого 
підсвідомого. Психологи стверджують, що людина використовує 
лише 10-20% свого розумового потенціалу. Весь не використаний 
об’єм належить зоні несвідомого. Виходить, що справжнє 
лідерство – це робота, робота і ще раз робота. Перш за все, робота 
над собою. А природжені якості лідера – це той внутрішній 
потенціал, який треба підпорядкувати собі і направляти в 
потрібне русло.  

Зростання лідера може проходити у декілька етапів, залежно 
від компетенцій і масштабів лідерства:  

1. Внутрішнє лідерство. Це базовий етап розвитку 
лідерської компетенції, передумова для виникнення і розвитку 
лідера. Людина повинна уміти керувати собою, мотивувати і 
налаштовуватися на роботу, брати відповідальність за свої вчинки 
і тримати ситуацію під контролем.  

2. Ситуативне або контекстуальне лідерство. 
Виявляється, коли людина бере на себе роль лідера залежно від 
ситуації, що склалася, і діє в конкретному контексті. На неї 
покладається тимчасова відповідальність за те, що відбувається. 
Найчастіше такі лідери мотивуються скоріше необхідністю, ніж 
можливістю. Наприклад, в екстремальній ситуації, коли сам 
контекст диктує необхідність появи лідерських якостей. Якщо не 
я, то хто? Коли ж актуальність ситуації спадає, людина знімає з 
себе лідерську роль і повертається до повсякденних занять.  

3. Командне або тактичне лідерство. Лідер постійно керує 
своєю командою, є її натхненником; бере ініціативу в свої руки 
впродовж великого проміжку часу; відповідає за свою команду й її 
членів; зазвичай ставить тактичні цілі і прагне до їх досягнення.  
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Еволюція  

лідерства

І етап 

Управління собою 

ІІ етап 

Управління людьми 

ІІІ етап 

Формування команди 

ІV етап  

Створення власної лідерської школи 

4. Системне або стратегічне  лідерство. Лідер керує всією 
системою в цілому. Це лідер лідерів. Тобто він керує керівниками-
лідерами. Ставить стратегічні цілі, формує бачення організації, 
визначає плани і перспективи розвитку. Він навіть не мотивує, він 

надихає.  
Шлях зростання лідера можна представити у вигляді схеми. 
На першому етапі розвивається уміння управляти собою: 

працювати зі своїми станами, ставити і досягати мети, 
мотивувати себе на роботу і на вищі досягнення. На наступному 
етапі вчиться брати ініціативу на себе, спілкуватися з людьми і 
разом з ними рухатися до виконання поставлених завдань і цілей. 
На третьому етапі – формувати власну команду, мотивувати її, 
бути для людей прикладом; паралельно розвивати інші лідерські 
навики: уміння координувати дії своєї команди, уміння говорити, 
переконувати, формувати внутрішню сміливість, 
цілеспрямованість, стійкість, комунікабельність. На четвертому 
етапі – створювати свою власну лідерську школу, де б з'являлися 
лідери-послідовники і здійснювалося керівництво цілою системою 
команд. На цьому етапі необхідне уміння управляти великими 
системами і структурами.  

Суспільство має бути уважним до проблем лідерства і нести 
відповідальність за підготовку та виховання лідерів. Навчання 
менеджменту створює умови для підготовки людей, здатних не 
тільки очолювати малі групи, окремі організації чи об’єднання, 
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асоціації, але й займати в державі високі політичні посади. 
Навчання та виховання лідерів – це розвиток управлінських 
компетентностей, навчання різним стилям управління, 
спілкування з людьми, вміння використовувати різні засоби і 
прийоми керівництва. 

Керівник, який прагне працювати якомога ефективніше, 
повинен оволодіти різними стилями керівництва, методами і 
типами впливу, що відповідають конкретній ситуації.  

Управління має бути гнучким, а стиль лідерства – адаптивним, 
пристосованим до конкретної управлінської ситуації та умов. Чим 
ширший у лідера «репертуар стилів», чим легше він 
переключається з одного стилю на інший, тим вищою є загальна 
ефективність його діяльності. 

Аналіз літератури приводить до висновку, що ефективний 
стиль керівництва, змінюється залежно від ситуації, оскільки, 
жоден із стилів не може вважатися більш ефективним за інші. А 
тому ефективні керівники – це ті, які поводяться по-різному – 
залежно від вимог реальності. «Найкращий» стиль для ефективного 
керівництва – це «адаптивний», орієнтований на реальність. 

Найбільш ефективні лідери здатні нести відповідальність за 
свою поведінку, бажають досягти поставленої мети, а також 
мають освіту і досвід відносно конкретного завдання, яке треба 
виконати.  

Лідери повинні розуміти контекст ситуації, усвідомлювати свою 
відповідальність та активізувати людей. Вміння зрозуміти кожну 
людину, поважати її позицію, думку – це основа ефективного 
лідерства. Найкращі лідери ті, які забезпечують інтелектуальне 
лідерство, що передбачає вміння аналізувати пропозиції та ідеї 
інших. 

Розглянемо ще один важливий висновок з теорії лідерства. 
Науковці, що досліджували дану проблему відзначають, що 
цінності лідера входять в організацію, в її культуру і залишаються 
там навіть після виходу лідера. Цей висновок, перш за все, 
говорить про відповідальність, яку керівник бере на себе. 
Сучасного лідера можна назвати «соціальним архітектором», 
призначення якого полягає в будівництві культури організації, 
управлінні її цінностями.  

Цінності грають ключову роль і при визнанні лідера групою. 
Тому ефективний лідер повинен знати рівень людей, з якими він 
працює (рівень їх домагань, потреб, їх мотивацію). Лідеру треба не 
лише згуртувати команду за допомогою спільної мети (цілі і 
цінності нерозривно пов’язані), але і використовувати елемент 
безперервного навчання в організації, розширюючи бачення 
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людей і сприяючи їх розвитку. Тільки після цього можлива 
продуктивна співпраця. 

Ефективний лідер повинен володіти системним мисленням. 
Саме системне мислення дозволяє створити загальне бачення 
організації, адекватно оцінити ситуацію, коректно поставити 
завдання. Тільки при системному підході процес може стати 
більшим, ніж сума його елементів. Основний принцип системного 
мислення полягає в тому, що будь-який процес, об'єкт або явище 
розглядається як система.  

Лідер повинен володіти умінням проектувати процес, ділитися 
своїм баченням з іншими, навчати людей в команді і бути вірним 
обраному курсу. 

 Лідерство – невід’ємний елемент системи якості, більше того, 
це «пусковий механізм» системи, завдяки якому всі елементи, 
концепції, принципи починають жити. 

Чому керівнику корисно бути лідером? Дослідник ефективних 
шкіл Р. Едмондс (R.R. Edmonds) стверджував, що всі ефективні 
школи мають сильного лідера, здатного раціонально організувати 
навчальний процес, створити комфортні умови для навчання та 
роботи. Тобто управління ефективною школою потребує 
ефективного лідера. 

Лідер є авторитетом в колективі, а отже, він витрачає значно 
менше зусиль на управління і делегування своїх повноважень. 
Лідеру довіряють і його приклад наслідують. Значна частина 
внутрішньої інформації в колективі проходить через нього, отже, 
він має значно більше зворотного зв'язку. Він знає про те, що 
відбувається в колективі, і з більшою вірогідністю може 
передбачити різні ситуації і наперед спрогнозувати їх рішення. 

Загальні висновки, які можна зробити з досліджень проблеми 
лідерства:  

• лідерство – це управлінська якість, що визначає ефективність 
роботи керівника; 

• немає стандартного набору якостей, який би був властивий 
лідерам на відміну від інших людей. У різних ситуаціях ефективні 
керівники виявляють різні особистісні якості. Структура 
особистісних якостей керівника повинна співвідноситися з 
особистими якостями, діяльністю і завданнями його підлеглих;  

• у лідерстві вектор орієнтації динамічний і змінює напрям 
залежно від ситуації у групі: у ситуаціях дуже сприятливих або 
несприятливих для групи лідер, орієнтований на завдання, 
досягає більших результатів, ніж лідер, орієнтований на людей. 
Лідерство, орієнтоване на людей, найприйнятніше в помірно 
сприятливих ситуаціях. Але ефективні керівники орієнтовані, 
перш за все, на роботу з людиною, ніж на результат;  
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• керівників можна навчати методам ефективного лідерства;  
• найбільш ефективні лідери здатні нести відповідальність за 

свою поведінку, бажають досягти поставленої мети, а також 
мають освіту і досвід відносно конкретного завдання, яке треба 
виконати; 

• лідер повинен знати потреби, мотивацію, рівень людей, з 
якими він працює.  

Таким чином, лідерство стає повноваженням, яке неможливо 
делегувати. Неможливо делегувати тому, що не можна бути 
лідером за призначенням, і тому, що лідерство – це, перш за все, 
відповідальність. Навіть у тих випадках, коли відповідальним 
призначають, потрібна внутрішня згода людини, інакше все 
перетворюється на формальність. 

Відповідальність – це те, без чого в принципі не буває дійсного 
лідерства, але ця вимога до лідера далеко не єдина. Решта вимог, 
які пред’являються суспільством до сучасного лідера мають два 
аспекти: вони визначають його успішність і постійно змінюються з 
часом, оскільки змінюється ситуація в світі. 

 
 

Умови реалізації мотиваційної функції управління 
персоналом у вітчизняних загальноосвітніх закладах 

Резніченко З.В., к.п.н., доцент 
кафедри соціальної і корекційної 
педагогіки Полтавського 
державного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка 

 
Мотиваційний менеджмент як самостійний навчальний і 

науковий напрям – є відносно новою дисципліною, що виникла в 
рамках менеджменту. Ядро сучасного менеджменту становлять 
мотиваційні функції активізації індивідуальної й групової 
поведінки членів трудового колективу загальноосвітнього закладу. 
У його створенні й розвитку беруть участь різні суспільні науки – 
право, соціологія, психологія, педагогика, економіка.  

Протягом минулого сторіччя досить інтенсивно розвивалися 
змістові та процесуальні теорії мотивації (А.Маслоу; Ф. Герцберга 
та Мак-Клейланда; теорії очікувань Врума та справедливості), у 
яких чітко доведено, що справжні причини, що змушують людину 
працювати з максимальними зусиллями, є надзвичайно 
складними та різноманітними [3; 9, 59-62]. 

Сьогодні в управлінні персоналом відбуваються кардинальні 
зміни. У розвинених країнах світу сформувалася стійка орієнтація 
на гуманістичні цінності, шляхом поширення практики залучення 
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працівників до управління діяльністю установи, що істотно 
активізує творчий потенціал педагогічних кадрів. 

У нашій країні, де за працю педагог отримує порівняно 
невеликі кошти, ці цінності виступають стратегічним орієнтиром. 
Однак вивчення зарубіжного досвіду сприяє вирішенню складних 
соціально-психологічних задач управління загальноосвітнім 
закладом. 

Процес виконання персоналом загальноосвітніх закладів 
соціальних ролей значною мірою визначається особливостями їх 
мотивації. У класичному вигляді мотивацію можна визначити як 
процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення 
особистих цілей або цілей організації. Коли йдеться про 
забезпечення керівниками освітніх установ мотивації як функції 
управління, то науковці мають на увазі забезпечення поєднання 
інтровертної та екстравертної мотивації. Інтровертна (внутрішня) 
мотивація зумовлюється безпосередньо змістом самої діяльності 
(інтересом до неї, почуттям радості та задоволення, які пов'язані з 
нею). Екстравертна мотивація залежить від позитивних факторів, 
пов'язаних з цією діяльністю (соціальне визнання, матеріальна 
винагорода тощо) [2]. 

