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Інноваційне управління як еволюційний  
шлях розвитку навчального закладу 

 

Зелюк В.В., к.п.н., ректор 
Полтавського ОІППО імені 
М.В. Остроградського 

 

Сьогодні людство стоїть на порозі інформаційної цивілізації, де 
наукові знання та інформація подвоюються і потроюються фактично 
щороку. Це означає, що людина і суспільство щорічно мають справу з 
новими знаннями і виробничими технологіями, інструментами і 
матеріалами, новими вимогами до якості виробничої діяльності, новими 
засобами передачі інформації, зрештою, з новим соціальним і 
культурними середовищем, в якому розгортається суспільна й 
індивідуальна діяльність. 

У нинішній ситуації лідирують країни, які обрали моделі 
інноваційного розвитку, запорукою яких є: активний пошук нових форм 
і методів; виникнення нових галузей науки і культури; масове 
впровадження прогресивних технологій тощо. Пріоритетного значення в 
політиці цих країн набувають інвестиції в людину, її творчий, науковий, 
інтелектуальний та інноваційний потенціали. 

Провідні цілі та завдання реформування освітньої системи України, 
пріоритетні напрями й основні способи радикальних перетворень в 
управлінні системою освіти визначені Конституцією України, 
Державною національною програмою «Освіта», Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх закладів на новий зміст, 
структуру і 12-річний термін навчання», Законами України: «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту». Зазначені документи 
підтверджують об’єктивну необхідність цілеспрямованої зміни системи 
управління освітою. Так, у Національній доктрині розвитку освіти 
акцентується увага на розробці таких моделей управління освітою, які б 
давали змогу залучати до управління громадян, фахівців, зробити його 
гнучким, більш демократичним, громадсько-активним. 

Проблема інноваційного управління є загальнонауковою, оскільки 
це предмет досліджень багатьох наук: менеджменту, економіки, 
соціології, психології. Зазначимо, що теоретично ми підготовлені до 
інновацій в управлінні. Однак прийняття доктрин і низки заходів не 
гарантують вирішення всіх освітянських питань. Проблема залишається 
складною, суперечливою і потребує уваги.  

Складність, багатоаспектність управлінських проблем потребують 
нових ідей і підходів, що розвивають перспективи пошуку оптимальних 
інновацій управлінської діяльності. 
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Основну відмінність між традиційною системою та інноваційною 
системою управління освіти вчені вбачають у тому, що остання полягає 
у встановленні та використанні всіма суб’єктами освіти пріоритетів 
якості: якості умов, якості процесу та якості результатів освіти. 

У дослідженнях, присвячених проблемі управління освітою, сучасні 
вчені спираються на досвід управління якістю, що існує в галузі 
матеріального виробництва і представлений у вигляді міжнародних 
стандартів серії ISO 9000. За змістом міжнародні стандарти якості 
мають широкий спектр застосування. Насамперед вони передбачають 
деталізоване документування оперативних прийомів та методів 
управління, які спрямовані на забезпечення вимог і очікувань 
споживачів.  

Інноваційне управління навчальним закладом дає змогу 
підтримувати конкурентоспроможність нашої освіти. У контексті 
зазначеного визначальним є досвід діяльності навчальних закладів, які 
продукують і застосовують інновації. Саме в них відбуваються численні 
реформаторські зрушення, інтенсивний розвиток теорії та практики 
менеджменту освіти, педагогіки; формується конкурентноздатна 
особистість; визнається роль людського капіталу як засобу підвищення 
інноваційно-інтелектуального капіталу країни. 

Забезпечення якісного управління процесами функціонування й 
розвитку ЗНЗ неможливе без необхідного рівня формування готовності 
керівників до запровадження інновацій в освіті. 

Керівник закладу, що здійснює інноваційну діяльність і управляє 
нею, є творчою особистістю, яка характеризується завжди творенням 
чогось нового на основі перетворення пізнаного: нового результату або 
оригінальних шляхів і методів його одержання. Такі керівники є 
інноваційними менеджерами в освіті, конкурентноспроможними, 
такими, що відповідають стратегії розвитку системи освіти України у 
ХХІ столітті. 

 

І. ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 
 

Сутність управління інноваційними процесами в 
сучасній школі 

 

Королюк С.В., к.п.н., доцент, 
завідуюча кафедрою менеджменту 
освіти Полтавського ОІППО 
імені М.В. Остроградського 

У Національній доктрині розвитку освіти України серед пріоритетів 
державної політики визначено розробку та здійснення освітніх 
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інновацій, що якісно змінюють мету, зміст, структуру, форми, методи, 
засоби й технології навчання, виховання та управління.  

Вивченню проблеми впровадження інновацій приділяють увагу 
вітчизняні та зарубіжні науковці: К. Ангеловські, І.М. Богданова, 
Л.В. Буркова, Л.І. Даниленко, І.М. Дичківська, О.Г. Козлова, 
Л.М. Машкіна, Л.Л. Момот, В.Ф. Паламарчук, І.П. Підласий, О.В. Попова, 
Н.Р. Юсуфбекова та інші. 

Проте керівники шкіл недостатньо підготовлені до управління 
інноваційною діяльністю, слабо орієнтуються у пошуках шляхів 
залучення інновацій та їх впровадження у навчально-виховний та 
управлінський процеси. А тому відсутність належного досвіду та 
недостатність відповідних досліджень обумовлюють повільність 
впровадження інноваційних процесів у роботу закладів освіти. Тому 
постає проблема аналізу питання управління інноваційною діяльністю в 
закладах освіти. 

Метою поданої статті є визначення особливостей та управління 
впровадженням інновацій у закладах освіти.  

Нововведення, або інновації – це процес здійснення 
цілеспрямованих змін, спрямованих на перетворення яких-небудь 
компонентів у структурі або функціонуванні організації [2, С. 93]. 

У власному дослідженні Л.І.Даниленко зазначає, що «…інновація в 
освіті є не лише кінцевим продуктом застосування новизни у навчально-
виховному й управлінському процесах з метою зміни (якісного 
покращання) суб’єкта та об’єктів управління й отримання економічного, 
соціального, науково-технічного, екологічного та іншого ефекту, а й 
процедурою їхнього постійного оновлення» [1, С. 30-31]. 

У сучасних вітчизняних дослідженнях існують різні підходи щодо 
класифікації інновацій. Так, Л.І.Даниленко дає таку класифікацію:  

1) психолого-педагогічні інновації: нововведення у навчальному, 
виховному та управлінському процесах;  

2) науково-виробничі: комп’ютеризація; телекомунікація; 
матеріально-технічне оснащення;  

3) соціально-економічні: сучасні технології розвитку особистості; 
нововведення у правове забезпечення системи освіти; нововведення в 
економіку освіти [7]. 

З аналізу освітніх інновацій, що діють у сучасних загальноосвітніх 
навчальних закладах, визначено, що особистісно орієнтоване навчання 
становить 26%, розвиваюче – 10%; рання соціалізація учнів – 14%, 
національне виховання – 11,3%, духовне виховання -12,6%, управління – 
8%. Як бачимо, найменший відсоток інновацій впроваджуються в 
управлінському процесі. 
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Зазначимо, що необхідність у нововведеннях усвідомлюється 
працівниками закладу поступово. Як показали дослідження, проведені 
серед учителів-слухачів курсів підвищення кваліфікації Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ПОІППО), на 
початку нововведення більшість працівників школи (60%) не готові до 
змін і тому з обережністю та недовірою ставляться до нових ідей; 25% 
готові до запровадження нововведення; 15% вважають, що нічого 
змінювати не потрібно.  

Дійсно, неможливо відразу впроваджувати ідею, поки колектив не 
буде повністю готовий її прийняти. Адже спочатку ідею чи нововведення 
переживають окремі люди (директор, заступники, учителі): аналізують, 
усвідомлюють необхідність змін. Далі на основі вивчення та аналізу 
конкретної ситуації, нових ідей виробляється проект перетворення, де 
вказується на елемент перетворення та необхідні умови для його 
успішного запровадження, аналізуються можливі переваги та недоліки 
нововведення. У результаті проведеної роботи виникає певна група 
працівників, які стають на бік перетворення, бо вбачають у ньому 
багато можливостей та переваг у майбутньому для школи та її 
працівників. Після цього керівник приймає рішення про запровадження 
нововведення та разом з колегами виробляє програму його 
запровадження, де визначає терміни, відповідальних та фінансову базу 
для виконання програми. 

Нововведення ніколи не були ефективними, якщо були справою 
однієї людини. Це – результат спільної, напруженої співпраці колективу 
та керівника, яка вимагає не тільки зусиль від кожного впроваджувача 
ідеї, а й творчого ставлення до праці, бажання працювати колективно, в 
команді, прагнення до кращих результатів, зацікавленість у 
впровадженні. 

Багато науковців у своїх працях наголошують, що управління 
інноваційними процесами повинно мати системний характер. Так, 
О.І.Мармаза наголошує, що впровадженням нових технологій 
передбачає: 

1. Цілеспрямованість управління процесом впровадження 
технологій; розробку політики керівництва на період впровадження 
технології. 

2. Утвердження серед працівників переконання у необхідності 
використання нової технології та її ефективності. 

3. Організацію технологічного моніторингу інновації, зокрема: а) 
узагальнення та розповсюдження інформації про нову технологію; 
оцінку наявної технології, прогнозування подальших реальних 
можливостей її використання; б) прогнозування розвитку закладу за 
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умов впровадження нової технології; в) розробку програм впровадження 
нової технології; в) зосередження уваги на місці та ролі кожного під час 
реалізації нової технології; г) створення умов щодо впровадження нової 
технології; ґ) уточнення та внесення необхідних змін у засоби роботи, 
режим, стосунки тощо; д) увагу до позитивних наслідків застосування 
нової технології та труднощів, які виникли; е) розвиток „почуття 
власності” педагогів на знання про технологію; є) мотивацію та 
стимулювання працівників; ж) уточнення та внесення необхідних змін у 
засоби роботи, режим, стосунки тощо; з) залучення „користувачів” – тих, 
хто вже працює за даною технологією [5, С. 170]. 

Багатьма авторами доведено, що процес запровадження 
нововведень у практику шкільної системи освіти здійснюється поступово 
і поетапно. Так, П.І.Матвієнко аналізує модель процесу впровадження 
нововведень у загальноосвітньому навчальному закладі, виокремлюючи 
такі основні етапи (за Л.Ващенко): 

І етап – усвідомлення колективом необхідності змін та 
впровадження нововведень. На цьому етапі у навчальному закладі 
формується відповідне інформаційне поле на основі залучення 
педагогічного, учнівського та батьківського колективів до різних форм 
інформаційної діяльності (конференції, збори, семінари, наради, зустрічі 
з досвідченими вчителями, науковцями тощо). 

ІІ етап – пошук та актуалізація нових ідей, тобто виявлення 
кола проблем, актуалізація нових ідей, обговорення їх у шкільному 
колективі та з науковцями. На цьому етапі формується творча група, 
діяльність якої спрямовується на розроблення та оформлення ідеї у 
відповідний проект чи програму. 

ІІІ етап – здійснення проектування нововведення творчою 
групою. Насамперед аналізується стан функціонування навчального 
закладу на основі проведеної діагностики, визначається майбутня 
перспектива, окреслюється стратегія досягнення мети. Результатом 
цього етапу є підготовлений проект нововведення, де повинні бути 
віддзеркалені мета, завдання та основні заходи з реалізації нової ідеї, 
залучені ресурси, критерії змін і методика виявлення ефективності 
інноваційного процесу. 

ІV етап – управління процесом впровадження нововведення. На 
цьому етапі відбувається освоєння (апробація) нової педагогічної ідеї. 
Тут важливим є врахування „людського фактора” (мотивація, стреси, 
функціональна невизначеність, вчасна поінформованість, 
неконтрольованість ситуацій тощо) в інформаційному процесі та 
створення комфортних умов для роботи всіх суб’єктів інноваційної 
діяльності. 
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V етап – стратегія управління та підготовка суб’єктів 
інноваційної діяльності до роботи в нових умовах. Це передусім 
вибір стилю управління, вміння презентувати ідею, оцінювати і 
контролювати проміжні результати, делегувати повноваження, 
мотивувати до співпраці, налагоджувати зовнішню комунікацію та ін. 

VІ етап – подолання опору та психологічного дискомфорту. 
Нерідко у процесі підготовки та впровадження педагогічних 
нововведень у навчальному закладі виникають ситуації протистояння 
через нерозуміння нових стимулів роботи, зміни режиму роботи, 
додаткових витрат, необхідності постійного навчання тощо. 

VІІ етап – оприлюднення результатів інноваційної 
педагогічної діяльності (інноваційного продукту) на рівні батьків, 
школярів, учителів, органів державного управління. Основними 
формами оприлюднення результатів інноваційної педагогічної діяльності 
є семінари-презентації, публічні конференції для батьків, учителів, 
керівників закладу, виступи у засобах масової інформації тощо [3, С. 5-
6]. 