За своїм змістом мотиви – це спонукаючі фактори, які керують 
поведінкою та діяльністю людини. В основі виникнення мотивів 
лежать потреби – усвідомлення і переживання матеріальних і 
духовних речей, необхідних для підтримання життя організму та 
розвитку особистості. Потребу можна уявити собі як певний 
психічний стан, стан дефіциту, порушення рівноваги між людиною 
та навколишнім світом. І чим сильніші мотиви, тим сильніше вони 
спонукають людину на досягнення певної мети.  

Тому загальним алгоритмом поведінки людини є такий: 
потреби (як усвідомлення людиною того, що їй чогось бракує) – 
мотиви (або спонукання) – поведінка людини (конкретні дії) – мета – 
результат задоволення потреб (повний, частковий, незадоволений) – 
виникнення нових потреб. 

Отже, можна говорити про те, що мотиви як предметне 
втілення потреб людини відіграють важливу роль в активізації її 
поведінки в усіх сферах життєдіяльності. Вони є ключем до 
розуміння поведінки людини та можливостей впливу на неї. Важливе 
місце серед різних мотивів людини завжди займають професійні 
мотиви. Щоб детально проаналізувати роль різних мотивів персоналу 
загальноосвітніх навчальних закладів у процесі управління, необхідно 
передусім визначити основні види потреб, які лежать в основі їхньої 
поведінки і діяльності, та розкрити їх значущість. 

Працівникам будь-яких установ та організацій властивий 
певний набір основних потреб, які мотивують їхню діяльність і 
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поведінку. За теорією видатного американського психолога 
А. Маслоу, потреби людини можна об'єднати у п'ять основних груп, 
які утворюють ієрархічну структуру, що домінанто визначає 
поведінку людини. Потреби вищих рівнів не в змозі вмотивувати 
людину, поки, принаймні частково, не задоволені потреби нижчих 
рівнів. Але, разом з тим слід зазначити, що ця структура є 
динамічною. Залежно від професійної або сімейної ситуації, 
індивідуальних особливостей персоналу превалювання тих чи інших 
потреб зростає. Тому i процес мотиваци через потреби 
безкінечний. Завдання керівника полягає в тому, щоб 
спостерігати за підлеглими та відшуковувати їх активні потреби 
для ефективної мотивації. Однак із часом потреби змінюються, 
тому слід постійно вдосконалювати мотиваційний механізм [3]. 

В управлінні персоналом виділяють різні типи мотивації, 
тобто переважної спрямованості індивіда на задоволення певних 
груп потреб. Неприцький О. у статті «Демотивація персоналу у 
сфері освіти» виділяє три основних типи мотивації: перший – 
орієнтація переважно на змістовність і творчий початок праці; 
другий – орієнтація на оплату праці й інші матеріальні цінності; 
третій – значимість різних цінностей збалансована. За 
дослідженнями психологів, основна маса працівників (не менш 
80%) належить до другого типу мотивації: мотиваційне ядро 
засноване на високій (у їхньому розумінні) заробітній платі [7]. 

Для ефективної мотивації керівник закладу освіти повинен 
встановити точне співвідношення між досягненим результатом і 
винагородою. Дефінціція «нагорода» має більш широке значения, 
ніж просто rpoші і задоволення, з якими найчастіше це слово 
асоціюється, має два типи: внутрішня та зовнішня. Внутрішню 
винагороду дає сама педагогічна праця – це почуття 
компетентності, результативності, самоповаги тощо. Зовнішня 
винагорода виникає не від самої роботи, а дається організацією – 
це премія, похвала керівника, просування по службі, символи 
службового статусу та престижу.  

Розглянемо найбільш поширені фактори демотивації 
освітянських кадрів в Україні: неясність та нечіткість завдань, які 
необхідно виконувати; перевантаженість (або недовантаженість) 
роботою; відсутність конкретних позитивних результатів; 
недостатня поінформованість персоналу; некомпетентний 
керівник; погані стосунки в колективі; надто сувора, 
несправедлива критика; невмотивована відмова у визнанні.  

Вплив цих факторів має короткотермінові наслідки: – сприяє 
відтоку кваліфікованих педагогічних кадрів, знижує якість освітніх 
послуг загальноосвітнього навчального закладу; той персонал, який 
залишається в школі, працює формально, змушений підвищувати 



57 

 

власний добробут через працю за сумісництвом (репетитор, 
гувернер, аніматор тощо); вдається до хабарництва, нехтуючи 
норми педагогічної етики та деонтології. Найгіршим є варіант, 
коли персонал за різних причин не може залишити 
загальноосвітній заклад, працює у стані апатії, «зганяючи зло» на 
вихованцях. Довготривалі наслідки демотивації – зниження 
зниження конкурентоспроможності вітчизняної економіки, 
можливість участі педагогів у соціальних протестах тощо [7]. 

Для підвищення мотивації педагогічних кадрів, менеджеру 
необхідно розробити комплексний підхід до системи мотивації, 
побудований на наукових теоріях мотивації людської діяльності, і 
послідовним, розпочинаючи із задоволення базових потреб 
працівників у змісті діяльності загальноосвітнього навчального 
закладу, а не поза ним. Педагогічні установи мають право 
надавати платні освітні і консультативні послуги згідно чинного 
законодавства [8]. Це управлінське рішення сприятиме 
задоволенню потреб у самоідентичності та зв'язку з групою та 
підвищить лояльність персоналу. 

Проте, найкращі програми підвищення мотивації не можна 
запроваджувати спонтанно, персонал необхідно підготувати до 
змін, спільно із ним виробити план впровадження. Першим 
етапом є діагностика стану мотивації персоналу, який має на меті 
з'ясувати рівень усвідомлення керівництвом і працівниками 
проявів демотивації, виявити базові стереотипи і реальні потреби 
щодо мотивації персоналу [2; 4; 5]. 

На основі отриманих даних розробляється  комплексна 
програма підвищення мотивації, яка складається із управлінських 
тренінгів, командних ігор, інтерактивних видів роботи за участі 
відповідного залученого фахівця. Такий підхід дозволяє змінити 
поведінкові установки [1].  

Нагальна умова позитивної мотивації персоналу освітніх 
установ полягає в тому, що таку мотивацію може забезпечити лише 
той керівник, поведінка якого також умотивована (Л. Карамушка) [2]. 
Її реалізація досягається за допомогою таких основних правил: 1. 
Керівник освітньої установи має чітко розуміти та свідомо 
посилювати мотиви, покладені в основу його керівництва 
освітньою організацією, тобто чітко визначити основні цілі своєї 
діяльності. Керівник освітньої організації повинен брати на себе 
відповідальність за роботу, яка виконується ним та його 
колективом, і за результати цієї роботи. Чим більше керівник 
почуває відповідальність за наслідки своїх дій, чим менше він 
перекладає її на інших, тим вмотивованіші його дії. 

Відтак врахування окреслених умов реалізації мотиваційної 
функції управління персоналом у вітчизняних загальноосвітніх 
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закладах сприятиме врахуванню потреб, інтересів, життєвих планів 
персоналу та досягнення певної згоди між мотивацією 
загальноосвітнім закладом в цілому та мотиваціями конкретних 
працівників. 
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ІV. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

Інноваційні технології як основа формування технологічних 
компетентностей та конкурентноспроможної особистості 

в умовах ринку праці 
Чемшит В.Г., методист 
Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В. Остроградського  
Найважливіше питання життя  

полягає в умінні жити  
Дж. Лебок 

Початок ХХІ ст. має свій сенс, свою філософію. Це час 
визначення стратегічних орієнтирів, народження нової якості 
життя, інноваційної культури. Змінюється все: самий характер 
праці, яка дедалі більше стає інтелектуальною; економічна 
діяльність, техніка, база й організаційні форми, її структура, умови 
й вимоги, які вона ставить до рівня знань і кваліфікації свого 
головного учасника – людини, яка працює в умовах неперервних 
змін і нововведень. 

Вперше в історії людства покоління ідей і покоління речей 
змінюються у часі швидше, ніж покоління людей. 

Реалії сьогодення – це ринкова економіка з її невід’ємними 
мегатрендами: глобалізацією, технологіями та конкуренцією, які 
знаходяться у складній залежності й обумовлюють динаміку 
кожного з них. При цьому «технології породжують конкуренцію та 
прискорюють глобалізацію, яка, в свою чергу, стимулює посилення 
конкуренції» [6, С. 46] і сприяє появі безробіття взагалі та серед 
дипломованих фахівців у тому числі. 

Зміни вимагають конкурентноспроможності, професійної й 
соціальної мобільності, неперервної освіти й професійного, 
духовного самовдосконалення. 

Певним чином можна окреслити параметри, що обумовлюють 
конкурентноспроможність майбутнього фахівця – це технічні та 
технологічні; економічні; соціально-організаційні. Для 
конкурентноспроможної особистості домінуючим є наявність більш 
високого рівня творчого мислення, відомого як латеральне мислення 
(здатність відмовитись від стереотипів, поглянути на проблему з 
іншого боку, прийняти неочевидне рішення). 

Конкурентноспроможність – це новий якісний стан фахівця, 
який можна віднести до числа стратегічних ціностей, що поряд з 
орієнтацією на власні сили і наполегливість, сприяють подоланню 
індивідуального психологічного бар’єру, пригніченості, песимізму, 
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невизначеності в життєвій перспективі, упорядковують всю систему 
життєдіяльності в умовах переходу до нових ринкових відносин і в 
результаті допомагають соціуму вийти з тупікової ситуації. 

Поняття конкурентноспроможності особистості фахівця 
призводить до найбільш складної проблеми: які здібності, 
характеристики, якості, знання та вміння гарантуватимуть 
конкурентоздатність випускника на ринку праці в умовах 
нестабільності бізнес-середовища. 

Конкурентноспроможність учня – це вміння постійно навчатися, 
орієнтуватися в світі інформації й ефективно її використовувати, 
прагнення до саморозвитку. А такий підхід може 
використовуватися в загальноосвітніх навчальних закладах за 
умови, коли учень відчує себе суб’єктом діяльності. Основне – 
кожному чітко з’ясувати і усвідомити це поняття для себе. 

Конкурентноспроможність формується так само, як і будь-яке 
інше вміння.  

Динамічні зміни, які відбуваються в світі, визначили основні 
напрямки розвитку освіти, що спрямовані на реалізацію 
дитиноцентриської розвивальної парадигми. Нова парадигма має 
забезпечувати формування в учнів готовності й здатності активно 
творити нові реалії життя, гідно репрезентувати свою націю, 
безперервно оновлювати власний досвід, проектувати подальший 
освітній та життєвий шлях. 

Перехід школи до дванадцятирічної освіти об’єктивно вимагає 
переведення освітнього процесу на технологічний рівень: вибір 
індивідуального процесу. 

Школа покликана виконувати життєво важливу функцію – 
функцію стимуляції, допомоги й підтримки при входженні молодого 
покоління у світ життєвого досвіду. 

Гостра суперечність між новою системою вимог і можливостей 
особистості породжує необхідність формування у молодого 
покоління життєдіяльності.  

Завдання життєздатної особистості – бути компетентною, 
конкурентоспроможною, сформувати свої смисложиттєві 
установки. 

О.Є. Лебедєв виділяє чотири рівні освіченості, які можуть бути 
досягнуті в процесі середньої освіти, а саме: грамотність; 
функціональну грамотність, інформованість, компетентність. 

Освіта – це не підготовка до життя, це передусім саме життя 
дитини, це світ людини, і він має бути гідним її, щоб, перебуваючи в 
ньому, людина могла поліпшити і світ, і саму себе.  

Індивідуальна життєва і освітня траєкторія – це персональний 
шлях реалізації особистісного потенціалу кожного учня. 
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Дванадцятирічна школа – школа життєвої компетентності 
(компоненти: знання, уміння та навички, життєтворчі здібності, 
життєвий досвід, життєві досягнення особистості, які об’єктивізують 
міру її життєвої компетентності). 

Кожна людина – проект буття і смислу… І несе в собі особливу 
місію. 

Проектуючи творчо своє життя, розробляючи і здійснюючи 
індивідуальний життєвий сценарій, особистість оволодіває не лише 
необхідними знаннями, а й компетентністю, і зрештою, 
можливо, найвищим мистецтвом – мистецтвом жити.  

Молоді люди, котрі вступають сьогодні в життя, відчувають на 
собі всі складнощі формування чітких життєвих орієнтирів, які 
спираються на внутрішньоузгоджену і структуровану систему 
цінностей. Вони відчувають себе особистістю і прагнуть 
максимальної самореалізації. Найгостріша проблема сьогодення в 
тому, що молодь далеко не завжди пов’язує своє майбутнє з життям 
в Україні. Відчуваючи в собі значний внутрішній потенціал, молоді 
люди водночас низько оцінюють суспільні можливості, які б сприяли 
їхній самореалізації.  

Тому місія нової школи полягає в тому, щоб допомогти кожній 
людині усвідомити сенс свого життя, визначити свій «образ буття», 
«зустрітися зі своєю сутністю» (М.Хайдеггер), оволодіти 
універсальними константами життєвого світу, постійно шукаючи 
відповіді на «останні питання буття» (В.Біблер), що визначають 
орієнтири в її розвитку, систему смисложиттєвих координат, у яких 
вона може існувати [1, С. 6, 20]. 

Випереджувальна, компетентнісно спрямована освіта базується 
на засадах самоорганізації, саморозвивальної системи. 

Сучасне високотехнологічне виробництво характеризується 
різноманітністю технічних засобів і технологій, котрі за своєю 
сутністю і призначенням дозволяють забезпечити гарантоване 
отримання необхідного продукту праці відповідно до заданих цілей 
діяльності. 

Характер технічної оснащеності виробництва і наявних 
технологій у їх сукупності відображають рівень інтелектуального, 
духовного потенціалу суспільства, можливості самореалізації кожної 
людини.  

Отже, підростаючому поколінню потрібно оволодіти знаннями 
про сутність технологічних перетворень навколишньої діяльності. У 
кожного школяра повинні бути сформовані чіткі уявлення про 
способи перетворюючої діяльності людини, її еволюцію й тенденції 
розвитку, результати і наслідки впливу виробничої діяльності на 
особистість, суспільство і природу. Необхідною умовою усвідомлення 
проблем і процесів техногенного розвитку суспільства слід вважати 
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наявність знань і вмінь виконувати різні перетворюючі процедури, 
прогнозувати і проектувати власну діяльність у технологічному 
середовищі, що безперервно змінюється й удосконалюється. 

Колись освіта виходила з потреб держави. Сьогодні акценти 
розставлені інакше – маємо сприяти розвитку людини таким чином, 
щоб вона могла вирішувати державні завдання за своїм 
покликанням, бути високоморальною, духовно-розвиненою, 
мобільною в своєму розвитку.  

Розвиток системи технологічної підготовки школярів забезпечує 
зміст освітньої галузі «Технологія», яка передбачає створення умов 
для реалізації потенціалу творчої діяльності кожного учня з метою 
його самореалізації та самовизначення; структурування змісту 
предмета за культуродоцільним, інтегративним, синергетичним, 
концентричним принципами; формування культури 
перетворювальної діяльності, що спрямована на створення 
матеріальних і духовних цінностей в різних сферах діяльності і є 
необхідною для будь-якого спеціаліста; виконання соціально і 
особистісно-значущих проектів (індивідуальних, колективних, 
міждисциплінарних); профорієнтацію учнів на роботу в різних 
сферах виробництва, задоволення їх професійно-пізнавальних 
потреб; підготовку учнів до ведення домашнього господарства, 
організації простору своєї життєдіяльності за законами краси та 
гармонії тощо. 

Але центральною проблемою залишається якість технологічної 
освіти, яка залежить не від об'єму засвоєних знань, умінь і навичок 
учня, а від оволодіння ключовими компетентностями, що складають 
основу соціалізації особистості та формування 
конкурентоспроможності на ринку праці. 

Саме це повинно бути метою, основою процесу та кінцевим 
результатом освітньої галузі «Технологія». 

«Технологія» як соціально-економічна й психолого-педагогічна 
категорія є одним з ключових понять у назві проектно-технологічної 
системи трудового навчання, де основними пізнавальними 
одиницями є проектна й технологічна діяльність, тобто процес 
проектування (з використанням наукових знань) якісних і 
оригінальних виробів, що мають практичне застосування. 
Проектно-технологічна система характеризується творчою 
діяльністю, кінцевим результатом якої є розробка й виготовлення 
творчого проекту. 

Саме проектно-технологічна система трудового навчання 
створює можливості у формуванні економічних, екологічних, 
маркетингових, технологічних компетентностей. 

Кредом проектної діяльності для учнів є твердження «Все, що я 
пізнаю – я розумію, для чого це мені потрібно, де і як можу ці 
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знання застосувати». Для педагога – це прагнення знайти розумний 
баланс між академічними і прагматичними знаннями та 
навичками. 

Очевидно, що оволодіння технологіями перетворювальної 
діяльності, формування життєвих компетентностей учнів, навчання 
їх проектно-технологічної діяльності потребує цілеспрямованої 
систематичної роботи педагогів щодо засвоєння глибоких знань з 
педагогіки, психології, змісту предмета, а також відповідного 
науково-методичного забезпечення.     

Дж. Равен у своїй книзі «Компетентність у сучасному суспільстві: 
виявлення, розвиток і реалізація» включив у список 37 видів 
компетентностей, серед яких: «готовність і здатність навчатися 
самостійно», «персональна відповідальність», «розуміння 
плюралістичної політики», «самоконтроль», «готовність 
використовувати нові ідеї й інновації для досягнення мети», «знання 
того, як використовувати інновації», «здатність слухати інших людей 
і брати до уваги те, що вони говорять» та інше [5].     

Компетентність – це інтегрована характеристика якості 
особистості, яка включає знання, уміння, ставлення та досвід, що 
усвідомлені (рефлексивно) і застосовуються в практичній діяльності 
особистості. 

Компетентність – це загальна здатність, що базується на знаннях, 
досвіді, цінностях, здібностях, що набуті завдяки навчанню. 

У системі загальної середньої освіти основними групами 
компетентностей, яких потребує сучасне життя, є: соціальні; 
полікультурні; комунікативні; інформаційні; саморозвитку та 
самоосвіти; компетентності, що реалізуються у прагненні і здатності 
до раціональної, продуктивної творчої діяльності. 

Трудова компетентність є інтегрованим результатом навчально-
трудової діяльності учнів і формується передусім на основі 
опанування змісту програми трудового навчання. Компетентна 
людина не тільки повинна розуміти сутність проблеми, а й вміти 
роз’язувати її практично. 

Крім того, формування компетентностей в галузі сучасного 
виробництва (здатність одержувати техніко-технологічні знання, 
знання з природничих наук, економіки; соціальні та підприємницькі 
навички, а також загальнокультурні цінності) значною мірою 
впливає на розвиток конкурентоспроможної особистості. 

Тому вчителю, в першу чергу, потрібно добре знати зміст 
програми, щоб структурувати її відповідно до тих компетенцій, 
тобто знань, способів діяльності, які є особистісно значущими для 
дитини. Конструювання ситуацій вибору, наближення різних 
варіантів побудови навчально-виховного процесу до конкретної 
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дитини значною мірою визначає професійну культуру вчителя, 
характер його щоденної діяльності. 

Нині головним завданням методичних об'єднань вчителів 
трудового навчання є поетапне вивчення змісту програми та 
технологій її структурування з метою максимального врахування 
внутрішніх умов діяльності школи та освітніх потреб і можливостей 
її учнів. Технології структурування змісту розроблені на 
концептуально-методологічному рівні, але, на жаль, не 
використовуються в педагогічній практиці. Важливим є 
усвідомлення взаємообумовленості процесів проектно-технологічної  
діяльності та структурування змісту. Існують різноманітні технології 
структурування змісту традиційної системи навчання: проектні, 
інформаційно-комунікаційні, модульні, інтерактивні тощо. 

Відомо, що в умовах науково-технічного прогресу змінюється 
зміст освіти. Нині школярі мають бути ознайомлені з такими 
поняттями, як гнучка технологія, багатоопераційний верстат з 
числовим програмним управлінням, промислові роботи, 
автоматичні лінії, системи автоматичного проектування, 
мікропроцесори та мікропроцесорна техніка. 

За допомогою персонального комп'ютера можна підвищити 
рівень техніко-технологічного забезпечення операцій, що 
виконуються учнями. Під техніко-технологічним забезпеченням 
трудової діяльності школярів розуміємо механізми, верстати, 
пристрої, технологічну документацію, що використовуються для 
підвищення якості кінцевого результату (продукту) цієї діяльності. 
Для виконання операцій на якісно високому рівні школярі мають 
засвоїти елементи графічної грамоти, технологічні процеси 
виготовлення виробів, навчитись організації праці та способам і 
прийомам контролю якості виробів. 

Зауважимо, що те покоління, яке буде працювати на технічно 
оснащеному й комп’ютеризованому виробництві, нині ще вчиться в 
школі. Тому дуже важливо поглибити в школі технічну підготовку 
молоді. Один із шляхів – на базі чинних програм трудового 
навчання знайомити школярів із застосуванням персонального 
комп'ютера на виробництві, розвивати їхню інформаційну культуру, 
готувати до трудової діяльності, в якій електронно-обчислювальна 
техніка буде основним засобом виробництва [2, С. 140]. 
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Шлях до ефективного навчання 
Коваленко О.П., старший викладач 
кафедри методики змісту освіти 
Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В. Остроградського 

Ефективною є та школа, яка найбільш 
послідовно впроваджує об’єктивно  

необхідні суспільні тенденції. 
С.Г. Вершаловський 

 
Мета нашої праці повинна визначатися 

в реальній якості особистості, що  
вийде з наших педагогічних рук. 

В.О. Сухомлинський 
 

Якісна освіта розглядається сьогодні як один з індикаторів 
високої якості життя, інструмент соціальної культурної злагоди й 
економічного зростання. Саме про це наголошувалось у звіті 



66 

 

Європейської Комісії у доповіді «Конкретні п’ять цілей освітніх 
систем» [1]. 

В Україні, починаючи з радянських часів і донині, визначення 
якості освіти в більшості випадків зводиться до з’ясування рівня 
знань, умінь і навичок, що найчастіше фіксується у відсотках. 

12-бальна система оцінювання дала можливість по-новому 
підійти до формування освітніх знань, визначених Державним 
стандартом базової і повної середної освіти як компетенції. Це один 
із кроків держави, який зроблено для того, щоб увійти в систему 
особистісно-зорієнтованого навчання, здійснюючи індивідуалізацію 
та диференціацію навчання. 