Для ефективного впровадження керівником освітніх інновацій у 
навчально-виховний процес закладу визначають такі умови, як: 

• соціально-педагогічні (забезпечуються шляхом реалізації 
принципів демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу й 
управління ним; розвитку творчого потенціалу вчителів, учнів, членів 
адміністрації за допомогою залучення їх до експериментально-
дослідницької діяльності); 

• організаційно-педагогічні (можливі у разі відповідного 
фінансування інноваційної діяльності закладу; створення системи 
спеціальних стимулів для реалізації педагогічних нововведень; 
встановлення наукових, юридичних та економічних зв’язків із 
науковими установами, організаціями, вузами; пропагування та 
розповсюдження продуктів інноваційної діяльності; налагодження 
взаємовигідних зв’язків із інноваційними центрами, фондами, які 
сприяють впровадженню нових освітніх технологій); 

• психолого-педагогічні (гарантуються систематичним 
інформуванням працівників школи з науково-педагогічних питань; 
входженням закладу в інноваційну інфраструктуру; забезпеченням 
безперервного систематичного зв'язку працівників закладу з 
вітчизняними та зарубіжними науковцями – психологами, педагогами, 
соціологами; науково-теоретичним ознайомленням з основами 
експериментально-дослідницької діяльності; інституційним 
забезпеченням процесу навчання та підвищення фахового рівня 
суб’єктів інноваційного процесу; готовністю працівників закладів освіти 
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працювати в інноваційному режимі; формуванням у них „інноваційної 
культури” [6, С. 104-105]. 

Сутність менеджменту інновацій полягає у забезпеченні умов для 
внесення системних змін у діяльність навчального закладу, спрямованих 
на його розвиток і покращення роботи. 

Кожен керівник має пам’ятати, що управління інноваційними 
процесами в освітньому закладі потребує його переведення в якісно 
новий стан, більш відкритий щодо попереднього, створюючи при цьому 
відповідні умови для: 

 постійної реалізації освітніх інновацій та підтримки педагогів-
інноваторів; 

 надання конкурентоспроможних освітніх послуг, у тому числі 
комп’ютерних; 

 здійснення оперативного інформаційного зв’язку з усіма 
учасниками навчально-виховного процесу, роботи в мережі Інтернет; 

 інтеграції у міжнародний освітній простір; 
 постійного залучення інвесторів; 
 створення конкурентоспроможного освітнього середовища; 
 підготовки конкурентноздатних випускників, адаптованих до 

швидко змінюваних вимог суспільства [8, С. 20-29].  
Новаторство (інноваційність) передбачає наявність у керівника 

стратегічного мислення, гнучкості та швидкого реагування на зміну 
ситуації, вміння приймати нестандартні управлінські рішення, йти на 
ризик, бачити кінцевий результат, підбирати якомога більшу кількість 
альтернатив. 

У зв’язку з цим виникає потреба розвитку управлінської культури 
керівника школи з урахуванням наукових досягнень педагогіки, 
психології, філософії, соціального управління, вітчизняного і світового 
досвіду на засадах андрагогіки, демократизації та гуманізації, 
індивідуального підходу в умовах безперервної освіти [4]. 

Як висновок зазначимо, що результатом інноваційної діяльності 
керівника освітнього закладу можуть бути нові управлінські технології, 
оригінальні ідеї, нові підходи до управління. І що важливо – зростання 
його професійного рівня, а саме: рівня його компетентності, мислення та 
управлінської культури, у тому числі інноваційної, що відображається на 
зростанні творчого потенціалу закладу та кожного працівника. 

Отже, управління інноваційними процесами повинно мати 
системний характер і потребує від керівника створення у закладі 
відповідних умов та дотримання поетапності впровадження інновацій. 
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Інноваційний менеджмент у сучасній школі 
Михайлик Л.В., директор 
Кременчуцького ліцею №4  

Менеджмент – специфічний вид діяльності, який перетворює 
неорганізовану групу людей в цілеспрямовану, ефективно діючу 
спільність. Суспільство, а значить, і школа, поступово переходить до 
моделі інноваційного розвитку, запорукою якого є пошук та 
використання нових форм та методів управління, перехід до ринкових 
відносин, масове впровадження нових технологій, які потребують 
конкурентоспроможного випускника. Відповідно до цих вимог зараз 
мова йде не просто про менеджмент, а про інноваційний менеджмент в 
сучасних навчальних закладах, менеджмент інновацій. Це потребує, 
звичайно, великої підготовчої роботи.  

У 1991 році колишня середня школа №4 з поглибленим вивченням 
математики отримала статус закладу нового типу: ліцей №4 міста 
Кременчука Полтавської області. Це стало можливим завдяки колективу 
розумних та відданих однодумців, які піднімали на добрі справи, вели 
вперед і не давали зупинитися на досягнутому. З перших днів роботи 
колектив ліцею ставив перед собою складні завдання, визначені 
кардинальними напрямками розвитку сучасної освіти. Вміле стратегічне 
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управління навчальним закладом, продуманість майбутніх планів 
дозволяють Кременчуцькому ліцею №4 завжди успішно працювати на 
завтрашній день.  

Узагальнивши наявні впровадження інновацій, їх 
результативність, колектив ліцею прийшов до висновку про необхідність 
більше уваги в ліцеї приділяти педагогічним технологіям, що формують 
творчу особистість:  

• навчання на високому рівні складності, в основі якого 
лежить ідея складної цілі (важливо цю ціль не лише повідомити учневі, 
але й переконати його в тому, що ціль є реальною); 

• принцип оптимізації, який передбачає, надання можливості 
педагогу обирати оптимальний метод навчання. Важливо дати 
можливість учням взяти участь у цьому виборі. Такий крок є 
найпростішим для розвитку творчої думки й самостійності учнів. 
Вільний вибір навчить учнів приймати рішення, що є важливою умовою 
формування ініціативної особистості. 

Із педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в ліцейську 
методичну скарбничку внесено ідею інтелектуального фону класу, 
суть якої полягає в тому, що на кінцевий результат навчання і 
виховання учня здійснюють певний вплив життєві цілі, які ставить 
учень перед собою. Тому важливо створити інтелектуальний фон класу, 
який забезпечить загальне прагнення до знань. Досвід творчої діяльності 
учні отримують тільки в результаті розв'язання проблем і проблемних 
завдань. Творчість передбачає, що раніше засвоєні знання, 
переносяться в нову ситуацію. Важливо, щоб при цьому в учнів 
виникало позитивне емоційно-ціннісне ставлення до процесу пізнання 
нового. 

Упровадження інновацій в освітній процес обумовило необхідність 
створення принципово нової системи управління ліцеєм, яка базується 
на засадах сучасного світового менеджменту. Проведено перевірку 
гіпотези дослідно-експериментальної роботи, яка полягає у припущенні, 
що ефективність управління інноваційною діяльністю в умовах 
сучасного навчального закладу залежить від розвитку та збагачення 
всіх характеристик системи; оновлення функцій управління та 
конкретних управлінських дій; удосконалення організаційної системи 
управління; оптимізації технологій, механізмів управління; саморозвитку 
керівників закладів освіти, оновлення їх професіоналізму, особистісного 
розвитку. 

Психологічною службою ліцею вивчено мотивацію педагогічного 
колективу до використання інновацій у навчально-виховному процесі. 
Розроблено організаційно-структурну модель управління інноваційною 
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діяльністю в умовах сучасного навчального закладу. Як результат 
здійснення програми науково-теоретичної підготовки адміністрації 
ліцею - широке застосування комп'ютерних технологій, які сприяють 
активізації діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу. Саме 
завдяки мультимедійним технологіям відкриваються нові можливості 
для творчості та розвитку колективу.  

Створена модель використання комп'ютерних технологій в 
управлінській діяльності ліцею має структуру: 

- ведення і оформлення внутрішкільної документації; 
- складання розкладу уроків; 
- створення і використання бази даних працівників та учнів 

ліцею; 
- моніторинг діяльності вчителів; 
- пошук і збір інформації за допомогою Internet (від нормативно-

правової бази до придбання підручників); 
- використання електронної пошти для зв'язку з органами 

управління освіти, з іншими навчальними закладами; 
- налагодження творчих зв'язків з іншими навчальними 

закладами, у тому числі й за кордоном; 
- психологічне тестування педагогів ліцею та учнів. 
Проблеми управління навчальним закладом та інноваційними 

процесами свідчать про невідповідність між вимогами до якості 
результатів управління та реальним його станом. Тому дійшли висновку, 
що насамперед якість управлінської діяльності визначається якістю 
роботи колективу, якістю знань, новими технологіями, 
висококваліфікованими кадрами, інтелігентністю середовища, 
варіативністю програм, курсів, методичним забезпеченням, 
забезпеченістю підручниками, якісною комп’ютерною базою, 
доступністю Інтернету, наповнюваністю кабінетів, якістю харчування, 
медичного обслуговування, розгалуженістю гуртків, охороною 
дитинства, благоустроєм території, рівнем ремонту, внутрішнім 
інтер’єром тощо.  

Для визначення рівнів якості управління інноваційною діяльністю 
в умовах сучасного навчального закладу практичними психологами 
ліцею Кухаренко Л.Я. та Сиротою Л.В. використано наступний 
діагностичний апарат: 

1. Діагностика функціонально-рольових позицій в 
управлінській команді, метою якої є вивчення орієнтації керівництва 
ліцею на найбільш прийнятні для членів команди ролі з тих, які 
традиційно виділяються для забезпечення ефективної команди: «голова»; 
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«генератор ідей»; «оцінювач ідей»; «організатор роботи»; «організатор 
групи»; «дослідник ресурсів»; «завершувач». 

Отримані дані використані для виявлення ролей, на які найбільше і 
найменше орієнтуються члени адміністрації, та «проблемних» ролей, 
тобто тих, що відсутні, і які необхідно вводити в діяльність команди для 
забезпечення її цілісності й ефективності діяльності. 

2. Тест на загальні здібності до підприємництва (GET TEST), 
метою якого є вивчення ступеня розвитку у керівництва ліцею 
характеристик, необхідних для роботи в конкурентоспроможній 
команді, а саме: 

• потреба в досягненнях (подальшому розвитку); 
• потреба в незалежності / автономії; 
• схильність до творчості (творчі здібності / нахили); 
• уміння йти на зважений ризик; 
• цілеспрямованість та рішучість. 

3. Методика діагностики комунікативної установки В.В. 
Бойка, метою якої є визначення рівня комунікативної толерантності за 
кількома показниками: 

• неприйняття чи нерозуміння індивідуальності людини; 
• використання себе як еталону при оцінці інших; 
• категоричність чи консервативність в оцінках людей; 
• невміння приховувати неприємні почуття при зіткненні з 

некомунікабельними якостями партнера; 
• прагнення переробити, перевиховати партнера; 
• прагнення відштовхнути партнера від себе, зробити його 

зручним; 
• невміння пробачати іншому його помилки, незграбність, 

неприємності, що вже виникали ненавмисно; 
• неприємність до фізичного чи психічного дискомфорту 

партнера; 
• невміння пристосовуватись до партнера. 
 Ця методика допомогла визначити чинники комунікативних 

бар’єрів, які пов’язані з настановами респондентів.  
4. Методика дослідження взаємостосунків керівництва та 

педагогічного колективу, метою якої є дослідження взаємостосунків 
керівництва ліцею та педагогічного колективу, а також оцінка 
функціональних компонентів управлінської діяльності, у тому числі 
вміння менеджера; авторитет менеджера серед персоналу. 

Результати досліджень показали ріст авторитету керівництва ліцею 
порівняно з попереднім дослідженням. 
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5. Вивчення соціально-психологічного клімату в колективі, 
метою якого є виявлення структурних складових соціально-
психологічного клімату в ліцеї та чинників, що впливають на нього. 
Окрім того, за допомогою анкети проаналізовано пропозиції членів 
колективу щодо оптимізації соціально-психологічного клімату.  

З’ясувалось, що 96% респондентів задоволені умовами праці в 
ліцеї, а 92% колективу задоволені змістом своєї праці, чому сприяє 
насамперед можливість спілкування з дітьми (75%), можливість 
спілкування з приємними для опитуваного людьми (42%), можливість 
реалізації власного потенціалу (38%). Перешкодами вважаються 
недостатній престиж професії вчителя (21%) та незадовільна заробітна 
платня (25%). Весь колектив влаштовують взаємовідносини в колективі, 
завдяки взаємоповазі, гуманному ставленню. Одночасно з’ясувалось 
певне невдоволення станом матеріально-технічного забезпечення.  

Усі діагностики підтвердили здатність педагогічного колективу 
до інноваційної діяльності та наявність резервів. Дано оцінку базових 
якостей керівників ліцею за еталонним рядом.  

Сучасний загальноосвітній навчальний заклад переживає істотні 
зміни, які стосуються, в першу чергу, змісту освіти, гуманізації та 
гуманітаризації навчально-виховного процесу. Управління 
функціонуванням навчального закладу покликане забезпечити 
використання наявного потенціалу. Управління розвитком повинно 
забезпечувати збільшення потенційних можливостей закладу за рахунок 
засвоєння певних нововведень. Тому об'єктом управління розвитком 
навчального закладу виступають інноваційні процеси та процеси, що їх 
забезпечують. Управління функціонуванням орієнтоване на сьогоденні 
потреби, а управління розвитком – на майбутні. Тому зроблено спробу 
зменшити проблеми та віднайти оптимальну модель управління, яка 
допоможе наблизити Кременчуцький ліцей до ідеального навчального 
закладу. З цією метою переглянуто та скореговано Концепцію розвитку 
ліцею, оскільки поставлені перед педагогічним колективом завдання 
виконуються набагато швидше запланованого.  

У ліцеї знайшли широке застосування такі управлінські технології: 
елементи адаптивного управління, інтерактивні, інформаційно-
комунікативні технології, ведеться чітка інноваційна політика, політика 
створення іміджного педагога. Все це вимагає чіткої систематизації, 
сучасного моделювання всієї управлінської діяльності, тобто розробки 
певної моделі інноваційного менеджменту. Для підвищення рівня 
ефективності організації навчально-виховного процесу, створення 
продуктивної атмосфери співпраці розроблено модель управління 
інноваційним навчальним закладом. 
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Протягом навчального року дослідно-експериментальну роботу в 
ліцеї спрямовано на вивчення та аналіз психолого-педагогічної 
літератури, прогресивного досвіду педагогічних колективів України з 
проблеми управління інноваційними процесами у навчальному закладі. 