Перше, на що необхідно звернути увагу вчителів, – це уміння 
будувати навчально-виховний процес з використанням 
різнорівневих завдань. Відповідно до 4-х рівнів навчальних 
досягнень учнів науковці розрізняють: рівень запам’ятовування, 
рівень розуміння, рівень застосування, рівень трансформації знань. 

Початковий (запам’ятовування) рівень вимагає завдань зі 
словами – назвати, вибрати, відтворити. 

Середній (розуміння) – визначити, відповісти на питання «Чому?» 
Достатній (рівень застосування) – визначити, довести, 

схарактеризувати. 
Високий (творчий або рівень трансформації знань) – скласти, 

проаналізувати, описати, порівняти, дослідити. Із зразками 
різнорівневих завдань з української літератури для 9 класу можна, 
наприклад, ознайомитись у газеті «Українська мова та література», 
число 1-2 (449-450), 2009 р.. Основним недоліком у роботі вчителя є 
те, що бали за роботу учня інколи виставляються абстрактно, без 
дотриманням вимог до цих чотирьох рівнів. 

Друге. Учителі Полтавської області повільно входять у системний 
простір педагогічних технологій. Данина моді змушує їх «кидатися» 
від одного до іншого. На жаль, в області майже відсутні школи, у 
яких увесь педагогічний колектив апробує єдину педагогічну 
технологію. Елементи кількох технологій не можуть проектувати 
конкретний результат. Педагоги повинні також бути зацікавленими 
у впровадженні фахових технологій. Як засвідчує анкетування на 
курсах підвищення кваліфікації вчителів при ПОІППО, учителі-
словесники такими технологіями володіють недостатньо. Назвемо 
декілька з них. Технологія швидкісного читання поширюється в 
першу чергу на початкові класи, але, дотримуючись принципу 
наступності і враховуючи, що цей процес повинен 
удосконалюватись, доречно працювати за цією технологією і у 5-7 
класах. Технологія співпраці індивідуальностей спрямована на 
формування грамотності учнів. Вона забезпечує системне 
повторення основних орфографічних та пунктуаційних правил, 
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спрямована на диференціацію навчання. Інтенсивне вичення мови, 
технологія пояснення слів допомагають формувати мовлення учнів, 
поповнювати їх словниковий запас. Важливим на уроках 
української мови та літератури є упровадження педагогічної 
технології «Читання і письмо для критичного мислення». 

Третє. Навіть використовуючи у навчально-виховному процесі 
певні сучасні новації, учитель не завжди враховує доцільність їх 
використання на певному етапі уроку. Особливо це стосується 
інтерактивних технологій. 

Так на етапі актуалізації знань доречно використовувати такі 
методи як, наприклад, «мозковий штурм», «асоціативний кущ», 
«гранування», «вільне письмо»; на усвідомлення вивченого матеріалу 
– метод «позначки», «кероване читання», «ажурна пилка», «щоденник 
подвійних нотатків»; під час рефлексії – метод «прес», «займи 
позицію», діаграму Вена та ін. До кожного з цих етапів можна 
використати до двадцять методів [2]. 

Четверте. Рейтинги, які проводяться серед навчальних закладів, 
педагогічних колективів, дуже часто заформалізовують роботу 
вчителів, бо найчастіше зводяться до переліку участі педагога у 
певних заходах та результативності в олімпіадах, конкурсах, МАН. А 
як бути вчителеві, у якого немає обдарованих учнів? Самому писати 
твори чи наукове дослідження? (Що, до речі, інколи так і робиться). 
А якщо учитель разом з учнем має зрушення у навчальних 
досягненнях (наприклад, учень мав 4 бали за І семестр, а в ІІ виріс 
до 6 балів). Хто це аналізує і враховує в результативність роботи 
вчителя? 

П’яте. Тому моніторинг якості освіти розглядається сьогодні як 
ефективний засіб отримання інформації про функціонування 
освітньої системи. Усвідомлюючи важливість володіння якісною 
освітою, Україна активно почала розбудову національної системи 
моніторингу якості освіти – на виконання Постанови Кабінету 
Міністрів України №1095 від 25 серпня 2004 року про деякі 
питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу 
якості освіти. 

Якість освіти можна тлумачити як ступінь задоволення учасників 
освітнього процесу наданими навчальним закладом освітніми 
послугами або ступінь досягнення поставлених освітніх цілей і 
завдань. 

Зовнішні компоненти якості освіти – це відповідність внутрішніх 
компонентів потребам держави, запитам учнів, їхніх батьків, 
певних соціальних груп. Вони, насамперед, залежать від того, хто 
виступає замовником школи, і як здобута освіта буде 
використовуватися надалі. Якість результатів освітнього  процесу 
простежується через: знання учнів, їх уміння, володіння 
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процедурами творчої діяльності, вихованості розвитку особистості 
тощо. 

Результати моніторингового дослідження з української мови у 
Львівській області, які проводились за технологією тематичного 
рівневого діагностування навченості, засвідчили, що: 

– у викладанні української мови переважає репродуктивна 
модель навчання; 

– найбільше учнів виконали завдання на запам’ятовування та 
розуміння навчального матеріалу; для 50% продіагностованих 
значною проблемою виявилось створення власного грамотного 
тексту з використанням міжпредметних знань; 

– тільки 1/3 учнів повністю або частково виконали завдання 
проблемного характеру; 

– у знаннях учнів спостерігається фрагментарність. 
Не є винятком і результати зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників 2008-2009 н.р. з української мови, бо, як  засвідчують 
статистичні дані по Україні, тільки 3% досягли високого рівня при 
написанні тестових і творчих завдань, 41% – достатнього, 48% – 
середнього, а 8,6 % – початкового рівня. 

Шосте. Одночасно із зазначеними виникає і не менш актуальна 
проблема – підготовка нового покоління вчителів, які не тільки 
володітимуть знаннями щодо системи тестування  та рівневої 
системи володіння українською мовою, але й методикою навчання, 
ефективними педагогічними технологіями відповідно до нових 
вимог життя у мовному і методичному просторі України і світу. 
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Проблеми шкільних бібліотек, що виникають на шляху впровадження 
сучасних інформаційних технологій 

Павленко В.І., к.п.н., начальник відділу 
освіти Полтавської районної державної 
адміністрації 

 

Комп’ютеризація суспільства, розвиток ефективних 
інформаційних технологій, стрімке зростання ролі та значення 
інформації в сучасному світі спричинили зміни інформаційної 
складової розвитку науки та освіти загалом. 

Розвиток потенціалу підростаючого покоління, навичок і вмінь у 
століття інформації, формування інформаційної культури 
особистості, бере свій початок з навчального закладу. Головними 
джерелами інформації на даному етапі розвитку суспільства є книга 
і комп'ютер. Щоб бути освіченою, сучасною людиною, необхідно 
багато читати, вміти знаходити та відбирати необхідну інформацію 
в мережі Інтернет. 

Тож важливим напрямом модернізації загальноосвітніх 
навчальних закладів (ЗНЗ) є інформатизація шкільних бібліотек: 
впровадження і розвиток в бібліотеках нових інформаційних 
технологій, формування і використання електронних ресурсів, 
впровадження мультимедійних технологій, розвиток мережевої 
взаємодії бібліотек, підключення до світової системи Інтернет [2, 
С. 46]. 

Інформатизація шкільних бібліотек – це комплексна проблема, 
розв’язання якої потребує одночасного вирішення, зокрема, таких 
завдань: 

• оснащення ЗНЗ та бібліотек комп’ютерною технікою 
(комп’ютеризація); 

• забезпечення шкільних бібліотек необхідними комп’ютерними 
програмами; 

• підключення ЗНЗ та бібліотек до мережі Інтернет, а також 
забезпечення можливості повноцінної роботи в ній; 

• підготовка бібліотекарів у галузі інформаційних технологій. 
Система освіти потребує подальшого розвитку методів та 

підходів для вирішення завдань формування інформаційного 
освітнього простору. Цьому звичайно сприятиме підвищення ролі 
бібліотек, яких у закладах освіти Полтавського району – 28.  

Розвиток бібліотеки визначається як процес, спрямований на 
бібліотечно-інформаційне забезпечення учасників навчально-
виховного процесу, виховання особистості, здатної до збереження 
та накопичення сучасних знань. Завдання відділу освіти, 
навчальних закладів району – створити такі умови в бібліотеках, за 
яких учні мали б змогу навчатися самостійно, здобувати необхідну 
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інформацію, використовували її для власного розвитку та 
самореалізації особистості. Для виконання цих завдань перш за все 
необхідно забезпечити учасників навчально-виховного процесу 
необхідною навчальною літературою. На 2008-2009 навчальний рік 
учні загальноосвітніх закладів району забезпечені підручниками на 
97%. Фонди шкільних бібліотек нараховують близько 199 720 
примірників навчальної та художньої літератури та забезпечують 
потреби 4581 учня та 535 предагогічних працівників. Проте, слід 
визнати, що роль бібліотеки як інформаційного центру школи на 
сьогодні, ще недостатня. У більшості бібліотек практично немає 
сучасного обладнання, повільно впроваджуються новітні 
інформаційні технології.  

Не зважаючи на те, що 98% шкіл району забезпечені 
комп’ютерною технікою й усі бібліотекарі мають до неї доступ, 
повноцінне її використання неможливе через відсутність 
програмного забезпечення, яке дало б можливість автоматизувати 
бібліотечні процеси. 

Модернізація шкільних бібліотек передбачає також зміну 
функціональних обов'язків працівників, залучення спеціалістів з 
різних галузей знань. Перед бібліотекарями постає необхідність 
освоєння нових знань та вмінь, вивчення досвіду своїх коллег [1, 
С. 29]. Сучасний момент вимагає відповідного підвищення 
кваліфікації бібліотекарів. Робота зі шкільними бібліотекарями 
ускладнюється швидкою зміною кадрів, що пов’язано з недостатнім 
навантаженням бібліотекарів. Оскільки за нормативами чисельності 
дітей у більшості ЗНЗ сільської місцевості неможливе введення 
повних ставок бібліотекаря, в середньому кадровий склад щорічно 
змінюється на 10 – 15%. З 28 шкіл району, лише в трьох бібліотекарі 
працюють на повну ставку, у 18 – на 0,5 ставки, у 4- на 0,25 ставки, 
в інших ЗОШ вчителі отримують 10% доплату за виконання 
обов’язків бібліотекаря. 

Перешкодою на шляху впровадження інформаційних технологій 
є також низький рівень володіння комп’ютерною грамотністю 
шкільних бібліотекарів, де не останню роль відіграє і віковий бар’єр. 
Так контингент бібліотекарів у Полтавському районі на 2008-2009 
н.р. складається на 21% з працівників пенсійного і післяпенсійного 
віку, на 54% – особи віком понад 40 років, і лише на 25% – понад 30 
років. 

Впровадження нових інформаційних технологій в шкільні 
бібліотеки вимагає вирішення ще однієї нагальної проблеми: як у 
ситуації дефіциту фінансування, коли фонди бібліотек 
характеризуються обмеженими ресурсними можливостями, 
задовольнити найрізноманітніші потреби користувачів [3, С. 5]. 
Відсутність єдиної державної програми автоматизації бібліотек, 
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сучасної нормативної та методичної баз, низький рівень знань 
бібліотечних працівників в галузі новітніх інформаційніх технологій 
не тільки приводять до невиправданих затрат і без того незначних 
ресурсів, але й створюють передумови для формування в 
перспективі "розірваного" інформаційного поля, затрати на 
виправлення якого з часом стануть більш значними, порівнюючи з 
сьогоднішніми. Саме тому для шкільних бібліотек важливим є 
завдання не лише створення власних інформаційних ресурсів, а й їх 
інтеграції в єдиний інформаційний простір. 