Виходячи з ефективності сучасних управлінських технологій 
сформовано тимчасові творчі групи з вивчення та розробки окремих 
засобів інноваційного менеджменту, а саме:  

- маркетингу інновацій (керівник Процько Т.М., заступник 
директора з виховної роботи); 

- інжинірингу та реінжинірингу інновацій (керівник 
Лєднєва Н.Ю., заступник директора з навчально-методичної роботи);  

- бенчмаркінгу інновацій (керівник Цвелих І.П., заступник 
директора з навчально-виховної роботи);  

- бранд-стратегії інновацій та фронтуванню інноваційного ринку 
(керівник Михайлик Л.В., директор ліцею). 

Постійно проводиться вивчення досвіду роботи інших 
навчальних закладів з питань управління інноваційною діяльністю в 
умовах сучасного навчального закладу. Адміністрація, члени 
педагогічного колективу – активні учасники семінарів, тренінгів, 
конференцій, місцевого, регіонального, всеукраїнського рівнів. 
Родзинки вивченого досвіду вивчаються, рекламуються, адаптуються 
до умов ліцею, дуже часто знаходять своє застосування, що й дає певні 
результати роботи. Обговорення на засіданнях педрад, кафедр та 
методоб’єднань проблем управління інноваційними процесами та їх 
розвитком дозволяє зайвий раз проаналізувати роботу та знайти кращі 
шляхи.  

6. На базі ліцею організовано та проведено обласні та регіональні 
семінари з управлінської діяльності з проблем: «Створення позитивного 
іміджу сучасного навчального закладу», «Організаційно-методична 
робота з питань професійної адаптації молодих вчителів». З метою 
розповсюдження досвіду роботи на базі ліцею працює філія кафедри 
менеджменту ПОІППО імені М.В. Остроградського. 

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 доктором 
педагогічних наук Єльниковою Г.В. Застосування кваліметричних 
моделей з використанням комп’ютерів впевнює у доцільності створення 
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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.  

Кременчуцький ліцей №4 відомий у місті та області як навчальний 
заклад, який виступає зі стратегічною позицією по орієнтації на 
саморозвиток, самоактуалізацію та самореалізацію вчителя та учнів. 

Стратегічне управління відрізняється від щоденного оперативного 
управління й охоплює всі сфери управління ліцеєм. Воно включає 
елементи, які є основою діяльності. Успішна діяльність ліцею впродовж 
певного періоду залежить не від вдалого збігу обставин, а від вибору 
стратегії, який здійснює керівництво. 

Стратегічне управління ми сприймаємо як такий вид управління 
організацією, за якого: 

• людський потенціал сприймається як основа і цінність організації; 
• діяльність організації орієнтована на задоволення запитів 

споживачів і замовників освіти; 
• забезпечується гнучка реакція на зміни зовнішнього оточення і 

внутрішнього середовища організації; в організації проводяться 
своєчасні зміни; 

• організація має змогу відповідати на виклик з боку зовнішнього 
оточення; домагатися конкурентних переваг; 

• забезпечується можливість успішної діяльності в довгостроковій 
перспективі; гарантується виконання сформульованої або вибраної місії, 
а також досягнення поставлених цілей. 

Узагальнюючи, відзначимо, що стратегічне управління ліцеєм 
покликане забезпечити її розвиток у майбутньому, а не тільки її 
функціонування. 

Першочерговим є налагодження високопрофесійного наукового, 
аналітичного і прогностичного супроводу управлінських рішень, 
подолання фрагментарності статистики, підготовки всебічної інформації 
з опорою на соціологічні дослідження. 

Сьогодення висуває нові вимоги до педагогічного аналізу. І головна 
з них – необхідність здійснення системного аналізу зовнішнього 
середовища навчального закладу. Справа навіть не в тому, що це 
загальна вимога менеджменту. Річ у тім, що вплив зовнішнього 
середовища на діяльність навчального закладу суттєво збільшився 
порівняно з минулими десятиріччями. У наш час, час постійних і часто 
непередбачуваних змін у суспільстві, зокрема, в освітній галузі, 
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педагогічний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища стає 
головною функцією управління навчальним закладом. 

Складання стратегічного балансу в західній літературі дістало назву 
SWOT-аналіз. Процвітаючі навчальні заклади ефективно застосовують 
стратегічне управління, виконують SWOT-аналіз за обраним переліком і 
оцінками факторів один раз на квартал. 

Існує досить багато визначень окремих елементів SWOT-аналізу.  
Сильні сторони (strength) — внутрішні можливості (навички, 

потенціал) чи ресурс, що можуть зумовити формування конкурентної 
переваги. 

Слабкі сторони (weaknesses) — види діяльності, які заклад здійснює 
не досить добре, або ресурси, підсистема потенціалу, що не правильно 
використовуються. 

Можливості (opportunities) — альтернативи, що їх може 
використати заклад для досягнення стратегічних цілей. 

Загрози (threats) — будь-які процеси або явища, що 
перешкоджають руху закладу в напрямку досягнення своїх місії та 
цілей. 

Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються 
такими причинами: стратегічне управління пов’язане з великими 
обсягами інформації, яку потрібно збирати, обробляти, аналізувати, 
використовувати, а відтак виникає потреба пошуку, розробки та 
застосування методів організації такої роботи.  

Зараз колектив працює над розв’язанням проблеми «Саморозвиток, 
самоактуалізація та самореалізація особистості вчителя та учня в умовах 
12-річного навчання в школі на 2001-2012 роки».  

Вирішення даної проблеми ми бачимо через впровадження новітніх 
методик виховання і формування різнобічно розвиненої гармонійної 
особистості як вчителя, так і учня з високим рівнем творчого, 
морального і фізичного розвитку. Головне слово у вирішенні майбутнього 
нашого суспільства – не за частковим удосконаленням, а за розвитком 
активності людей, що його плекають. Темпи соціально-економічного 
розвитку суттєво залежать від дій творчих особистостей. Формування 
творчої особистості починається зі школи. У справі розбудови 
національної школи одне з пріоритетних завдань – не тільки здобуття 
молоддю певної суми знань і практичних навичок, а й інтегральна 
послідовність кроків до забезпечення розвитку здібностей дитини, її 
самовизначення, соціальна адаптація та культурне становлення. 
Педагогічний колектив ліцею плідно працює над реалізацією проблеми 
відбору та навчання обдарованих дітей, створення належних умов для 
формування конкурентноздатної особистості, здатної реалізувати себе у 
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нових соціально-економічних умовах. Саме в цьому виражається місія 
нашого ліцею. У цьому допомагає програма «Творча особистість», яка 
працює на майбутнє, головною метою і завданнями її є: 

− пошук і відбір творчо обдарованих та здібних дітей, які мають 
нахил та інтереси до певної галузі наукових знань та професійної 
діяльності; 

− створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, 
духовного, морально-естетичного, фізичного розвитку ліцеїстів; 

− надання можливості ліцеїстам реалізувати власні творчі здібності 
у роботі первинного осередку МАН, участі у Всеукраїнських предметних 
олімпіадах; 

− обмін досвідом та створення єдиного інформаційного простору 
навчальних закладів нового типу. 

Усе це сприяє загальному розвитку особистості, рівню її 
вихованості. Результатом цього є те, що більшість учнів ліцею є 
активними учасниками роботи творчих об'єднань, секцій, гуртків, клубів 
різного спрямування як у стінах ліцею, так і за його межами. В 
олімпіадах, творчих конкурсах, інших змаганнях різних рівнів учні 
ліцею показують високі результати, стаючи переможцями та призерами.  

Реалізація пріоритетної педагогічної проблеми для колективу 
неможлива без зміни підходу до управління. Безумовно, процес учіння 
та викладання має бути компетентно керованим. Інноваційний 
потенціал та професійна компетентність – обов’язкові складові сучасного 
керівника. Поряд з творчо працюючим адміністратором завжди творчо 
працюючі вчителі, і вони інтуїтивно відчувають, без вказівок зверху або 
спрямування безпосередньо на місцях з боку адміністрації, шляхи та 
ефективні методи навчання. Вони не покладаються лише на програми 
або тести, хоча професійно справляються і з тестами, і з іншими видами 
контролю, їх більше приваблює процес спілкування з учнями як 
особистостями. Як правило, і педагоги, і їх керівники захоплені 
процесом навчання та виховання, прагнуть до самовдосконалення та 
піднесення свого професіоналізму.  

Важлива стратегія – це лідерство в даному регіоні. Завдяки високій 
результативності роботи всіх учасників навчально-виховного процесу у 
2006 році ліцей став лауреатом Всеукраїнського конкурсу «100 кращих 
шкіл України» в номінації «Школа успіху», а у 2007 році директор 
Л.В.Михайлик – переможцем Всеукраїнського конкурсу «100 кращих 
керівників навчальних закладів», педагогічний колектив став Лауреатом 
Всеукраїнського конкурсу «Інновації у навчальному процесі». Високий 
імідж ліцею створює стратегію створення конкурентних переваг. 
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Зрозуміло, для успішного майбуття необхідні творчі люди, тому 
потрібно, щоб вчитель навчився повсякчас ставити учня в умови 
необхідності прийняття самостійного рішення. Такі вимоги до навчання 
та виховання творчої особистості вимагають також і змін у підході до 
управління. Творчого учня виховає лише творчий вчитель. Над 
розв’язанням усіх педагогічних проблем працює творчий, згуртований 
колектив освітян, який нараховує 109 педагогів. Серед них: Заслужених 
вчителів України – 1, кандидатів наук – 5; Соросівських учителів – 1; 
учителів-методистів – 21; старших учителів – 16; учителів вищої категорії 
– 56, відмінників освіти України – 13 . 

Заклад освіти сьогодні – це територія прогресу. Таким чином, перед 
керівництвом немає іншого вибору, ніж створити умови для його 
розвитку, процесу засвоєння інновацій. Педагогічні інновації – 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. 
Побічним продуктом інновацій як процесу творчої діяльності є 
зростання педагогічної майстерності вчителя, рівня його культури, 
мислення, світогляду. 

Працюючи над проблемою колективу, аналізуючи стан її 
виконання, приходимо 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 сьогоднішнє становище закладу, але й даючи 
прогноз на майбутнє; 

• раціональність вибору загальної та окремих цілей, інтерактивність 
цілей; 

• 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. 
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Усі ці задачі стратегічні. Функція організації управління 
перетворюється шляхом розробки процесів поєднання вертикального, 
горизонтального управління і самоуправління. Це можливо здійснити 
через встановлення оптимального співвідношення зовнішнього 
управління і самоорганізації керованої системи. Таке перетворення 
передбачає знання мотивів, потреб, інтересів і цінностей людини, 
вміння забезпечувати умови для створення певної мотиваційної сфери, 
кооперацію дій керівника і підлеглих (вчителя і учнів, адміністрації і 
вчителів, спеціалістів органів державного управління школою і 
адміністрацією школи тощо). Поступово висуваються завдання 
створення мотиваційної школи через мотиваційне управління. А 
мотиваційне управління буде можливим та ефективним за умови 
розуміння всіма учасниками навчально-виховного процесу місії школи, 
бачення стратегічної мети роботи. 

Найбільш важливо в сучасному колективі визначення не лише 
сьогоденної задачі, але визначення стратегічної мети, шляхів стратегічного 
планування. Стратегічний підхід до управління характеризується як: 
процес визначення та встановлення організацією зв'язку з оточенням, 
що полягає в досягненні обраної мети і спробах забезпечити бажану 
взаємодію з оточенням за допомогою розподілу ресурсів; процес 
управління взаємодією організації з оточенням з метою здійснення місії 
організації; набір рішень і дій з формування та виконання стратегій, 
розроблених для того, щоб досягти мети організації; реалізація 
концепції, в якій поєднано цільовий та інтегративний підходи до 
діяльності організації, що дає змогу визначити мету розвитку, зіставити її 
з наявними можливостями організації та узгоджувати їх шляхом 
розробки й реалізації системи стратегій. 

Визначені нами наукові підходи до управління загальноосвітнім 
навчальним закладом (стратегічний, цілісний, системний, 
гуманістичний, адаптивний, особистісно зорієнтований) є 
пріоритетними і забезпечують теоретичну підготовку та наукове 
обґрунтування управлінських дій керівника, цілісне сприйняття світу та 
окремої соціально-педагогічної системи, якою є керований заклад 
освіти, бачення в ній живої самоорганізованої системи, для якої 
важливим є її розвиток. Ці підходи дають розуміння того, що важливий 
вплив на систему мають чинники внутрішнього середовища; 
допомагають сприйняттю учасників навчально-виховного процесу як 
унікальних цілісних особистостей, чий професійний та особистісний 
розвиток допомагає забезпечити особистісно зорієнтований підхід до 
управління закладами освіти; досягненню визначеної мети і 
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постійному розвитку закладу освіти із запровадженням стратегічного 
управління. 

Функція планування при цьому модернізується, вбираючи в себе 
цільове стратегічне планування. Стратегічний план визначає методи 
досягнення заданих цілей. При остаточному виборі загального підходу 
конкретизуються цілі окремих операцій, тільки після цього визначаються 
виконавці, і перед ними висуваються завдання. Цільовий підхід 
допомагає конкретизувати завдання і послідовність їх виконання за 
допомогою побудови дерева цілей. При цьому визначається декілька 
варіантів стратегії в залежності від розвитку ситуації. Використання 
альтернативних варіантів забезпечує можливість поточного 
переформулювання цілей. Для досягнення висунутої мети розробляється 
модель бажаного результату, визначаються її параметри і критерії 
вимірювання. Таку функцію можна назвати “планування і 
програмування”. 

Сучасний загальноосвітній навчальний заклад переживає істотні 
зміни, які стосуються, в першу чергу, змісту освіти, гуманізації та 
гуманітаризації навчально-виховного процесу. На жаль, ці зміни 
мінімально торкнулися процесу управління навчанням та вихованням. 
Управління функціонуванням навчального закладу покликане 
забезпечити використання наявного потенціалу. Його об'єктом виступає 
навчально-виховний процес та інші системи, які його забезпечують: 
матеріально-технічна, кадрова, фінансова тощо. Управління розвитком 
повинно забезпечувати збільшення потенційних можливостей закладу за 
рахунок засвоєння певних нововведень. Управління функціонуванням 
орієнтоване на сьогоденні потреби, а управління розвитком – на 
майбутні. 

Саме тому колектив: ліцею вирішив взяти участь в дослідно-
експериментальній роботи за темою “Управління інноваційною 
діяльністю в умовах сучасного навчального закладу” (наказ 
Міністерства освіти та науки України №115 від 21.02.2006р.). Це 
забезпечує послідовне стратегічне управління. Основною метою 
експерименту є створення такої системи управління інноваційною 
діяльністю в умовах сучасного навчального закладу, в основі якої є 
наука, праця і мистецтво, яка зможе максимально забезпечити не тільки 
існування, але й творчий розвиток всієї інноваційної діяльності. 

Наукове керівництво здійснює Інститут інноваційних технологій та 
змісту освіти Міністерства освіти і науки України в особі в.о.директора 
Завалевського Юрія Івановича, кандидата педагогічних наук, доцента. 
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Наукові консультанти: Бех Іван Дмитрович, директор Інституту 
проблем виховання АПН України, доктор психологічних наук, академік 
АПН України; 

Кириленко Світлана Володимирівна, зав. відділом моніторингу 
освітньої діяльності та змісту освіти Інституту інноваційних технологій 
та змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук. 

Консультант:  
Білик Надія Іванівна, доцент кафедри педмайстерності 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В. Остроградського, кандидат педагогічних наук. 

Саме завдяки участі в експерименті нам вдалося створити 
необхідну базу для прийняття стратегічних і тактичних рішень, створити 
систему зовнішніх зв'язків, які дають можливість реагувати на зміни й 
досягати поставлених цілей  

Кожний новий день колег починається і закінчується пошуком: як 
зробити день плідним, цікавим, насиченим, незабутнім. Як найцінніше 
заповнити кожну хвилинку, як створити умови для творчості, 
самореалізації кожної дитини. Бо розумієш, що саме тобі довірили 
маленьку людину, яка в майбутньому стане ВЕЛИКОЮ ЛЮДИНОЮ. Що 
може бути відповідальніше? Сучасне життя вимагає нестандартного 
бачення проблем, пошуку нешаблонних рішень, кількох варіантів 
розв’язання запропонованої задачі, тобто творчості, такої форми 
людської діяльності, метою якої є пошук та створення нового, 
оригінального, унікального, кращого.  
 

Формування позитивного іміджу сучасної школи 
 

Грінько С., директор Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№2 імені Олеся Гончара, Полтавська область. 
Морозов В., учитель психології Кобеляцької ЗОШ І-
ІІІ ступенів №2 імені Олеся Гончара, Полтавська 
область. 

  

Імідж школи – це уявлення громадськості про навчальний заклад. 
Він може бути некерованим, самопливним, або ж керованим, 
формуватися за допомогою науково обґрунтованої системи ПР (паблік 
рілейшнз)-акцій, які забезпечують бажаний зв'язок школи з 
громадськістю. Керований позитивний імідж є серйозним управлінським 
ресурсом, без якого навряд чи обійдеться сучасний навчальний заклад.  

У Кобеляцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 імені Олеся 
Гончара розроблена і впроваджується системна управлінська 
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інноваційна технологія «Формування позитивного іміджу сучасної 
школи». Дана технологія реалізується в 3 етапи: 

Етап №1: виділення компонентів позитивного іміджу школи  
Позитивний імідж навчального закладу включає в себе 10 

компонентів: 
1. Наявність перспективи розвитку школи. 
На нашу думку, це найважливіший компонент іміджу. Чітка і 

реальна перспектива розвитку закладу формулюється в концепції 
діяльності навчального закладу. Ми вважаємо, що найближче майбутнє 
Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 імені Олеся Гончара – це створення 
школи-ліцею (див. Проект «Школа розвитку особистості»). 

2. Сприятливий психологічний клімат в колективі. 
Змістом сприятливого психологічного клімату є: 
1) емоційно позитивні взаємовідносини «по-горизонталі»: а) між 

працівниками школи; б) між учнями; 
2) емоційно позитивні взаємовідносини «по-вертикалі»: а) між 

працівниками і керівниками школи; б) між учнями і педагогами. 
Індикаторами сприятливого психологічного клімату в закладі є:  
1) відсутність довготривалих і емоційно виснажливих конфліктів; 
2) можливість отримати психологічну підтримку в самому 

колективі, а не за його межами. 
3. Професіоналізм керівника закладу. 
Позитивний імідж керівника забезпечується: 
1) неформальним авторитетом директора школи у внутрішніх 

групах громадськості, тобто серед педагогів, учнів і батьків ( це залежить 
від особистих якостей керівника, його стилю управління і ефективності 
використання індивідуального підходу); 

2) авторитетом у зовнішніх групах громадськості (залежить від 
результативності роботи закладу і ефективності взаємодії керівника з 
цими групами). 

4. Професіоналізм персоналу. 
Позитивний імідж персоналу забезпечується: 
1) стабільним і результативним навчально-виховним процесом в 

школі на протязі тривалого часу; 
2) високим інноваційним потенціалом, проявом ініціативності, 

наявністю авторських розробок. 
5. Висока якість освітянських послуг. 
Індикаторами цього компоненту є: 
1) рівень навчальних досягнень учнів і випускників; 
2) наявність переможців і призерів предметних олімпіад, МАН, 

конкурсів, змагань. 
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6. Ефективність функціонування учнівського 
самоуправління. 

Цей компонент іміджу залежить від: 
1) оптимальності структури учнівського самоуправління; 
2) впливовості органів учнівського самоуправління на повсякденне 

життя школи. 
7. Яскрава зовнішня атрибутика і достатня навчальна база 

закладу. 
Цей компонент позитивного враження про школу формується і 

підтримується, якщо: 
1) сама назва закладу індивідуальна і неповторна, з «родзинкою»: 

школа носить ім’я видатної людини, яку знають, шанують і в цій школі, і 
в усьому світі; 

2) у приміщеннях завжди чистота і порядок; 
3) естетично привабливий дизайн і інтер’єр ; 
4) заклад забезпечений необхідним навчальним обладнанням; 
5) стабільно функціонують усі інженерні системи 

життєзабезпечення закладу. 
8. Наявність власного веб-сайту і друкованої реклами 

закладу.  
Виключно важливий компонент позитивного іміджу школи ХХІ 

століття. Шкільний сайт – це поле для творчості і учнів, і педагогів. 
Оригінальний веб-сайт повинен містити інформацію про сучасний стан 
школи, її історію, досягнення, педагогів, учнів, випускників і багато чого 
корисного для учнів, батьків, педагогів цієї школи і інших. 

9. Зв'язок школи з іншими навчальними закладами. 
Школа є більш привабливою, якщо і учні, і педагоги мають 

можливість постійно контактувати з представниками інших шкіл і 
вищих навчальних закладів. 

10. Дієва система морального і матеріального 
стимулювання персоналу і учнів. 

Ініціативу, пошук, інновації навряд чи можна впроваджувати під 
примусом, покараннями. А от заохочувати їх можна і треба: добрим 
словом, подякою, грамотою, та й матеріальна винагорода не буде 
зайвою.  

Етап №2: розробка план-графіка ПР-акцій по формуванню і 
підтриманню керованого позитивного іміджу закладу. 

План-графік містить наступні компоненти ( Див. додаток 1): 
1. Термін проведення. 
План-графік розробляється на основі річного плану з помісячним 

поділом. 
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2. Теми ПР-акцій і заходів, які супроводжуються ПР- акціями: 
1) знаменні дати (День Незалежності, День працівника освіти, 

Новий рік, День захисника Вітчизни, Міжнародний Жіночий День, День 
Перемоги і інші); 

2) перший і останній дзвінок, випускний вечір; 
3) візити до школи відомих особистостей, прийоми гостей; 
4) олімпіади, МАН, змагання, конкурси, дебати;  
5) спонсорські подарунки , премії; 
6) спеціальні дні, тижні, місячники; 
7) семінари, круглі столи, методичні об’єднання; 
8) шкільні батьківські збори; 
9) вибори і діяльність органів учнівського самоуправління; 
10) поїздки, екскурсії; 
11) інше. 
3. Зміст ПР-акцій: 
1) статті, нариси, інтерв’ю в пресі або Інтернеті; 
2) фоторепортажі з місця події; 
3) листи, відгуки учнів, випускників, батьків, гостей, відомих 

людей; 
4) буклети, брошури, інформаційні матеріали, настінні і кишенькові 

календарі; 
5) відеофільми; 
6) внутрішні шкільні газети, стенди, виставки, експозиції; 
7) виступи, лекції, бесіди; 
8) інше. 
4. Засоби інформації: 
1) газети і журнали: 
- районні («Колос», «Ехо Кобеляк»); 
- обласні («Зоря Полтавщини», «Постметодика») 
- республіканські («Освіта України», «Директор школи», фахові 

газети і журнали); 
2) веб-сайт школи; 
3) друкована продукція: брошури, інформаційні матеріали, буклети, 

посібники; 
4) внутрішні засоби; 
5) усні форми. 
5. Виконавці ПР-акцій: 
1) директор школи; 
2) заступники директора школи; 
3) голова ради школи і активні батьки; 
4) президент і актив учнівського самоуправління; 
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5) активні педагоги. 
6. Групи-адресати ПР-акцій: 
1) внутрішні: 
- педагоги; 
- учні; 
- батьки; 
2) зовнішні: 
- державні адміністрації (обласна і районна); 
- ради (обласна, районна, міська); 
- спонсори; 
- колеги з інших навчальних закладів; 
- жителі міста і району. 
Етап №3: реалізація план-графіка ПР-акцій, робота з 

компонентами позитивного іміджу закладу. 
Кожна конкретна ПР-акція спрямовується на посилення одного чи 

кількох компонентів позитивного іміджу школи і реалізується за 
окремим сценарієм, який розробляється з урахуванням чотирьох 
критеріїв: 

1) актуальність теми; 
2) оперативність інформування; 
3) популярність (участь відомих особистостей); 
4) новизна. 
Інноваційна технологія «Формування позитивного іміджу сучасної 

школи» в 2007-2009 роках реалізується в експериментальному режимі.  
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 Додаток 1  
 

План-графік ПР-акцій 
 

Термін 
проведення 

Тема 
заходу 

Зміст 
ПР-акції 

Засіб 
інформації 

Виконавець Група-
адресат 

 1   2  3   4  5  6 
      

 
Проект «Школа розвитку особистості» 

Концепція діяльності навчального закладу нового типу 
1. Тип навчального закладу: загальноосвітня школа-ліцей №2 ім. 

Олеся Гончара. 
2. Структура: заклад включає 2 структурні підрозділи: 
1) загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів (І-ХІ, ХІІ класи); 
2) ліцей (VІІІ-ХІ,ХІІ класи).  
 Школа-ліцей має єдине керівництво і єдиний педагогічний 

колектив. 
3. Мета діяльності: формування національної інтелігенції. 
4. Головні завдання: 
1) створення максимально сприятливих умов для фізичного, 

морального, естетичного, інтелектуального розвитку школярів; 
2) створення умов для здобуття учнями освіти понад державний 

мінімум; 
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3) забезпечення права дитини на самовизначення і 
самореалізацію; 

4)  впровадження в навчальний процес принципів особистісно 
орієнтованої педагогіки. 