Таким чином, потрібно враховувати, що зміни в матеріально-
технічній базі бібліотек викликають зміни й у структурі кадрів, їхніх 
знаннях і вміннях, у структурі фондів. На жаль, ніяка найсучасніша 
техніка і розвинена технологія, ніякі, навіть найкращі спеціалісти з 
її використання не зможуть привести до ефективного розвитку 
бібліотечної справи, якщо впровадження новітніх технологій не буде 
супроводжуватись суттєвими змінами нормативно-правової бази. 
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Впровадження комп’ютерних технологій в організацію 
роботи методичних кабінетів по забезпеченню навчальною 
літературою як стратегічний напрям інноваційного розвитку 

освіти 
Сідокур С.І., завідуюча районним 
методичним кабінетом відділу 
освіти Полтавської районної 
державної адміністрації 
Павлик Л.М., методист районного 
методичного кабінету відділу 
освіти Полтавської районної 
державної адміністрації 

 
Глобальні зміни в освітньому процесі вимагають від учителя 

вмілого орієнтування в інформаційному просторі. Від того, як 
володіє учитель сучасною науково-педагогічною інформацією, 
залежить якість навчально-виховного процесу, що є одним із 
провідних завдань, визначених Національною доктриною 
розвитку освіти України у ХХІ столітті.  

У зв’язку з цим, гостро постає проблема забезпечення 
насамперед навчальними підручниками і посібниками, які б, з 
одного боку, були в достатній кількості, з другого – функціонально 
різноманітними, аби їх можна було використовувати на різних 
етапах уроку. 

Отже, об’єктивно виникає потреба у створенні системи обліку  
навчальної літератури, яка дала б можливість не лише зробити 
швидкий пошук необхідної інформації, але й оперативно відібрати 
літературу на вилучення відповідно до списку, який щорічно 
подає Міністерство освіти і науки України, зробити аналіз стану 
укомплектування шкільних бібліотек навчальною літературою. 

Але, як і в Положенні про районний (міський) методичний 
кабінет, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки 
України від 18.03.1997 р. № 72, що  втратило  чинність, так і в 
новому Положенні про районний (міський) методичний кабінет 
(центр), затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 
України від 08.12.2008 р. № 1119, в штатному розписі не 
передбачено посади методиста з бібліотечних фондів. Відповідно 
до чинного Типового положення про відділ освіти районної, 
районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації 
відділ (управління) освіти «формує замовлення на видання 
підручників, навчально-методичних посібників та іншої 
навчально-методичної літератури, навчальних програм» (п. 4.25), а 
також відповідає за створення бібліотечних фондів та 
забезпечення навчальних закладів підручниками і навчальними 
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посібниками [2]. Тому виконання даного питання делегується 
методисту методичного кабінету додатково до його 
функціональних обов’язків, якому необхідно оперативно реагувати 
на зміну контингенту учнів протягом року з метою здійснення 
своєчасного перерозподілу літератури між навчальними 
закладами. Поставивши перед собою завдання скоротити затрати 
часу на обробку документації, забезпечити економію кадрових 
ресурсів і технічних засобів, а також підвищити якість роботи 
працівників, відділом освіти Полтавської райдержадміністрації та 
районним методичним кабінетом було вирішено впровадити 
систему електронного обліку підручників.  

З 2005 року методичним кабінетом здійснюється облік 
навчальної літератури, визначення показників забезпеченості та 
інвентаризація шляхом застосування програми електронного 
обліку навчальної літератури „Шкільний підручник”. З метою 
апробації та впровадження програми методичним кабінетом було 
налагоджено відповідний механізм роботи у даному напрямку. 
Попередньо кілька разів протестовано програму, вивчено 
структуру та принципи роботи, розроблено методичний посібник 
для роботи з нею. До апробації залучено вчителів інформатики, з 
них підготовлено 3 тренера з метою впровадження програми. 
Районним методичним кабінетом організовано проведення 
семінару – практикуму, на який запрошувались бібліотекарі разом 
з учителями інформатики.  

Кожна школа отримала диск з інсталяцією програми та 
методичний посібник з її використання, а також опорні таблиці з 
переліком діючих підручників по обліку навчальної літератури, 
попередньо отримані від Полтавського ОІППО імені 
М.В. Остроградсього. Складено графік здачі звітності шкіл, 
відповідно до якого школа мала 2 тижні для підготовки звіту. Звіт 
приймався у друкованому, затвердженому директором школи, та 
електронному варіанті. 

Результати апробації показали, що дана програма: 
• має простий і зручний у використанні інтерфейс, для 

оволодіння яким достатньо мати початкові навики користувача 
ПК, дозволяє редагувати або вилучати помилкові дані, допущені 
під час внесення показників; 

• створює повну, цілісну, реальну картину рівня забезпечення 
навчальною літературою в розрізі як окремих навчальних 
закладів, так і району в цілому; 

• дає можливість підвищити якісні показники з питань обліку 
навчальної літератури на рівні шкіл та району; 

• зменшує затрати часу на проведення інвентаризації 
бібліотечних фондів; 
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• формує дані про відсоток забезпечення в розрізі кожного 
предмету та видання, що дає можливість оперативно реагувати на 
зміну контингенту учнів, ефективно здійснювати перерозподіл 
навчальної літератури; 

• усуває вплив людського фактора під час здійснення 
обрахунків; 

• стимулює процес комп’ютеризації шкільних бібліотек та 
впровадження новітніх інформаційних технологій; 

• спонукає бібліотекарів до підвищення рівня комп’ютерної 
грамотності та самоосвіти.  

Наступним етапом на шляху впровадження даної програми 
стало введення в практику роботи методичних об’єднань 
бібліотекарів навчальних тренінгів, спрямованих на підвищення 
рівня комп’ютерної грамотності, що проводяться на базі 
інформаційного центру, який відкрито при Полтавському РМК на 
базі Розсошенської гімназії. Діяльність центру спрямована на 
забезпечення науково-методичних потреб педагогічних 
працівників та адміністрації шкіл, за умови впровадження 
сучасних інформаційних технологій, комп’ютеризації 
інформаційних процесів. 

З урахуванням рівня сформованості навичок роботи з ПК, 
вікових особливостей, досвіду роботи з бібліотечними фондами, 
бібліотекарів обєднано у групи, кожна з яких працює за окремим 
планом. Відповідно до складеного графіку методистом 
проводяться індивідуальні консультації. 

Таким чином, сьогодення потребує від бібліотекарів шкіл не 
лише базових знань, а й володіння основами комп’ютерної 
грамотності та інформаційних технологій. 

Використання нових інформаційних технологій та 
комп’ютеризація бібліотечно-інформаційних процесів має 
посилити роль бібліотек шкіл у навчально-виховному процесі, 
розширити можливості у наданні інформації про фонди шкільних 
бібліотек [1]. 

У підвищенні професійної компетентності бібліотекарів 
важливу роль  відіграють усі ланки: методичні семінари, навчальні 
тренінги, що систематично проводяться районним методичним 
кабінетом, навчання на курсах підвищення кваліфікації в 
Полтавському ОІППО, зокрема впровадження спецкурсу з 
проблеми «Введення в бібліотеки ЗНЗ системи електронного обліку 
навчальної літератури», самоосвіта. 

Необхідно відмітити таку статистику, що за час роботи у 
даному напрямку серед працівників, які більше п’яти років 
виконують обов’язки шкільного бібліотекаря і планують 
продовжити трудову діяльність у даній сфері: 
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- 81% оволоділи необхідними навичками роботи з ПК, 
самостійно працюють з програмою „Шкільний підручник”; 

- 19% - оволоділи початковими навичками роботи з ПК та 
працюють у програмі з допомогою.  

Поряд з тим, на шляху впровадження сучасних інформаційних 
технологій в роботу шкільних бібліотек є ряд суттєвих перешкод, в 
основі яких лежать такі причини:  

- швидка плинність кадрів. В середньому кадровий склад 
щорічно змінюється на 10-15%. Значною мірою така ситуація 
обумовлена специфікою шкіл сільської місцевості, які переважно є 
малокомплектними. Відповідно до Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати працівників освіти та наказу 
Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 №118 «Про 
внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної 
плати працівників освіти» не можливе введення повної ставки 
бібліотекаря; 

- слабка матеріально-технічна база шкільних бібліотек; 
- низькі показники забезпечення комп’ютерною технікою  та 

відповідним програмним забезпеченням; 
- неготовність самих працівників бібліотек працювати з 

сучасною комп’ютерною технікою через віковий бар’єр та 
відсутність мотивації; 

- відсутність відповідної освіти у осіб, що займають посади 
шкільних бібліотекарів, а звідси і низький фаховий рівень. 

Отже, на сьогоднішній день, розвиток бібліотек навчальних 
закладів поєднує інформаційно-технологічні, соціальні, 
матеріально-технічні, кадрові чинники. Усі ці аспекти є 
проблемними та ускладнюють роботу методистів, які ведуть 
питання бібліотечних фондів. 

Інноваційний розвиток методичної служби передбачає низку 
нововведень, зокрема створення та використання сучасних 
засобів навчання і підтримку нових педагогічних ініціатив. Так, 
володіння комп’ютерними системами надає можливість ефективно 
вирішувати питання функціонування навчального закладу. 

Апробація електронної системи «Шкільний підручник» на базі 
методичного кабінету та навчальних закладів Полтавського району 
дала можливість удосконалити дану програму відповідно до 
потреб та умов роботи відповідальних фахівців. Зокрема, при 
розподілі та перерозподілі підручників між школами потрібно, щоб 
враховувалось перспективне збільшення контингенту учнів і 
відсотковий розрахунок згідно контингенту учнів за окремим 
предметом, забезпечення варіативної частини навчального плану 
та інші фактори.  
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Але наука розвивається у світі досить швидкими темпами і в 
наше життя зараз входять Інтернет-технології. На жаль, соціально-
економічний розвиток країни не сприяє їх широкому 
застосуванню. Згідно з інформаційно-аналітичними матеріалами 
підсумкової колегії МОН України у 2007-2008 навчальному році із 
20,3 тис. денних загальноосвітніх навчальних закладів державної 
та комунальної форми власності 13,9 тис. (68,5 %) – у сільській 
місцевості. Якщо середній показник забезпеченості шкіл 
комп’ютерною технікою становить 96%, то сьогодні загальний 
стан під’єднання до мережі Інтернет по Україні – 70% (за рахунок 
міст), у тому числі 55 % у сільській місцевості, а якісне 
використання годин ускладнюється технічними можливостями 
місцевих АТС.  

Тому на сьогодні використання системи електронного обліку 
навчальної літератури «Шкільний підручник» є найбільш 
ефективним. Адже найкраща інновація житиме лише тоді, коли 
матиме не тільки теоретичне, але й практичне застосування. А це 
можливо при скоординованій роботі всіх ланок, задіяних у 
забезпеченні навчально-виховного процесу, методичному та 
професійному супроводі інноваційних технологій. 

Література: 
1. Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх 
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2. Литвиненко Г. Науково-методичній роботі – сучасне 

нормативно-правове забезпечення // Рідна школа. – 2009. – №1. – 
С. 63-65. 
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4. Національна доктрина розвитку освіти //Освіта. – 2002. – 
№ 26. – С. 2-4. 

5. Рогова П. Звиковська В. Шкільна бібліотека як віддзеркалення 
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Соціально-економічні зміни сьогоднішнього суспільства 

ставлять нові завдання перед освітою. Професійна педагогічна  
діяльність у наш час  ґрунтується на процесі  вирішення завдань, 
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спрямованих на взаємне збагачення особистості педагога  та учня 
в результаті спільної співпраці. Тому заслуговують на увагу для 
практичного використання технології, орієнтовані на розвиток 
дітей, формування у них творчих здібностей. 

До них відносяться: 
• особистісно зорієнтована освіта (Якиманська І.С., 

Подмазін С.); 
• технологія саморозвивального навчання (О. Дусавицький, 

Селевко І.К.); 
• педагогічні технології адаптивної школи; 
• гуманно-особистісна технологія Амонашвілі Ш.А.; 
• інтерактивні технології ; 
• технології рівневої диферентації; 
• технології індивідуального навчання (індивідуальний підхід, 

індивідуалізація навчання, метод проектів); 
• технологія «Педагогічна майстерність». 
У 20-30-х рр. ХХ століття у Франції виникла група «Нова 

освіта», що пропагувала нову форму уроку – майстерню (Groupe 
Fraсaisd, Edncation Vouelle-GFEN). Вона повинна була формувати 
людину, здатну самостійно орієнтуватися в умовах  стрімкого 
розвитку науково-технічного прогресу. Філософсько-теоретичне 
обґрунтування концепції «Нової освіти» зроблено А. і О. Бассік, 
М.Дюком, П.Каллен [1] «Atelie» – так французькі педагоги  
називали майстерні. Одночасно вживається і слово «демарш» («la 
demarсhe»). У нас використовується прямий переклад слова 
майстерня. 

Технологія  французських майстерень базується на ідеях 
вільного виховання і творчого розвитку особистості (Ж.Ж.Руссо, 
Л.М.Толстой, Дж. Дьюі, Ж.Піаже, М.Монтессорі), реалізує 
діяльнісний підхід у навчанні (Л.С.Виготський, А.Н.Леонтьєв, 
С.Л.Рубінштейн), принципи особистісно-орієнтованої освіти 
(Е.Фромм, К.Роджерс, Е.Гусинський, В.В.Сєріков, 
Є.В.Бондаревська) 

Досить широко педагоги GFEN спиралися на роботи 
А.С.Макаренка, його методику роботи із соціально занедбаними 
дітьми. 

Із 90-х рр. минулого століття педагогічна система «Нової освіти» 
досить ефективно апробовується в  Росії  (І.А.Мухіна, Л.Д.Фуреєва, 
Н.І.Хлебович, Ж.О.Андреєва, Т.Я.Єрьоміна, А.А.Окунєв). 
Науковцями та методистами видана  велика кількість літератури, 
в якій описано накопичений досвід  проведення уроків-
майстерень (найбільше з предметів гуманітарного  циклу,  а  
також біології, хімії, математики). Незважаючи на те, що  близько 
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10 років «Нова освіта» успішно адаптується  в Росії, вона 
вважається однією з нових технологій. 

Технологію педагогічних майстерень або «Нової  освіти» успішно 
використовують лауреати обласних конкурсів «Учитель року» 
Іващенко А.О. («Зарубіжна література», 2008 р, Лутовинівська 
ЗОШ І-ІІст Козельщинського р-н), Дрімайло Н.М. («Музика», 2009, 
Миргородська ЗОШ І-ІІІ ступенів  №1 імені Панаса Мирного), 
вчителів інформатики Харкова, зарубіжної літератури 
Хмельницька. Як показують публікації фахових педагогічних 
видань, поки що дана педагогічна система не набула такого 
поширення в українській школі як в Росії. 

Одне із перших визначень нової технології зустрічаємо у 
Мухіної І.А.: «Педагогічна майстерня – така форма навчання 
дітей і дорослих, яка створює умови  для сходження 
кожного учасника до нового знання і нового досвіду шляхом 
самостійного або колективного відкриття». 

1989р. в Марселі 350 педагогів Франції, Європи, представників  
GFEN,  сформували основні положення нової технології 
майстерності: 

• виклик традиційній педагогіці. Учень знаходиться в активній 
позиції, сам вибудовує знання; 

• новий менталітет. Дитина – самостійна, творча особистість; 
• «усі здібні». Кожна дитина має здібності майже в усіх видах 

діяльності; 
• інтенсивні методи навчання: самостійна вибудова знань  за 

допомогою  методу критичного мислення; 
• новий тип педагога: вчитель – скульптор, учитель – учень; 
• чітко розроблена система психологічного впливу на 

особистість: кожен, хто  залучений до неї, дивується, що сам зміг 
вигадати, намалювати, висловити власну думку. 

 
Вищезгадана технологія, на думку авторів, заміняє урок і 

відрізняється своїм зверненням до «Я» учня, його інтересів, 

Учень  

 Концепція «Нова 

освіта» 
Технологія 

педагогічної 

майстерніУчитель  
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пошуку, мети. Окунєв А.А. зазначає: «У майстерні знання 
вибудовуються, а не даються  у готовому вигляді». Були змінені 
пріоритетні форми і методи роботи традиційної школи: 
становленню особистості не повинні заважати ні дії, ні думки 
педагогів. Значимою для «Нової освіти» стала теза Л.С.Виготського 
про зону  найближчого  розвитку: все, що дитина сьогодні виконує 
у співпраці, завтра зможе виконувати самостійно. 

Принципи проблемного навчання, яких дотримується 
педагогічна майстерня 

 Рівність усіх учасників процесу, зокрема, і Майстра. Всі здатні до 
творчості, саморозвитку, дослідження природи, соціуму, людини в ціло-
му, себе особисто. 

 Ненасильницьке залучення до процесу діяльності, створення 
особистісної мотивації. Особлива увага має надаватися  «індуктору». 

 Відсутність оцінювання, змагальності, суперництва. Заміна цих 
хибних стимулів самооцінкою, самокорекцією, самовихованням. «По-
хвала і осуд породжують рабство» (із висловлювання французьких ко-
лег). 

 Чергування індивідуальної, парної, групової та колективної робо-
ти, що створює атмосферу співпраці, взаєморозуміння, підвищення рівня 
комунікативної культури, дає реальне розуміння діалогічного способу 
пошуку істини. 

 Робота майстерень базується як на природному матеріалі, так і на 
результатах духовної діяльності людини, зокрема,  мові. Вона — 
найважливіший матеріал для  роботи в усіх майстернях, незалежно від 
предмета. 

 Вільний вибір матеріалу, виду діяльності, способу подачі результату, 
без чого немає свободи. Нарешті, моральна відповідальність кожного 
за свій вибір, процес і результат діяльності, бо безвідповідальність 
породжує свавілля. 

 «Не нашкодь» — загальний запобіжний принцип лікаря і 
педагога. Не свавілля, а діагностика, прогнозування, взаємодія з 
наукою – ось необхідна основа підготовки педагогічних майстерень.    

Алгоритм уроку – майстерні повинен зберігатися. Ми 
пропонуємо  форми, описані російськими колегами, 
напрацювання власних методичних прийомів і вправ. 

І. «Індуктор» Мотивує подальшу діяльність. Завжди спирається  
на особистий досвід учня. 

 Апеляція до асоціативного мислення: ( Наприклад: «Дібрати 
колір війни», «У дзеркалі розглянути не лише своє зображення, а й 
державу «Ліліпутію»). 

 Визначення ключових слів до роботи на уроці  (вони є в темі 
уроку). 

 Створення логічного ланцюжка. 
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 Перегляд відеоряду. 
ІІ. «Деконструкція» — розберемо дещо (текст?) на деталі). 

«Реконструкція» — використаємо далі цей матеріал  як основний 
зі своїми доповненнями. 

 Добір асоціацій до ключових слів, таблиця  або асоціативний 
кущ. 

 Складання «Передбачення». 
 Інсценізація.  

ІІІ. «Соціалізація» – співвідношення своєї діяльності з 
діяльністю інших; те, що проходить крізь усю роботу. 

 Робота в групах: на основі віршів вписати до зошитів 
образи поетичного світу автора. 

 Проблемні ситуації. 
 Афішування. 
 Повідомлення членів дослідницьких груп про результати 

роботи. 
 Висловлювання думок. 
 Створення узагальнюючих кластерів. 
 Складання опорних схем: вписати у листки сакури сезонні 

слова. 
 «Літературні листи». 
 «Соціальний мікрофон»: тема висловлювання –  «Людське 

щастя літературного героя». 
 «Художник»: робота в парі – перший учень малює словесний 

портрет літературного героя, інших – відгадує. 
ІV. «Розрив» – кульмінація творчого процесу, нове бачення 

предмета, перехід до нового осмисленого явища. 
 Інформаційний запит: скласти список незрозумілого.  
 Використання словників, енциклопедій, підручників, 

комп’ютера. 
 Персоніфікація. 
 Написання есе, власних хоку, «Творів одним рядком…» 

V. «Рефлексія» – висловлювання вражень від уроку, читання 
власних робіт, самооцінка діяльності. Саме через рефлексію 
учасника можна побачити процес побудови знань в майстерні. 

Одна із умов майстерні – навчальний матеріал повинен бути 
проблемним, парадоксальним. На будь-якому етапі майстерні 
учасники зможуть пережити «Спалах» – відкриття, потрясіння, 
осяяння, те, що робить майстерню унікальною формою уроку. 

Уроки-майстерні вимагають великої кількості обладнання: 
роздатковий матеріал, «Конверти допомоги», картки із 
завданнями, словники, колажі, «Лото»(згрупувати картки, що 
стосуються життя певного письменника), смужки паперу 
(«Віднови текст», «Порушена послідовність» та ін.). 
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Чи обов’язкове використання педагогічних технологій  у 
сучасній школі? Відповідь не однозначна. З огляду на нормативно-
правову базу – так. Але всі ми, практики, іноді грішимо думками 
про те, що як би менше було методичних ідей, обов’язкових 
фестивалів та конкурсів, ми б спокійно виконували свої посадові 
обов’язки – навчали дітей. Із технологією чи без неї, власною 
майстерністю, видали б результат. У кожному навчальному закладі 
є багато шанованих педагогів, яких неможливо переконати 
використовувати сучасні технології, але їх діти показують високі 
знання з математики, добре читають, є переможцями олімпіад. 
Але все ж таки треба йти в ногу з часом. 

Отже, можна виділити переваги і недоліки даної технології: 
«Нова освіта» Традиційна освіта 

Допомагає учню в реалізації 
його творчих здібностей 
Дає можливість учням  самим 
будувати , створювати знання, 
робити відкриття 
Розвиває здатність до 
аналітичної діяльності 

Пасивне навчання 
Вчить отримувати готові знання 
Поглиблює залежність від 
рішень 

Але є  невирішена проблема:  
1. як бути з обов’язковим оцінюванням? Воно не 

рекомендується технологією педагогічних майстерень 
2. деякі вчителі – практики незадоволені об’ємом отриманих в 

майстерні знань.  
Ссвоє розуміння проблеми               гіпотези            обговорення            
заперечення           формування нових гіпотез             промахи                 
нові ідеї. На все це йде надзвичайно багато навчального час. 

Науково-методична робота нашої Миргородської ЗОШ № 1 
імені Панаса Мирного спрямована на впровадження технології 
педагогічної майстерні: створена творча група вчителів, зібрано 
науково-теоретичний матеріал, проведено психолого-педагогічні 
семінари. Ставимо перед собою завдання розробити педагогічний 
інструментарій, методи проведення уроку із різних дисциплін. 