5. Основні соціальні функції: 
1) освітня; 
2) дослідницька; 
3) методична; 
4) консультативна; 
5) профорієнтаційна; 
6) інноваційна; 
7) культурна. 
6. Основні принципи діяльності: 
1) гуманізація (пріоритет ідей самовизначення, самореалізації); 
2) демократизація (різноманітність форм навчально-виховного 

процесу, самоврядування); 
3) органічне поєднання загальнолюдського і національного; 
4) співпраця педагога і учня (педагогіка співробітництва); 
5) диференціація та індивідуалізація навчання (врахування 

інтересів і можливостей кожної особистості); 
6) динамічність (здатність оперативно реагувати на вимоги часу);  
7) розвивальний характер навчання і виховання.  
7. Основні засади педагогічної системи школи-ліцею базуються 

на трьох компонентах: 
1) комфортна, особистісно орієнтована соціальна ситуація 

розвитку дитини в школі; 
2) самовизначення і самореалізація учнів і педагогів; 
3) забезпечення опанування вихованцями школи-ліцею всіма 

основними видами людської діяльності: навчанням, працею, грою. 
8. Система відбору учнів для навчання в ліцеї базується на двох 

вимогах до майбутніх ліцеїстів:  
1) рівень знань з базових предметів не нижче достатнього; 
2) наявність мотивації до самовдосконалення. 
9. Основними вміннями випускників ліцею повинні стати: 
1) вміння логічно мислити; 
2) вміння чітко висловлювати свої думки (усно і письмово); 
3) розуміння і прийняття загальнолюдських цінностей; 
4) здатність до самоконтролю і адекватної самооцінки. 
10. Основні вимоги до педагога ліцею: 
1) досконалі знання з фахового предмету; 
2) наявність власної методики навчання і виховання; 
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3) застосування розвиваючих технологій. 
11. Методична робота в школі-ліцеї базується на трьох вимогах: 
1) системність – планомірність і систематичність у підвищенні 

фахового рівня; 
2) інновація – пошук, розробка і апробація нового змісту 

навчання і виховання; 
3) методичний плюралізм – різноманітність форм, методів і 

прийомів навчально-виховної роботи. 
12. Педагогічний менеджмент в школі-ліцеї передбачає 3 основні 

принципи: 
1) використання демократичного стилю управління; 
2) створення сучасної матеріально-технічної бази закладу; 
3) опора на науково обґрунтовану систему учнівського 

самоуправління. 
13. Створення сучасної матеріально-технічної бази закладу 

включає 3 складові: 
1) забезпечення навчального процесу сучасними технічними 

засобами, приладами, унаочненням, навчальною літературою; 
2) забезпечення естетично привабливого дизайну приміщень 

школи; 
3) оновлення інженерних систем життєзабезпечення школи. 
14. Навчальний процес в ліцеї здійснюється за двома профілями: 
1) гуманітарний; 
2) природничо-математичний. 
Гуманітарний профіль спрямований на поглиблене вивчення 

української мови і літератури, історії, правознавства, оволодіння трьома 
мовами: англійською – з 2-го класу, російською – з 5-го класу, 
французькою –  з 8-го класу . 

У навчальному плані гуманітарного профілю окрім предметів 
інваріантної складової передбачається вивчення дисциплін 
людинознавчого напрямку: філософії, психології, етики, естетики, 
релігієзнавства. 

Природничо-математичний профіль зорієнтований на поглиблене 
вивчення інформатики, математики, біології, фізики, оволодіння трьома 
мовами: англійською – з 2-го класу, російською – з 5-го класу, німецькою 
– з 8-го класу. 

У навчальному процесі ліцею застосовуються різні форми 
навчальних занять, наближені до вузівських (лекції, семінари, 
практикуми, колоквіуми, заліки).  

15. Виховний процес в школі-ліцеї зорієнтовано на всебічний і 
гармонійний розвиток особистості школяра і включає 3 складові:  
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1) навчальні заняття; 
2) діяльність розгалуженої мережі студій, гуртків, секцій; 
3) діяльність науково обґрунтованої системи учнівського 

самоуправління. 
16. У закладі практикуються матеріальні заохочення (подарунки, 

премії) учнів, які мають значні досягнення в навчанні (переможці 
районних олімпіад, конкурсів-захистів наукових робіт, спортивних 
змагань, конкурсів художньої самодіяльності). 

17. Школа-ліцей налагоджує прямі міжнародні зв’язки на основі 
угод з навчальними закладами зарубіжних країн. 

18. Учні і працівники закладу здійснюють планомірні заходи по 
формуванню позитивного іміджу школи-ліцею, поширенню ідеї 
престижності навчання в закладі. 

 

Формування позитивного іміджу сучасного сільського 
навчального закладу 

 

Коротич Л.П., директор Новоаврамівської 
гімназії, Хорольського району 

Перехід України до постіндустріального етапу свого розвитку 
супроводжується посиленням тенденції до соціальної диференціації в 
освітній сфері, соціальною поляризацією молоді. У суспільстві 
відбувається перерозподіл шансів на отримання молоддю повноцінної 
освіти. Саме сільські діти належать до числа соціальних груп, що 
спочатку мають обмежені можливості, неоднакові стартові умови, 
неоднаковий доступ до освіти.  

Модернізація сільської школи є однією з найважливіших проблем 
Української держави. Вона базується на програмі реформування 
вітчизняної освіти, сформульованій в державній програмі «Вчитель», 
програмі переходу до 12-річної освіти, в Указі Президента України від 
15 липня 2002 року «Про позачергові заходи щодо підтримки соціальної 
сфери села». 

Стратегічні плани інноваційного розвитку України гальмуються 
проблемами, що постають в управлінні сільською школою: 

- інноваційні процеси в школі відстають від процесів оновлення 
освіти; 

- більшість керівників шкіл не готові і не навчились відрізняти 
управлінські нововведення від нововведень в освіті; 

- система управління школою залишається консервативною і 
майже не оновлюється; на уроках не розкривається інтелектуальний 
потенціал учителя. 
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Сільська школа, якість її роботи істотно впливає на соціально-
економічний розвиток села, підвищення культурного рівня населення, 
розв’язання демографічних проблем. 

Але соціальні та економічні умови життя характеризуються 
негативними тенденціями. Колгоспно-радгоспна система зруйнована, 
соціальна сфера в занепаді, будівництво відсутнє, відсутність 
кваліфікованих кадрів молодих спеціалістів – усе це підсилює негативні 
процеси в сільському соціальному середовищі. 

Практика показує слабку підготовленість сільських школярів, їх не 
конкурентноздатність порівняно з міськими однолітками. У зв’язку з цим 
необхідний новий погляд на проблему загальноосвітньої школи сільської 
місцевості, нові рішення. Щоб уникнути обмеженості доступу сільських 
учнів до якісної освіти, зробити освіту сільського учня рівноцінною з 
міською, створити умови для розвитку і самореалізації кожної 
особистості. 

Незаперечно, що основна роль у запровадженні освітніх проектів 
належить лідеру педколективу – директору. Кожен керівник школи 
прагне зробити свій навчальний заклад привабливішим, успішним та 
впізнаванішим за інші. Школа завжди схожа на свого директора, бо від 
професіоналізму, мобільності, готовності до змін, творчого підходу до 
справи залежить доля освітніх реформ в Україні. 

Шлях до цієї мети пройшов через реорганізацію загальноосвітньої 
сільської школи в школу нового типу. 

Так, з 2004 року Новоаврамівська середня школа стала першою в 
Хорольському районі сільською гімназією, яка поставила за мету 
надання учням сільського регіону можливостей здобути знання понад 
обов’яковий рівень. 

Обираючи такий шлях оновлення навчально-виховного процесу, ми 
виходили з того, що школа – це відкрита соціально- педагогічна система, 
про яку частіше говорять як про сферу послуг. Часто щодо навчального 
закладу почали вживати такі терміни як «конкурентноспроможність», 
«освітня послуга», «імідж», «реклама» і т.д. Тому маркетинговий аспект 
діяльності школи є одним з напрямків оптимізації її роботи. Потребу 
формування внутрішньої культури навчального закладу, його іміджу 
зумовлюють такі причини: 

- висока внутрішня культура школи зумовлює ефективнішу 
реалізацію проблем і завдань, покладених на навчальний заклад; 

- дозволяє «вижити» школі в умовах складної демографічної 
ситуації, що підсилює конкуренцію серед навчальних закладів 
мікрорайону; 
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- сильний позитивний імідж змушує педагогів працювати на 
випередження часу у впровадженні інновацій порівняно з буденними 
школами, полегшує доступ закладу до кращих ресурсів – фінансових, 
людських, інформаційних; 

- маючи сформований позитивний імідж, школа за рівних умов 
стає привабливішою для педагогів, бо забезпечує їм стабільність, 
соціальний захист, задоволеність працею і професійний саморозвиток; 

- високий рейтинг результативності роботи педагогічного 
колективу навчального закладу впливає на вибір батьками закладу для 
навчання дитини. 

У створенні і формуванні позитивного іміджу значна роль належить 
саме керівникові школи. Що може допомогти директорові вийти із 
протиріч, проблем які є зараз? Я вважаю, що це – спокійно, творчо 
робити свою справу, виховувати громадян своєї держави тими 
засобами, що маємо, також тими «крихтами», які надає освіті держава. 

Аналізуючи і недоліки, й досягнення в освіті, зрозумів: треба стільки 
в собі мати духовності, культури, досвіду, щоб бути авторитетом і для 
кожного вчителя, і для кожного учня. Авторитетом, батьком і матір’ю для 
кожного, тому що кожен вчитель, учень вимагає до себе любові, уваги, 
позитивної оцінки, позитивної роботи. І якщо важко директорові мати 
це в душі, тоді важко і працювати.  

Сучасна школа – це школа не лише з досконалою сучасною 
матеріально-технічною базою, а й школа з високопрофесійною творчою 
командою педагогів-однодумців, справжніх «школоманів», які здатні 
забезпечити атмосферу діловитості, відкритості, співпраці учительського 
і учнівського колективів. Наша гімназія є ніби окремою державою зі 
своїми законами і звичаями. Це заклад не традиційний, а школа з 
традиціями.  

Як і кожна країна, наша гімназія має свій план розвитку, в основу 
якого покладено гармонійний розвиток кожного учня, пошук 
обдарованості і таланту, розширення свого потенціалу: в навчанні, в 
спорті, музиці чи акторській справі. Головне – лише вчасно побачити і 
розвивати їх. 

У гімназії існує традиція рівноправності: учні з шаною і повагою 
ставляться до педагогів, а кожен учитель для учня є не лише викладачем 
певної дисципліни, він є, насамперед, старшим другом і порадником. За 
їх активною участю і підтримкою в гімназії створено і діє дитячо-
юнацьке об’єднання «Лідер», численні агентства, які згуртовують дітей за 
інтересами. Дирекція гімназії рекомендує кожному агентству педагогів-
радників, які надають консультації в організації роботи. Їх допомога 
учнівському самоврядуванню – це шанобливе ставлення до думок та 
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рішень учнівського колективу, кваліфікована тактовна допомога, 
цілеспрямоване навчання і уміння організувати життя учнівського 
колективу. Однією з традицій нашої гімназії є формування, постійне 
удосконалення системи стимулювання учнів, адже школа – це місце, де 
дитина отримує першу нагороду і визнання у своєму житті. Причому не 
так важливо, чим і за що тебе відмітили, –  головне, що помітили. Через 
шкільний прес-центр, шкільну радіогазету учні гімназії отримують 
вітання з Днем народження. Двічі на рік відбувається ротація Дошки 
Пошани. Однією із складових іміджу школи є символіка закладу. 
Символи – це слова, гасла, дії, матеріальні об’єкти, які ми намагаємося 
використовувати з тим, щоб підкреслити особливість і неординарність, 
пробудити почуття причетності учнів та вчителів гімназії, зробити 
зрозумілішими її завдання і принципи. Сьогодні гімн гімназії знають і 
співають разом з учнями вчителі, батьки і випускники гімназії, 
Авторами гімну стали вчителі нашої гімназії Кравченко К.В. та 
Ганзенко О.В. 

Реорганізовуючи школу в гімназію, колектив ставив перед собою 
завдання: 

- створити власне обличчя свого закладу, чітко визначені 
пріоритети, власну філософію, своє бачення майбутнього; 

- наповнення внутрішнього і зовнішнього (естетичного) змісту 
навчальних кабінетів, класних кімнат, коридорів. У гімназії повинно 
виховувати все, і навіть стіни; 

- створити унікальну, особливу систему звичаїв, традицій, 
символів; 

- оригінальну систему виховної роботи; 
- створити таку атмосферу, щоб дитина відчувала себе комфортно, 

була відкритою і постійно виявляла свої таланти і здібності. 
Вирішуючи ці проблеми, постійно формуючи потужний позитивний 

імідж закладу, педколектив вийшов на вищий рівень рівноправних, 
доброзичливих, гуманних стосунків усіх учасників навчально-виховного 
процесу: батьків, учнів, вчителів. 

Насамкінець на підтвердження вищесказаного хочу навести думки 
і роздуми з творів випускників гімназії «Якою я бачу школу 
майбутнього?». 

«Ми любимо свій навчальний заклад і пишаємось ним. Зараз у 
нашому районі існує чимало думок стосовно нашого навчального 
закладу: одні ставлять нас у приклад, захоплюються нашими 
здобутками, інші ж, навпаки, засуджують такий підхід до учнів, коли 
директор і вчителі гімназії є старшими друзями учнів… 
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Якою я бачу школу майбутнього? Це школа на зразок 
Новоаврамівської гімназії. Я переконана, що якби всі школи мали такі 
традиції, як у нашій гімназії, то стереотипи про відсутність інтересу до 
навчання, небажання здобувати знання були б зруйновані. 

І не вірте, що учні сільських навчальних закладів мають нижчий 
рівень знань, менш ерудовані. Поговоріть з випускниками нашої 
гімназії, які навчаються у багатьох вищих навчальних закладах, які вже 
працюють, і ви переконаєтесь, що вони отримали якісну освіту, яка дає 
можливість виявити себе і навіть виділятися серед інших рівнем 
компетентності, творчим потенціалом та інтелектом. А ще вони мають 
високі моральні якості, працелюбні і наполегливі, відповідальні та 
ініціативні, зорієнтовані та позитивні життєві цінності. 

Так, наші педагоги намагаються забезпечити рівний доступ до 
якісної освіти сільським дітям, та для цього потрібна турбота і підтримка 
держави: забезпечення підручниками та додатковою літературою, 
сучасними меблями, обладнанням кабінетів, приєднання до мережі 
«Інтернет» для розширення інформаційного простору, створити такі ж 
умови, які мають міські навчальні заклади зі спонсорами. 