У певній мірі прослідковується зв'язок технології майстерень з 
інтерактивними технологіями і тренінгами, що дозволяє 
майстерням робити акцент на особистості, внутрішньому «Я» її 
учасника, відзначаючи її вибір, цілісність, значимість. 

Отже, «Нова освіта» – технологія, адаптована до сучасних умов 
навчання. Вона відповідає на запитання: як зробити навчальний 
процес цікавим, розвинути творчі здібності кожної дитини, 
навчити здобувати знання самостійно в умовах мінливого 
суспільства.  
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V. СКАРБНИЧКА ВЧИТЕЛЯ 
Розвиток навичок швидкого 
читання молодших школярів 

Сидоренко В.А., вчитель 
початкових класів НВК № 16 
м. Полтави 

 
Сучасна чотирирічна початкова школа покликана забезпечити 

становлення особистості молодшого школяра шляхом виявлення і 
цілісного розвитку здібностей, формування умінь та бажання 
вчитися. Кожен рік навчання у початковій школі – це особливий 
ступінь розвитку дитини.  

Читання в початкових класах є найважливішим предметом і 
водночас засобом для опанування інших предметів. Це складний 
психофізіологічний процес, у якому переплетені такі особистісні 
людські властивості, якості та спеціальні дії й операції, як 
«сприйняття зорових буквених елементів; уявлення, оскільки 
читець намагається зрозуміти значення букв, знаків; пам'ять, 
оскільки читець повинен пам'ятати прочитане і пов'язаний із про-
читаним зміст; інтелект, оскільки під час читання осмислюється 
зв'язок прочитаного матеріалу; воля, оскільки читання є 
спонтанна діяльність; почуття, оскільки читець може емоційно 
сприймати зміст; моторика, оскільки читання супроводжується 
вимовою мовчки або вголос і т.д.» [5]. 

Основним моментом читацької діяльності є навичка читання. 
Навичка – це автоматизований процес дії, який досягається 
шляхом вправ. Навичка читання поділяється на дві групи вмінь: 
уміння, що пов'язані з відтворенням звукової форми слова – 
спосіб, правильність, темп читання; вміння, що грунтуються на 
виявленні й усвідомленні смислової інформації – свідомість 
(розуміння), виразність і швидкість читання.  

Від самого початку навчання формування навички читання 
відбувається цілісно і має декілька етапів: читання по складах і 
набуття уміння розуміти зміст прочитаного; перехід на читання 
цілими словами з інтенсивним формуванням темпу читання 
вголос і одночасним засвоєнням уміння читати мовчки; 
опанування вміння розуміти зміст тексту, випереджаючи 
прочитування. Цей період охоплює кінець першого і весь другий 
рік навчання. 

Третій період — інтенсивне формування видів читання: 
виразного читання вголос і швидкого мовчазного, темп якого 
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випереджає не менше, ніж на 15—20 слів читання вголос. Цей 
період відповідає третьому року навчання. 

Четвертий період (4 клас) — розвиток комунікативних умінь на 
основі читання і засобами читання: інтенсивне формування 
навичок декламації, уміння правильно інтонувати усі види 
складних та простих речень, перехід до свідомої роботи над 
удосконаленням навички читання. Важливою передумовою 
успішного навчання молодших школярів є зацікавленість. 

У сучасному розумінні читання в початкових класах не є 
пояснювальним словотлумаченням чи ілюстративним супроводом 
виховної мети уроку. Воно передбачає комплексний підхід до 
літературного розвитку дітей, цілеспрямованого відпрацювання 
усіх якостей читацької навички. Вдосконалення читацької 
навички слід здійснювати з урахуванням двох різновидів читання 
— вголос і мовчки. Спочатку потрібно розповісти дітям про 
особливості цих різновидів. Читання вголос найчастіше буває 
звернене до когось, до якогось слухача. Бажано, щоб читач умів 
зацікавити слухачів. Для цього слід самому добре розуміти те, що 
читаєш, читати виразно. Нормальною швидкістю читання вголос 
слід вважати таку, що відповідає звичайній швидкості усного 
мовлення людини. 

Та все ж у житті людині частіше доводиться читати мовчки. За 
такого читання працюють очі й мозок, а язик, губи та інші 
артикуляційні органи залишаються нерухомими. Так читати 
значно швидше. Слід пам'ятати, що під час читання (вголос або 
мовчки) головним є розуміння тексту, що читається. 

Читання є складною взаємодією між чуттєвим сприйманням 
тексту (зором) та розумовими операціями, що дають змогу 
інтерпретувати графічні символи, розуміти написане. Це процес, 
який здійснюється за певними законами. Він надзвичайно 
складний, оскільки в ньому беруть участь зір, мислення, мовлення, 
сприймання, пам'ять, уява, слухові і звукові аналізатори. 

Не володіючи технікою читання, дитина втрачає інтерес до 
книжки, погано розуміє й засвоює зміст прочитаного, швидко 
втомлюється. 

У процесі читання особливу роль відіграють очі та кора 
головного мозку. Зорове сприйняття тексту і його переосмислення, 
техніка читання та розуміння — це нерозривно пов'язані суттєві 
сторони читацької діяльності. Швидкість читання істотно впливає 
на якість запам'ятовування матеріалу: увага школяра спрямована 
не на сам процес, а на сприйняття прочитаного. При повільному 
читанні діти просто гублять початок фрази, ще не дочитавши її до 
кінця.  
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Що ж впливає на швидкість читання? Багато факторів, 
зокрема: 

— збільшення обсягу слухового та зорового сприйняття 
школяра; 

— збільшення кута зору; 
— вироблення навички антиципації;  
— формування стійкої уваги; 
— уникнення регресій при читанні; 
— поповнення словникового запасу; 
— розвиток артикуляційного апарату. 
Обсяг слухового сприйняття – це кількість слів, які запам'ятовує 

школяр у ході одного прочитування. 
Обсяг зорового – складніший. Відомо, що очі рухаються по 

рядку під час читання не плавно, а стрибкоподібно. Текст 
сприймається у момент зупинки зору – відбувається фіксація 
букв, слів, речення, а можливо, й абзацу. Тобто певної частини 
тексту. Обсяг цей залежить від кута зору. Чим частішими є 
фіксації, тим вужчий кут зору, тим менший обсяг тексту, який 
охоплюється за одну фіксацію. 

Очі вправного, досвідченого читача вміють ухопити більший 
відрізок тексту і зробити це значно швидше, ніж очі читача – 
початківця. Чим менше зупинок, тим краще учень читає. Все 
залежить від того, якою є величина захопленого поля зору. В учнів, 
які добре читають, в полі зору знаходиться п'ять – шість слів, а у 
тих, хто погано читає – від одного до двох слів. У таких випадках 
говорять про поле читання. Щоб з'ясувати, що це таке, треба 
згадати про центральний та периферичний зір. Саме 
периферичний зір містить неабиякі резерви для розширення поля 
читання (навчити бачити не лише те, що в центрі, а якомога 
більше того, що навколо центрального пункту бачення). 

Швидкість читання залежить від кількості регресій, тобто, 
зворотного руху очей для уточнення прочитанного. У школярів 
треба виробляти навичку антиципації – вміння водночас із 
читанням тексту вголос на основі засвоєнного змісту, з контурів 
наступних слів передбачати, вгадувати два – три подальші. Цей 
процес у людини, яка привчена швидко читати, відбувається 
великою мірою машинально, непомітно для неї, однак, на 
початковому етапі дітей можна привчати усвідомлювати всі 
тонкощі цього процесу. Тим більше, що він неодмінно сприяє 
вдосконаленню ширших задатків дитини, загалом здібностей до 
навчання. 

Щоб виробити навичку швидкого читання, а також 
усвідомлення учнями прочитанного, на уроках використовую 
систему ігрових форм, вправ і прийомів, які спонукають дитину 
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читати більше і частіше й допомагають подолати труднощі під час 
читання. Зокрема, пропоную такі: 

І. Вправи на постановку та розвиток дихання, 
постановку артикуляції. 

1. На одному диханні прочитати декілька слів з вказівкою 
місця, де набрати повітря, у різному темпі, з різною силою голосу. 

Читання групи слів, речень або частини вірша на одному 
диханні можна провести у вигляді гри «Хто більше?». 

2. Фонетична зарядка. 
- дмухнути на кульбабку; 
- задзижчати як джміль; 
- засичати як гусак. 
3. Систематичне проговорювання скоромовок у різному темпі 

(П — повільно, Н — нормально, Ш — швидко). 
4. Промовляння чистомовок. 
5. Промовляння фраз речень на великій швидкості (швидко 

промовляю речення. Діти якомога швидше повторюють два 
речення — перше і друге, і так 5-6 речень). 

6. Під час перевірки домашнього завдання на знайомому тексті 
проводжу розчитування: читання по вертикалі, діагоналі, справа – 
наліво, у темпі скоромовки, у нормальному темпі, виразно. 

7. Вправа «Слухайте, повторюйте, продовжуйте». 
Со – со – со- сонце, солоний, сода. 
Са – са – са – сад, сапа, сак. 
Су – су – су – сум, сумка, сутінки. 
ІІ. Вправи на розширення кута зору (периферичного зору). 
1. Таблиця Щульте.  
(Квадрат 20 х 20 см). 
Дивлячись на центральну цифру, «позбирати» олівцем числа з 

наростанням натурального ряду, не переміщуючи погляду. Цю 
вправу проводити індивідуально перед читанням тексту. 
Починати треба з менших таблиць, наприклад:   

1             2                        1             3             5 
       х                                8             6             2  
4             3                        4             7             9 
2.  Піраміди складів, слів. 
(Використовую перед читанням нового тексту. Слова добираю з 

тексту). 
а) Перед учнями ставиться завдання: не зводячи очей з точки 

(починаючи з верхньої), намагатися побачити букви ліворуч та 
праворуч від точки. 

                               м-а                                                не-бо 
                             л  -   о                                           зо   -   рі 
                           с    -     и                                       хма  -   ра 
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                         т      -       і                                    мі       -   сяць 
                       к        -         у                               сон       -      це 
                     р          -          а                            рі           -      ки 
б)  Словесні піраміди.  
         сад                         ліс 
         сади                      пуща 
         садок                    лісок 
         садівник               діброва 
         садіння                 переліс 
3. Читання таблиць для утворення складів.  

а   о   у   н   і   е 
сн 
тр 
пл 
4. Читання гнізд споріднених слів.  
ліс  
ліси 
лісок 
лісова 
лісочок 
лісник 
5. Читання різних за структурою слів. 
весело 
сонечко 
красиві 
листок 
співали 
вишні 
6.   Пропоную дітям за моїм сигналом відірвати очі від тексту і 

називати слова, які йдуть далі. Адже при читанні ми забігаємо 
вперед на кілька слів. Діти називають по 2—3, а то і 5 слів. Учень, 
у якого добре розвинена величина кута зору, може передбачати 
наступне слово, 

7.  Дітям дається вказівка: «Промовляєш слово, а очі забігають 
наперед». 

8. Переплутаний алфавіт. 
    Знайти по порядку всі букви алфавіту. Скільки часу ти 

витратив на це? Хто швидше виконав це завдання? 
              А      Ш      Я       Р      Ю      Ч 
              Б      К       Н       О      І 
              Ї       Щ       Т      Д      Ф 
              З      С        Є      Е      Й       Л 
              У      П        Х      Ц      М 
                      Г        Ж      В      Ь       И 
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9. Скласти всі можливі слова, дивлячись на крапку в центрі. 
                  СО          НА 
                             
          ЗДО        РО          ВА 
                  ВО           КА 
10. Правильно утворити і прочитати слова, дивлячись на цифру 

100. 
                            ВП 
             ЯНКА             РОЖ 
      РОНА          100             ЛЯР 
            ЛИЦЯ              ЛИК 
ІІІ. Вправи на розвиток антиципатії (вміння 

передбачати).  
У процесі читання зір забігає наперед, готуючись до наступного 

сприйняття. Читець може здогадуватися, яке слово йде далі, 
передбачати його. 

1. Загадки чи віршики, у яких слід додати риму. 
Гра «Морська хвиля змила слово...», 
Дивний ключ у небі лине, 
Не залізний, а пташиний. 
Цим ключем в останній млі 
Відлітають ... (журавлі). 
Діти, звісно, вчаться в ... 
А комбайн працює в ... 
Ми лікуємось в ... 
А стрижемось в ... 
Ліки беремо в ... 
А книжки в ... 
2. Читання прислів’їв, приказок, слів з недописаними 

частинами.  
Гра «Мишка».  
Слова спокійно жили в книжці, 
В яку вдалось пролізти мишці. 
Вона початки відкусила, 
У себе в нірці схоронила.        
…орона (ворона) 
…орова (корова) 
…іто (літо) 
3. Деформовані слова 
Инашам, алшко, имаз, афаш. 
4. Гра «Розплутай ниточки» 
 
2   4   3   5   1 
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ш   а   л   о   к 
5. Відшукати закінчення прислів’я чи приказки і прочитати. 
Сьогоднішньої роботи нелінь марнує. 
Маленька праця краща відкладай на завтра. 
Праця чоловіка годує, а за велике безділля. 
6. Прочитати речення, за змістом здогадатися, яке слово треба 

додати. 
Випав густий лапатий…(сніг) 
Під вікном весело щебетали…(ластівки). 
7. Вправа «Дочитай речення до кінця». 
Читання за орієнтиром (під час аналізу тексту). Називаю 1-2 

слова, не вказуючи орієнтирів, а діти шукають і дочитують. 
Дитина, яка прочитає, вказує орієнтир. Читають перший рядок 
тексту, а потім – останній. Чи зрозуміли суть? 

IV. Розвиток оперативної пам’яті, пильності зору, уваги. 
Ці вправи впливають на формування навичок правильного, 

свідомого та швидкого читання. 
1. Прочитати слова і визначити в них спільну буквену частину 

або букви, якими відрізняються. 
Грім Мак 
Ріка Рак 
Зорі Так 
Ріта Лак 
Ріжу Бак 
2. Знайди пеньок. (Слова показати на кілька секунд). 
Кит 
Кит 
Кіт 
Кит 
3. Знайди помилку. 
Зима – січень. 
Весна – березень. 
Літо – травень. 
Осінь – вересень. 
4. Прочитай слова у слові або із заданих букв склади слова. 
Апельсин (син, пень, линь, лани, сани, лапи). 
5. Знайди слова у слові. 
 Вокзал 
 123456 
456 654  3245 
Зал лаз   коза 
6. З розсипанки склади прислів’я. 
слабіє             Без                               сила 
                                   діла 
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7. На початку уроку пишеться 5-7 слів, які будуть згадуватись 
на протязі всього уроку. Діти їх повинні запам’ятати. Слова 
витираються. В кінці уроку учні повинні їх відтворити.  

8. Фотографія. 
Сюжетні малюнки, предметні, таблиці. 
- Яке яблуко? Якого кольору? 
- Яке слово прочитали? Які були слова? 
V. Вправи на подолання регресій.  
Читаючи текст, школярі зустрічаються з важкими словами, 

зупиняються, намагаються повторити кілька разів. Вони 
втрачають час, логічний зв’язок слів, знижують швидкість 
читання.  

1. «Буксир» 
Читай за мною. Читають парами. Один читає, а другий веде 

указкою вперед на одне слово. 
2. «Сам читач і сам ведучий» 
3. Важкі слова записую на дошці, аналізую разом з учнями, 

даю змогу прочитати їх кілька разів уголос. 
4. Слабшим учням раджу ритмічно постукувати олівцем чи 

ручкою в ході читання. 
VI. Вправи на вироблення навички швидкого читання.  
Дітям подобаються такі вправи, вони із задоволенням їх 

виконують і продовжують цю роботу вдома. 
1. Багаторазове читання уривка (за певний час). 
2. «Бджілка».  
Коли говорю: «Бджілки – у вулику», діти читають тихенько. Коли 

звучать слова: «Бджілки вилетіли», діти читають голосно. 
3. Читання хвилею.  
Діти читають текст і за сигналом змінюють швидкість. 

(Повільно – читають, не поспішаючи, швидше – прискорюють 
читання, блискавка – у темпі скоромовки). 

4. «Блискавка» - читання з прискоренням. 
Починають читати у звичайному темпі. При слові «Блискавка» 

діти поспішають дочитати якомога швидше. Потім – переказують 
прочитане. 

5. «Дощик».  
Дощик накрапає – читають тихенько. 
Дощ сильнішає – голосніше. 
Злива – голосно. 
Дощ затих – замовкають. 
6. «Вовк і заєць».  
Беруть участь двоє учнів. Перший починає читати, а другий 

продовжує після того, як перший опанує прочитане речення і 
намагається його наздогнати. 
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7. Читання з лінійкою. 
Учень швидко вхоплює (фотографує) очима частину речення, 

запам’ятовує і, прикривши лінійкою, читає вголос по пам’яті 
побачену частину речення, одночасно намагаючись наперед 
вхопити очима наступні слова. Лінійка постійно рухається вперед і 
закриває побачені слова. 

8. «Спринт». 
Незнайомий текст переглянути очима. Пальчики поставити на 

початок рядка і рухати ними до кінця тексту вертикально. 
9. «Розвідка». 
На дошці записані складні чи незрозумілі слова. Після 

опрацювання цих слів шукаємо їх у тексті. 
10. Читання слів на хмаринках.  
Кожна картка (хмарка) має по слову (з обох сторін по складу). 

Треба швидко показати дві сторони хмарки і діти повинні 
«упіймати» слово. 

11. Для розвитку навички швидкого читання можна 
використовувати картки – блискавки зі складами, з короткими 
словами (3 – 4 букви), пізніше – довшими словами, з групами 
коротких слів, але не збільшувати час показу. 

МИ         ЗА          ТАК            СНІГ          МОРОЗ          ХТО ВИ   
і т.д. 

12. «Фініш».  
Дочитати до заданих слів якомога швидше. 
13. «Губи». 
Щільно стиснути губи, притулити до них палець лівої руки так, 

щоб губи під час читання не могли рухатися. Мовчазне читання. 
14. Систематичний облік (контроль) і корегування швидкості 

читання. 
        Подібні вправи та ігрові завдання удосконалюють і 

розвивають навичку швидкого читання молодших школярів, 
розширюють поле читання, розвивають увагу, пам’ять, мислення, 
уміння швидко схоплювати зміст прочитанного, викликають 
інтерес до читання, збагачують лексичний запас учнів. 
Опанування навичками швидкого і свідомого читання – 
найважливіший інструмент у оволодінні знаннями не тільки в 
школі, а й у процесі самоосвіти, як умова для формування 
інтересу і бажання до знань, як передумова багатого духовного 
життя школяра і як засіб розвитку його мислення. 

Література:  
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Початкова школа. – 1982. – № 11. 
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ПОДІЇ 
 

Навчально-практичний тренінг «Створення та розвиток 
громадсько активної школи» 

 
13-14 травня 2009 року на базі Миргородської ЗОШ №1 імені 

П.Мирного пройшов навчально-практичний тренінг «Створення та 
розвиток громадсько активної школи». Тренінг відбувся за 
підтримки Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» в рамках 
реалізації програми «Школа як осередок розвитку громади». 

Проведення тренінгу забезпечили викладачі кафедри 
менеджменту освіти ПОІППО імені М.В.Остроградського – 
Королюк С.В, Водолазська Т.В. 

Мета навчально-практичного тренінгу: ознайомити учасників з 
діяльністю та розвитком громадсько активних шкіл; розширити 
національну та міжнародну спільноту громадсько активних шкіл.  

Учасники навчально-практичного тренінгу ознайомилися з 
основними характеристиками громадсько активної школи; 
навчилися визначати потреби громади; використовувати основні 
методи співпраці з ЗМІ. 

У роботі тренінгу прийняли участь педагоги з Карлівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №1, Абрамівської ЗОШ І-ІІ ступенів Машівського 
району, Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3, 
Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавського району, Піщанської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Решетилівського району, Жовтневого НВК 
Решетилівського району, Великобагачанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Дібрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миргородського району, ЗОШ №16 
І-ІІІ ступенів м. Полтави, Миргородської ЗОШ, Великокручанської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Пирятинського району, Кременчуцького 
педагогічного училища.  
 

Семінар «Проекти у локальних середовищах» 
 
13-17 липня 2009 року в м. Львів пройшов семінар «Проекти у 

локальних середовищах». Семінар відбувся у рамках польсько-
українського проекту «Самоврядування для сільської освіти», що 
фінансується Міністерством закордонних справ Республіки 
Польща. 

Проект має на меті підтримку адміністративно-територіальної 
реформи в Украні шляхом зміцнення співпраці сільських та 
районних рад з сільськими громадами у сфері освіти. 
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Учасниками семінару стали представники з чотирьох областей 
Україні: Львівської, Чернігівскої, Рівненської та Полтавської. 
Полтавську область представляла делегація з Решетилівського 
району на чолі з начальником відділу освіти Голуб Г.О. 

Програма семінару була насиченою, цікавою і корисною. Вона 
складалася з тем: 

 1. Громадське суспільство, реформування в сфері місцевого 
самоврядування, освіти. Проблеми і перспективи.  

2. Досвід українських реформ.  
3. Стратегічний план  як передумова розвитку громади.  
4. Ініціативи школи і громади.  
5. Проектний менеджмент. 
Під час семінару учасники не тільки прослухали цикл лекцій, 

приймали активну участь у тренінгах, а й мали можливість 
зустрітися з представниками Агенцієї місцевого розвитку 
с. Годиня Мостицького району, що на Львівщині. 

Попереду учасників чекає робота над місцевим проектом, 
навчальний візит до Польщі, втілення проектів на місцях. 

Побажаємо учасникам проекту успіху, наснаги та високої 
продуктивності праці. 
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Управління  ефективною школою. Освіта Полтавщини: 
Часопис / [ред. С.В.Королюк] – Полтава: ПОІППО, 2009 - № 19. – 
96 с. 

 
 

 

Технічний редактор Кіптілий І.О. 

Літературний редактор Терещенко О.В. 

Комп’ютерна верстка Шарлай Т.В. 

Комп’ютерний набір Мовілян В.І. 

Оформлення обкладинки Дружиніна А.В. 

 

 
Підписано до друку 28.04.09 р. 
Ум. друк. арк. 6. Друк офсетний. 
Тираж 200. 
 
 
Редакційно-видавничий відділ ПОІППО 
360289, м. Полтава, Жовтнева, 64ж. 
Тел. (0532) 7-26-08, тел./факс: 50-80-85. 
e-mail: redpm@pei. poltava. ua 

 
 
 
 
 
 
Видано за кошти, виділені Полтавською обласною радою 

відповідно до рішення вісімнадцятої сесії четвертого скликання 
від 23 березня 2005 року на виконання обласної Програми 
видавничої діяльності Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського та 
Кременчуцького педучилища для науково-методичного 
забезпечення регіонального компоненту освіти на 2005 – 2009 
роки. 
 

Не для продажу 