Та все ж ми, випускники гімназії, отримуємо тут глибокі і міцні 
знання, які дають нам можливість знайти своє місце в житті і досягти 
бажаних висот. 

Моя рідна гімназіє, дякую тобі за твою неповторність, 
далекоглядність, спасибі тобі за найкращі роки, які ти мені подарувала. 

 

Моделювання інноваційного освітнього середовища 
загальноосвітнього навчального закладу 

 

Водолазська Т.В., викладач кафедри 
менеджменту освіти Полтавського ОІППО 
імені М.В. Остроградського  

 

Реформи системи освіти в Україні виділяють як найважливіші 
завдання сучасної школи – формування у школярів ініціативності, 
досвіду самостійної діяльності і особистої відповідальності. Сучасна 
школа покликана створити необхідні умови для розвитку здібностей, 
творчих обдарувань підростаючого покоління, його духовної, загальної 
та інтелектуальної культури. Метою освітнього процесу проголошується 
розвиток особистості, відкритої для сприйняття нового досвіду, готової 
зробити відповідальний вибір в різних життєвих ситуаціях. Для 
досягнення подібної мети особливої актуальності набуває необхідність 
трансформації освітнього середовища і, відповідно, пошук механізмів 
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його перетворення, пов’язаних з процесом цілеспрямованого 
формування і розвитку особистості.  

Великої уваги взаємодії особистості і освітнього середовища 
приділено в психолого-педагогічних дослідженнях Г.П. Щедровицького, 
Дж. Гибсона, В.В. Давидова, В.В. Рубцова, І.В. Богданова, Е.Н. 
Гусинського, К.Д. Ушинського, В.А. Ясвіна, Я. Корчака, П.Ф. Лесгафта.  

Поняття «освітнє середовище» дослідники розглядають з різних 
позицій. По-перше, як сукупність можливостей для навчання дитини, 
розвитку її здібностей та особистісного потенціалу. По-друге, як засіб 
навчання та розвитку. По-третє, як предмет проектування та 
моделювання.  

Теоретичним підґрунтям для розробки наукових підходів щодо 
моделювання середовищ, у яких розвивається людина, є вчення 
С. Рубінштейна, Л. Виготського. Серед детермінант життєдіяльності 
особистості С.Рубінштейн виділяє зовнішні обставини, середовище, в 
якому вибудовується життя. Сама людина виокремлює із середовища в 
якості умов те, що відповідає вимогам, які об’єктивно вона пред’являє до 
умов життя в силу своєї природи, своїх властивостей, що склалися в 
процесі життєдіяльності. 

Л. Виготський, визначаючи механізм впливу життєвого середовища 
на розвиток людини, стверджував, що «психічна природа людини – це 
сукупність суспільних відносин, які перенесені всередину і стали 
функціями особистості, динамічними частинами її структури. 
Перенесення всередину зовнішніх соціальних відносин між людьми є 
основою побудови особистості».  

Л.Виготський писав, що вплив середовища на розвиток дитини 
вимірюється серед інших впливів також і ступенем розуміння, 
усвідомлення, осмислення того, що відбувається у середовищі. 

На конференції Об’єднаних Націй у 1972 році було задекларовано, 
що людина одночасно є продуктом і творцем свого середовища, яке дає 
їй фізичну основу для життя і робить можливим інтелектуальний, 
моральний, суспільний та духовний розвиток (Введення до 
Стокгольмської декларації). 

Поняття «освітнє середовище», що достатньо широко 
використовується в наукових публікаціях, сьогодні не має чіткого та 
однозначного визначення і тлумачиться дослідниками в широкому 
розумінні як оточення суб’єкта виховання й навчання в процесі його 
діяльності. 

Освітнє середовище розуміють як підсистему соціокультурного 
середовища, як сукупність історично сформованих факторів, обставин, 



 39

ситуацій і як цілісність спеціально організованих педагогічних умов 
розвитку особистості учня.  

У сучасних дослідженнях освітнє середовище розглядається як 
категорія, що характеризує розвиток дитини; вона визначає її цільове й 
функціональне призначення в контексті предметності культури 
суспільства. У зв’язку з цим актуального значення набуває проблема 
створення духовно-матеріального освітнього середовища, в якому кожна 
дитина мала б можливість реалізації власної системи здобуття освіти. 
Таке середовище має надати можливість кожному учневі навчатися у 
відповідності до його природовідповідних можливостей. 

Низка дослідників (Б.Бім-Бад, І.Єрмаков, Ю.Мануйлов, Л.Новікова, 
А.Петровський, Л.Сохань) вважають, що освітнє середовище – це 
постійно змінювана сфера життєдіяльності дитини. Спеціально 
організоване середовище, на думку Б.Бім-Бада й А.Петровського, має 
апелювати до активності дитини, заохочувати, поповнювати її все більш 
важким, але посильним, захоплюючим культурним матеріалом. 
Ю.Мануйлов пропонує виховувати дітей через те середовище, що оточує 
їх як спільнота, через організацію сприйняття цього середовища, яке 
вдосконалюється самими дітьми за допомогою педагогів, батьків, друзів 
школи [2]. 

Аналіз значення терміну «освіта» (І.Я. Лернер, Е.Л. Доценко, 
Е.Н. Гусинський, І.В. Богданов), дає розуміння поняття «освітнє 
середовище» як системи впливів і умов формування особистості по 
заданому зразку, а також можливостей для її розвитку [5].  

Узагальнення різноманітних підходів до визначення поняття 
«освітнє середовище» дозволяє визначити освітнє середовище сучасного 
закладу освіти як сукупність духовно-матеріальних умов 
функціонування, що забезпечують саморозвиток вільної й активної 
особистості, реалізацію творчого потенціалу дитини [1]. Саме з цих 
позицій необхідно шукати шляхи вдосконалення освітнього середовища 
в сучасних умовах.  

Проблеми педагогічного моделювання і проектування відображені в 
роботах Ю.В. Громико, В.А. Ясвіна, В.В. Давидова, В.П. Беспалько, 
Е.Н. Гусинського, М.В. Кларіна, В.В. Гузєєва. 

 Дослідження психолого-педагогічних особливостей формування 
освітнього середовища привело до висновку, що моделювання може 
служити методом організації освітнього середовища, спрямованого на 
забезпечення задоволення комплексу потреб усіх суб'єктів освітнього 
процесу [5].  

Моделювання – це метод дослідження (навчання), який передбачає 
створення штучних чи природних систем (моделей), що імітують суттєві 
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властивості оригіналу. З цього визначення важливими є дві властивості: 
модель заміщує об’єкт вивчення; знаходиться з ним у певних 
відношеннях. Ступінь відповідності моделі оригіналу може бути 
різноманітною. Моделювання – це процес створення моделей і робота з 
ними. 

Моделювання інноваційного освітнього середовища проходить 
етапи: становлення, функціонування й удосконалення. Етап 
становлення характеризується розробкою відповідної концепції і 
програми розвитку закладу. Другий етап характеризується створенням 
необхідних умов для плідного функціонування середовища, залученням 
до роботи найбільш підготовлених та творчих кадрів, батьків, які 
розуміють та підтримують концепцію розвитку даного закладу. Етапу 
удосконалення освітнього середовища відповідає постійний пошук 
ефективних засобів його розвитку, проведення інноваційної 
дослідницької діяльності, поширення додаткових освітніх послуг 
відповідно до потреб учасників педагогічного процесу. 

Визначальними характеристиками інноваційного освітнього 
середовища є здатність до самооновлення у відповідності із 
потенційними можливостями усіх складових елементів цього 
середовища. 

Дослідники пропонують проводити моделювання освітнього 
середовища за такими компонентами (мікросередовища): 

• сфера інтелектуально-пізнавального і духовного розвитку; 
• сфера творчого та інтелектуального самовиявлення, соціальної 

активності; 
• сфера вираження дитиною своєї індивідуальної самоцінності; 
• сфера духовно-творчої комунікації; 
• інформаційно-організаційна сфера; 
• сфера функціональної і просторової організації. 
Сфера інтелектуально-пізнавального розвитку передбачає, по-

перше, ґрунтовну загальноосвітню і профільну підготовку, по-друге, 
розвиток творчого і критичного мислення, опору на моделі навчання, що 
стимулюють пошук, рефлексію, готовність до вибору з альтернативних 
можливостей, інтуїцію; по-третє, індивідуалізоване навчання за 
індивідуальними програмами з відповідним змістом, темпом, формами 
контролю й оцінювання, створення індивідуальних освітніх траєкторій 
учня. 

Сфера творчого та інтелектуального самовиявлення, соціальної 
активності спрямована на науково-дослідницьку, творчу діяльність 
учнів, включення школярів у різні форми учнівського самоврядування з 
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метою розвитку соціальних якостей, участь дітей, вчителів, батьків у 
створенні норм і правил життя школи. 

Сфера вираження дитиною своєї індивідуальної самоцінності – це 
створення такого простору можливостей, який дозволяє дітям 
задовольняти свої потреби й інтереси; враховувати регламентовані та 
нерегламентовані ситуації шкільного життя. Важливого значення 
набуває самопочуття учнів у школі, їх ставлення до неї (комфортність 
шкільного середовища, задоволеність учнів своїм членством у шкільному 
та класному колективах, ступінь залучення їх у життєдіяльність школи). 

Сфера духовно-творчої комунікації пов’язана із розвитком духовної 
потреби у взаємодії з іншими людьми, встановленні гуманних стосунків 
у колективі, наявність ключових загальношкільних справ, що надають 
певного ритму і впорядкованості життю школи. 

Інформаційно-організаційна сфера передбачає забезпечення учнів, 
учителів новітньою культурологічною, науково-технічною інформацією, 
створення широкого бібліотечного фонду, використання сучасних 
мультимедійних засобів пошуку інформації, мережі Інтернет.  

Сфера функціональної і просторової організації включає культурні 
норми поведінки, що склалися у школі; створення оптимального 
розкладу, вибір адекватних форм, методів і способів навчальної роботи; 
естетичну просторову організацію закладу освіти, дизайн шкільного 
приміщення; відповідне матеріально-технічне забезпечення. 

Проектування інноваційного освітнього середовища як 
багатомірного простору, адекватного потребам дітей і підлітків, потребує 
гнучкого середовищного підхіду, орієнтованого не тільки на об’єктивний, 
предметний світ, але і на розвиток комунікацій, зв’язків і 
взаємовідносин між освітніми системами, асоціаціями шкіл і їх освітніх 
середовищ в єдине комунікативне культурне середовище регіону [2]. 
Перетворення середовища у відповідності тенденціям і динаміці 
сучасної культури сприяє становленню іншого типу освіти, іншого 
культурного образу життя школи. 

Середовище сучасної освіти складається як взаємодія нових 
освітніх комплексів, інноваційних і традиційних моделей, навчаючих 
систем, інтегрованих освітніх програм, високотехнологічних засобів 
навчання, експериментального навчального матеріалу, а також 
сучасного дизайну, оформлення усіх приміщень творами дитячої 
творчості і, головне, нової якості взаємовідношень, діалогічного 
спілкування дітей і дорослих. 

Ще однією якістю інноваційного освітнього середовища є взаємодія 
великої кількості локальних освітніх, комунікативних і інформаційних 
середовищ, взаємне використання різними країнами інноваційних 
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досягнень один одного, що сприяє розвитку освіти в цілому, намічає 
тенденції інтеграції освітніх процесів у світовий освітній простір. 

Освітнє середовище виступає функціональним і просторовим 
об’єднанням суб’єктів освіти, між якими встановлюються тісні 
різнопланові групові взаємозв’язки, і може розглядатися як модель 
соціокультурного простору, в якому відбувається становлення 
особистості.  

Освітнє середовище – це оточуючий людину простір, опанований і 
неопанований, предметний і знаковий, ціннісний для неї або 
нейтральний. Це і макросередовище – безпосереднє соціокультурне поле 
спілкування, і мікросередовище, де вона активно реалізує себе як суб’єкт 
культури, обирає найбільш значимий матеріал для самоосвіти [3].  

Освітнє середовище як складова соціокультурного простору 
характеризується великою мірою складності, оскільки має декілька 
рівнів від регіонального до основного першоелемента – освітнього 
середовища конкретного навчального закладу і класу (в певних умовах – 
референтної групи). 

Характерною особливістю освітнього середовища є те, що воно 
створюється і індивідом, оскільки кожний розвивається відповідно своїм 
індивідуальним задаткам, інтересам, життєвому досвіду і будує власний 
простір входження в історію і культуру, своє бачення цінностей і 
пріоритетів пізнання. І оскільки будь-яке знання індивідуальне, 
суб’єктивне, то освітнє середовище кожного є, в кінцевому результаті, 
особливий, унікально-індивідуальний  простір пізнання і саморозвитку, 
який необхідно враховувати в процесах освіти. 

Моделювання інноваційного освітнього середовища потребує не 
тільки позбавлення сірості і реорганізації шкільних приміщень, класів, 
майстерень, зон рекреації, але і реконструкції знаково-символічного 
середовища школи як відображення різноманітної продуктивної 
діяльності в дитячих колективах. 

Складна і різноманітна організація і самоорганізація середовища 
освіти дає: 

- дитині – образ шкільного життя, організованого за аналогією 
діючих в суспільстві культурних процесів, і стає стимулом її 
самовизначення і самореалізації; 

- учителю – чітке уявлення про всю шкільну систему діяльності і 
можливості участі в ній дітей; одночасно для педагога можливість 
підвищити свою культуру і компетентність, оскільки складне і 
різноманітне середовище освіти не може функціонувати, якщо 
педагогічне товариство активно не включено в нього; 
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- батькам – можливість уявити перспективи, потенціал шкільного 
товариства і своєї дитини, активізує участь в житті школи; 

- адміністрації – побачити шкільний організм як освітню модель, 
що розвивається, уявити школу дійсно культурним центром для дитячих 
і доросло-дитячих товариств [3]. 

Прослідкувати зв'язок розвитку особистості з відповідним типом 
педагогічного середовища дозволяє метод типологізації освітнього 
середовища. 

Я. Корчак виділяє чотири типи «виховуючого середовища» 
(«догматичне», «ідейне», «безтурботного існування», «зовнішнього лоску і 
кар'єри»). П.Ф. Лесгафта подає шість «шкільних типів» («лицемірний», 
«честолюбний», «добродушний», «забито - м'який», «забито - злісний», 
«пригноблений»), де як педагогічно бажаний результат «нормальний тип». 
Дослідниками зроблений висновок про те, що тип освітнього середовища 
визначається тими умовами і можливостями даного середовища, які 
сприяють розвитку особистості дитини, тобто освітнє середовище 
виступає як основоположний системний чинник, регулюючий прояв 
генетично обумовлених особливостей дитини [5]. 

У зв'язку з цим особливого значення набувають питання про 
взаємодію особистості і освітнього середовища, особливості соціально-
контактної, інформаційної, соматичної і наочної складових середовища 
існування людини (Е.А. Клімов), а також структуру освітнього 
середовища, що включає фізичне оточення, людські чинники і програму 
навчання (Г.А. Ковальов).  

Якість взаємодії особистості і освітнього середовища визначається 
актуалізацією активності дитини з використання можливостей, що 
забезпечуються освітнім середовищем, у тому випадку, коли ці 
можливості компліментарні її потребам: фізіологічним, потребам в 
безпеці, любові, пошані, а також вищій потребі – самоактуалізації 
(А. Маслоу). Орієнтація дорослих на організацію реалізації можливостей 
освітнього середовища дозволяє дитині досягти максимальних темпів 
свого розвитку.  

Отже, принциповим показником якості інноваційного освітнього 
середовища може служити його здатність забезпечити задоволення 
всього комплексу потреб усіх суб'єктів освітнього процесу (що вчаться, 
педагогів, батьків, адміністрації) і трансформацію цих потреб в життєві 
цінності. 

Таким чином, якість інноваційного освітнього середовища 
визначається, перш за все, спрямованістю освітнього процесу на 
розкриття і розвиток особистого потенціалу кожної дитини, що і є суттю 
гуманітарної експертизи освіти. Головний сенс особистого зростання – 
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отримання свого життєвого шляху, самоактуалізація і розвиток всіх 
основних особистих атрибутів. Взаємодія особи з власним внутрішнім 
світом в цілому не менш (а у багатьох відношеннях – більш) значуща, ніж 
зі світом зовнішнім. Інтраперсональні і интерперсональні критерії 
особистого зростання дитини стають початковою точкою оцінювання 
роботи будь-якої педагогічної системи незалежно від конкретних 
виховних і освітніх цілей, що заявляються її авторами.  

Пріоритетними у створенні інноваційного освітнього середовища 
стають культурологічний, особистісно-зорієнтований, синергетичний 
підходи. У відповідності з перерахованими підходами можна визначити 
вимоги до інноваційного освітнього середовища: 

- дитина – абсолютна цінність, особистість, і їй надається 
можливість бути собою; 

- учень реалізує право на освіту і всебічний духовний розвиток і 
саморозвиток у відповідності зі своїми потребами, здібностями й 
можливостями; 

-  учитель розвиває свої професійні й особистісні якості, духовну 
культуру, організовує навчально-виховну діяльність, виходячи з 
принципу природо-і культуровідповідності, гуманізації, естетизації на 
основі взаємодії загальнолюдських і національних цінностей; 

- керівник забезпечує оптимістичний дух діяльності учня і вчителя; 
- колектив працює у творчому пошуковому режимі на основі 

діалогу культур; 
- присутні гуманні, толерантні відношення партнерського 

співробітництва; взаємна вимогливість, повага, довіра й атмосфера 
спільної радості успіху як основа життєдіяльності закладу. 

Найвищого розвитку інноваційне освітнє середовище досягає тоді, 
коли оптимально поєднує в собі внутрішні й зовнішні функції. Внутрішні 
– це функції саморозвитку особистості школяра. Зовнішні – це функції, 
що охоплюють роль даного навчального закладу в регіоні, які 
характеризуються широкими зв’язками з іншими системами і 
середовищами. 
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Формування готовності педагогів  
до інноваційної професійної діяльності 

 

Сиротенко Г.О., старший викладач кафедри 
економіки та філософії освіти, завідувач відділу 
педагогічних інновацій та інформації 
Полтавського ОІППО ім. М.В. Остроградського 

 

Готовність до інноваційної діяльності як важлива 
професійна якість педагога. Проблеми включення вчителя у 

інноваційний процес  
Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – це особливий 

особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно-
ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними 
способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості 
і рефлексії [5, С. 277]. 

Готовність до інноваційної діяльності є передумовою ефективної 
діяльності педагога, максимальної реалізації його можливостей, 
розкриття творчого потенціалу. 

Успішність інноваційної діяльності передбачає, що педагог 
усвідомлює практичну значущість різних інновацій у системі освіти не 
лише на професійному, а й на особистісному рівні.  

Однак включення педагога в інноваційний процес часто 
відбувається спонтанно, без урахування його професійної та особистісної 
готовності до інноваційної діяльності. До того ж педагогічні інновації, як 
і будь-які інші нововведення, породжують проблеми, пов'язані з 
необхідністю поєднання інноваційних програм з державними 
програмами виховання і навчання, співіснування різних педагогічних 
концепцій.  

Не менш гострими є проблеми адаптації нововведення до нових 
умов. Часто вони спричинені намаганнями пристосувати до конкретних 
умов педагогічні технології, елементи змісту навчання й виховання, які 
виявили свою ефективність в інших галузях, або концепції, розроблені в 
зовсім інших історичних умовах. Таке механічне перенесення 
призводить до втрати змісту і глибинної суті інновації, що нерідко має 
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наслідком її дискредитацію, розчарування багатьох людей, породжує 
нову хвилю консерватизму. 

Як пише І. Підласий, учитель у лабіринті заплутаних дій на кожному 
кроці потрапляє в теоретичну безвихідь і завали, спотикається через 
суперечливі методичні настанови, змушений обходити адміністративні 
ями. Вчений виділяє 10 проблем, вирішення яких дасть змогу покинути 
роздоріжжя, на якому ми знаходимося. 

1. Слабке з'єднання практики з наукою. 
2. Некоректна психологізація. 
3. Порушення педагогічних принципів. 
4. Неправильна мотивація навчання. 
5. Змішування головного і другорядного. 
6. Нееластичність, негнучкість технологій. 
7. Поганий розрахунок уроків. 
8. Недостатня діагностика. 
9. Штучне стимулювання. 
10. Неуважність до повсякденної оптимізації. 
Коротенькі коментарі до кожного з виділених напрямів.  
1. Слабке з'єднання практики з наукою. Учителі давно не вірять 

кабінетним ученим [13, С. 45]. Зараз піддається сумніву твердження, що 
усе нове тільки від науки. Причини цього протистояння виникли не 
сьогодні.  

Суперечку повинен вирішити ринок. На ньому є товар (науковий 
результат, технологія, методика і т.д.), є його виробник, є споживач. Ось 
чому на ринок потраплятиме тільки той науковий результат, на основі 
якого можна створювати реальні системи. Шлях до цього складний, але 
іншого немає: ринкова школа не за горами і, вкладаючи гроші, 
споживачі захочуть одержувати саме те, що вони замовили.  

2. Некоректна психологізація. Філософ і педагог початку минулого 
століття П. Мюнстербергер у свій час досить гостро критикував 
психологію за те, що вона заплутує знання про людину. І. Підласий 
вважає, що прогнози вченого справдилися і психологію треба пускати в 
педагогіку з великою пересторогою. Прогрес психологізації школи не 
привів до прогресу виховання. Швидше, навпаки: ясні, здорові уявлення 
наших попередників поглинули штучно створені моделі і замінники.  

Час і нерви вчителів треба берегти, ретельно зважуючи, наскільки 
корисними і необхідними будуть ті чи інші психологічні знання.  

3. Порушення педагогічних принципів. Якби ми не порушували 
класичних принципів навчання і виховання, виконували б у повному 
обсязі усі їхні вимоги, то на гарантований середній результат могли б 
розраховувати завжди. Але стійка тенденція порушувати, ігнорувати 
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зрозумілі й очевидні принципи, на які постійно вказують дослідники, 
починаючи з 20-х років минулого століття, заважає нам учити і 
виховувати краще. Ми не бажаємо підкорятися правилам тому розбиті 
вщент ілюзії супроводжують наше суспільство і школу вже давно [13, 
С. 48].  

4. Неправильна мотивація навчання. Мотивації до підвищення якості 
і продуктивності праці у державного вчителя немає. Немає її і в учня, 
якому висока вихованість і виучка не обіцяють сьогодні жодних благ і 
переваг. Але без належної мотивації не працює жодна технологія. Усі вони 
без винятку передбачають високу обопільну зацікавленість.  

5. Головне і другорядне. У навчальних предметах, дуже часто в одній 
купі звалене головне і другорядне, необхідне усім і призначене лише 
декому, постійне і випадкове. Але ж відомо, чим менше треба вчити, тим 
більше шансів вивчити. Будь-яка технологія завжди добре працюватиме 
на невеликому обсязі знань і умінь. А навіть найкраща безнадійно 
втопиться у безодні неструктурованої інформації. Обсяг змісту шкільного 
навчання треба зменшити як мінімум удвічі, одночасно на стільки ж 
підвищивши шанси засвоєння потрібних усім знань. Шлях до цього – 
структурування інформації. 

6. Нееластичність, негнучкість технологій. Технологія навчання має 
бути еластичною, заздалегідь налаштованою на розтягування і стискання. 
Тверда регламентація завжди заважає досягненню високих результатів. 
Вузлові положення мають виконуватися завжди твердо і неухильно, а між 
ними – простір для творчості вчителя. 

7. Поганий розрахунок уроків. Будь-яка нова технологія сама собою 
нічого не вирішить. Реалізація кожної технології відбувається на уроці, за 
яким зберігається статус основної форми. Якщо ми добре його розрахуємо, 
грунтовно до нього підготуємося, то його продуктивність неодмінно зросте. 
А без належної підготовки або при підготовці абияк, до чого вже на жаль 
дійшла масова практика, успіху не буде. Тобто жодна технологія не 
звільняє вчителя від виконання його професійних обов'язків. Високі 
технології грунтуються на дуже ретельній підготовці кожного уроку. А 
без цього жодна технологія не спрацює. Навіщо ж нам видумувати інші 
технології, якщо добрі результати ще в недалекому минулому ми мали 
завдяки належній підготовці до навчальних занять [13]? 

8. Недостатня діагностика. Без діагностики немає продуктивної 
технології. А діагностувати ми поки тільки вчимося. Не бачимо в ній 
користі. Бачимо частіше зайвий тягар та витрату часу. З діагностикою 
нерозлучний моніторинг – постійне цілеспрямоване спостереження за 
просуванням кожного по обраному ним шляху. 
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9. Штучне стимулювання. Якщо відсутні стимули або вони не 
працюють, то надії на покращання результатів мало. При належних 
стимулах і традиційна технологія буде неперевершеною. 

Навчання і виховання, що здійснюються з примусу, не завжди 
ефективні. Набагато краще, звичайно, коли людина діє, спонукувана 
внутрішніми прагненнями. Їх неможливо задіяти без цілеспрямованого 
самовиховання, про яке ми згадуємо лише зрідка, а за умов вічного 
дефіциту часу організувати толком ніяк не можемо. Будь-яка технологія 
буде працювати добре, якщо учні будуть спонукувані власними 
прагненнями, сформованими самовихованням. 

10. Ігнорування повсякденної оптимізації. Оптимізація, про яку ми, на 
жаль, стали забувати, – це постійно діюча інновація, без якої немає 
поліпшення результатів. Загальна технологія усіх нюансів, місцевих умов, 
дії локальних факторів не враховує. Завжди є потреба пильніше 
придивлятися до того, що діється навколо, щоб зрозуміти, що ще потрібно і 
можна зробити для підвищення результатів. 

Вищевказані та й інші проблеми неможливо вирішити без 
усвідомлення практичної значущості перетворень у системі освіти на 
особистісному рівні, без формування готовності до інноваційної діяльності. 
Як це реалізувати, читайте в наступних матеріалах. Вони призначені як 
педагогам, так і керівникам шкіл. 

Показники, які визначають готовність педагога  
до інноваційної діяльності 

Готовність педагога до інноваційної діяльності визначають за 
такими показниками [5, С. 280]: 

1. Усвідомлення ним потреби запровадження педагогічних 
інновацій у власній педагогічній практиці. 

2. Інформованість про новітні педагогічні технології, знання 
новаторських методик роботи. 

3. Зорієнтованість на створення власних творчих завдань, методик, 
налаштованість на експериментальну діяльність. 

4. Готовність до подолання труднощів, пов'язаних зі змістом та 
організацією інноваційної діяльності. 

5. Володіння практичними навичками освоєння педагогічних 
інновацій та розроблення нових.  

Включення педагога в інноваційну діяльність може бути наслідком дії 
різноманітних чинників: 

– невдоволеність методиками, результатами особистої праці; 
– освоєння нових знань, особливо у суміжних сферах; 
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– осмислення і якісно нове бачення особистої життєвої місії, іноді – 
творче осяяння, яке, як правило, є результатом тривалого пошуку й 
аналізу здобутого на цьому шляху. 

Деякі вчені (зокрема, Касьянова О.М., skuid.gu.net) на основі 
вивчення й аналізу досліджень з проблем педагогічної діяльності, 
визначають такі параметри інноваційної діяльності вчителя:  

1. Готовність вчителя до здійснення інноваційної діяльності.  
2. Інноваційна діяльність вчителя. 
3. Результативність інноваційної діяльності. 
 Кожен параметр діяльності деталізується певними показниками.  
Параметр «Готовність вчителя до здійснення інноваційної 

діяльності» розкривається такими показниками: 
– здатність до самоорганізації;  
– здатність до самоаналізу, рефлексії;  
– здатність відмовитися від стереотипів педагогічного мислення; 
– прагнення до творчих досягнень;  
– критичність мислення, здатність до оціночних суджень.  
Параметр «Інноваційна діяльність» характеризується наступними 

показниками:  
– варіативність педагогічної діяльності;  
Опанування методологією творчої діяльності;  
– володіння методами педагогічного дослідження;  
– здатність акумулювати та використовувати досвід творчої 

діяльності інших педагогів;  
– здатність до співпраці та взаємодопомоги.  
Параметр «Результативність» розкривається такими показниками:  
– створення авторської ідеї навчання та виховання;  
– розробка змісту планів і програм; методик, технологій;  
– апробація інновацій;  
– розповсюдження освітньої інновації;  
– виявлення інноваційної ініціативи.  

Форми залучення педагога до інноваційної діяльності 
До різноманітних форм залучення педагога до інноваційної 

діяльності належать:  
– організація постійно діючого наукового семінару з 

найактуальніших проблем, над якими працюють педагоги навчального 
закладу; 

– стажування педагогів при науково-дослідних інститутах і вищих 
навчальних закладах; 

– педагогічні ради, «круглі столи», дискусії; 
– ділові, евристичні ігри з генерування нових педагогічних ідей; 
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– творча діяльність педагогів у методичних об'єднаннях; 
– участь у науково-практичних конференціях; 
– узагальнення власного досвіду і досвіду своїх колег; 
– заняття на спеціальних курсах підвищення кваліфікації; 
– самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою; 
– участь у колективній експериментально-дослідницькій роботі у 

межах спільної проблеми, над якою працюють педагоги навчального 
закладу. 

Стратегія інноваційної діяльності педагогічного колективу, окремих 
педагогів у кожній конкретній ситуації має свої часові обмеження, що 
залежить від масштабності інновації, від того, скільки часу і яких 
людських, організаційних, матеріально-фінансових ресурсів вона 
потребує. 

Але головне, інноваційна педагогічна діяльність педагогів є основою 
оновлення навчальних закладів, створення якісно нової педагогічної 
практики – авторського закладу чи радикального реформування усієї 
освітньої системи. 

Принципи інноваційної діяльності педагога  
Інноваційна діяльність педагога передбачає дотримання таких 

принципів: 
1. Принцип інтеграції освіти. Вимагає уваги до кожної дитини як 

особистості, орієнтації на формування громадянина з високими 
інтелектуальними, моральними, фізичними якостями. 

2. Принцип диференціації та індивідуалізації освіти. Потребує 
забезпечення умов для розвитку здібностей кожного вихованця. 
максимальний розвиток здібностей дитини, незалежно від соціально-
економічного та суспільного статусу її сім'ї, статі, національності, 
віросповідання. 

3. Принцип демократизації освіти. Передбачає створення 
передумов розвитку активності, ініціативи, творчості учнів і вчителів, 
залучення громадськості в управлінні школою. 

Здійснення цих принципів передбачає зміну характеру освітньої 
системи, змісту, методів, форм, технологій навчання й виховання. 
Метою освіти за таких умов є вільний розвиток індивідуальних 
здібностей, мотивів, особистісних цінностей різнобічної, творчої 
особистості. 

Отже, у структурі професійно спрямованої особистості педагога 
готовність до інноваційної діяльності є показником його здатності 
нетрадиційно вирішувати актуальні для особистісно орієнтованої освіти 
проблеми.  
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Вимоги до педагога інноваційного спрямування 
Педагог інноваційного спрямування повинен вміти реалізовувати: 
– педагогічний гуманізм (довіра до вихованців, повага до їх 

особистості, гідності, впевненість у своїх здібностях і можливостях; 
відчуття змін в цінностях освіти: не засвоєння формальних знань і 
навичок, а гуманність стосунків, свобода самовиявлення, культивація 
індивідуальності, творча самореалізація особистості). 

– емпатійне розуміння вихованців (прагнення і вміння відчувати 
іншого як себе, розуміти внутрішній світ вихованців, сприймати їх 
позиції); 

– співробітництво (поступове перетворення вихованців на 
співтворців педагогічного процесу; володіння культурою спілкування); 

– діалогізм (уміння слухати дитину, цікавитися її думкою, розвивати 
міжособистісний діалог на основі рівності, взаємного розуміння і 
співтворчості); 

– особистісна позиція (творче самовираження, за якого педагог 
постає перед вихованцями не як позбавлений індивідуальності 
функціонер, а як особистість, котра має свою думку, відкрита у 
вираженні своїх почуттів, емоцій; удосконалення у своїй професії – 
набуття компетентності, яка дає можливість справлятися з різними 
ситуаціями). 

Десять професійних і особистісних якостей педагога  
підготовленого до інноваційної діяльності 

Педагог, який підготовлений до інноваційної професійної діяльності 
має такі професійні й особистісні якості: 

1. Усвідомлення цілей освітньої діяльності у контексті актуальних 
педагогічних проблем сучасної школи. Врахування та розвиток 
індивідуальних здібностей учнів їх інтересів і потреб, потреб окремого учня 
та суспільства в цілому. 

2. Осмислена в контексті сучасності педагогічна позиція. Уміння 
відповідно до нововведень у науці і практиці по-новому формулювати 
освітні цілі з предмета, певної методики, досягати і оптимально 
переосмислювати їх під час навчання. 

3. Здатність вибудовувати цілісну освітню програму навчання і 
виховання, яка враховувала б індивідуальний підхід до дітей, освітні 
стандарти, нові педагогічні орієнтири. 

4. Вміле поєднання вчителем сучасної йому реальності з вимогами 
особистісно-орієнтованої освіти, коригування освітнього процесу за 
критеріями інноваційної діяльності. 

5. Здатність бачити індивідуальні здібності дітей і навчати відповідно 
до їх особливостей.  



 52

6. Вміння продуктивно, нестандартно організувати і проводити 
навчання й виховання, забезпечуючи розвиток творчості дітей через 
використання інноваційних технологій. 

7. Застосування форм і методів інноваційного навчання, яке 
передбачає врахування особистого досвіду і мотивів вихованців, 
використання доступних для дітей форм рефлексії та самооцінки. 

8. Адекватно оцінювати, стимулювати відкриття та форми 
культурного самовираження вихованців, здатність бачити позитивний 
розвиток учнів. 

9. Уміння аналізувати зміни в освітній діяльності, в розвитку 
особистісних якостей вихованців. 

10. Здатність і прагнення до особистісного творчого розвитку, 
рефлексивної діяльності, усвідомлення значущості, актуальності власних 
інноваційних пошуків і відкриттів.  

Рівні сформованості готовності до інноваційної  
педагогічної діяльності 

Вирізняють, на основі прояву вищевказаних якостей, інтуїтивний, 
репродуктивний, пошуковий, творчий (продуктивний) рівні 
сформованості готовності до педагогічних інновацій [5, С. 281]. 

Інтуїтивний рівень сформованості готовності до інноваційної 
педагогічної діяльності.  

До цього рівня сформованості готовності належать педагоги, які за 
особливостями мислення і практичної діяльності, ставляться до 
інноваційної проблематики як до альтернативи традиційній практиці. 
Основою їх діяльності в такому випадку є емоційна, інтуїтивна 
налаштованість на сприйняття нового тому, що воно нове, а не глибокі 
теоретичні знання особливостей інноваційної ідеї чи аналіз педагогічної 
практики, яка на цій ідеї базується. Педагогічна рефлексія у них не 
сформована. 

Репродуктивний рівень сформованості готовності до інноваційної 
педагогічної діяльності. Педагоги, які належать до цієї категорії добре 
обізнані з теоретичними засадами, змістом, конкретними методиками 
педагогів-новаторів, нерідко застосовують елементи цих систем у 
власній педагогічній діяльності. Проте використання інновацій у їх 
педагогічній практиці є несистематичним (невпорядкованим), 
ситуативним. Окремі педагоги вважають, що новітні технології можуть 
бути застосовані лише їх авторами. Педагогічна рефлексія у них 
виражена недостатньо. 

Пошуковий рівень сформованості готовності до інноваційної 
педагогічної діяльності. Педагоги цієї групи намагаються працювати по-
новому, втілюючи у власній діяльності відомі практиці технології та 
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методики навчально-виховної роботи. Охоче йдуть на експеримент, не 
приховують ні своїх успіхів, ні помилок, відкриті для публічного 
обговорення, осмислення педагогічних інновацій. 

Творчий рівень сформованості готовності до інноваційної 
педагогічної діяльності. Педагоги цього рівня творчо ставляться до 
інноваційної діяльності, мають змістовні знання про нові наукові та 
новаторські підходи до навчання й виховання, володіють новітніми 
технологіями і створюють власні. Реалізація творчого потенціалу в 
інноваційному процесі для багатьох із них є найважливішим орієнтиром 
діяльності. 

Знання про рівень сформованої готовності кожного педагога до 
інноваційної діяльності дає змогу як педагогу планувати свій 
саморозвиток, так і керівнику школи коригувати інноваційний 
потенціал колективу, що є важливим компонентом структурних 
професійних якостей. 

Структура сприйняття нововведення 
Структура мислительного процесу сприйняття педагогом 

нововведення, охоплює п'ять основних етапів: 
1. Ознайомлення педагога з інновацією. Педагог уперше дізнається 

про інновацію, але ще не готовий до сприйняття додаткової інформації. 
2. Поява інтересу. Вчитель виявляє зацікавленість інновацією і 

починає шукати додаткову інформацію про неї. 
3. Оцінювання. На цьому етапі людина подумки оцінює 

нововведення у контексті своєї ситуації, а потім вирішує, чи варто його 
апробувати, шукає спеціалізовану інформацію (поради, консультації) про 
нововведення, найчастіше в колег і знайомих. 

4. Апробація. Апробують інновацію у відносно невеликих 
масштабах, намагаючись з'ясувати, наскільки доцільне її застосування в 
конкретній ситуації. Результати цього етапу є найважливішими, оскільки 
вони можуть дати широкий простір для впровадження нововведення 
або переконати в його неможливості чи недоцільності. 

5. Остаточне сприйняття. На цьому етапі приймають рішення 
щодо сприйняття інновації. Як правило, висновок відповідає одному з 
таких варіантів рішення: 

а) сприйняття і використання нововведення; 
б) цілковита відмова від інновації; 
в) сприйняття з подальшою відмовою від інновації; 
г) відмова від нововведення з подальшим сприйняттям.  
Основним завданням на цьому етапі є оцінювання результатів 

попереднього етапу і прийняття остаточного рішення про застосування 
інновації в майбутньому. Практика свідчить, що відмовитися від 
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інновації можна на різних етапах, це значною мірою залежить від суті 
нововведення, а також від інновативності (сприйнятливості) до 
нововведень. 

Компоненти готовності педагога до 
 інноваційної педагогічної діяльності 

Відомі такі компоненти готовності педагога до інноваційної 
педагогічної діяльності: мотиваційний, когнітивний, креативний, 
рефлексивний. Вони взаємообумовлені та пов'язані між собою. 

Мотиваційний компонент готовності до 
 інноваційної педагогічної діяльності 

Мотиваційний компонент є основою, навколо якої конструюються 
головні якості педагога як професіонала, оскільки від того, чим мотивує 
педагог свою готовність до інноваційної діяльності, залежать характер 
його участі в інноваційних процесах та досягнуті результати. 

Важливим компонентом управління педагогічними інноваціями є 
знання мотивів інноваційної діяльності педагогів, які можуть бути 
обумовлені:  

– підвищенням ефективності навчально-виховного процесу;  
– намаганням привернути до себе увагу: 
– здобути визнання та ін.  
Справжню суть мотивів з'ясувати буває нелегко, оскільки вони 

змінюються. Особистісну значущість конкретних мотивів досліджують 
на підставі аналізу сформульованих педагогом цілей власної 
інноваційної діяльності, його дій щодо реалізації цих цілей, а також 
аналізу змін у його мотиваційній сфері, самооцінок, ставлення до своєї 
професійної діяльності. 

Провідним мотивом інноваційної педагогічної діяльності у більшості 
випадках є пізнавальний інтерес.  

Позитивну мотивацію педагога до інноваційної діяльності засвідчує 
задоволення таких його особистісних і професійних потреб, як 
створення і застосування нового, підвищення педагогічної майстерності, 
подолання професійних труднощів. Тому використання інноваційних 
технологій багато хто з педагогів вважає єдиним важливим мотивом 
особистісного і професійного самоствердження. 

До ідеї про необхідність інновацій багато вчителів приходять через 
невдоволеність власною професійною діяльністю у межах традиційного 
педагогічного процесу. Тільки випробувавши себе в різних моделях 
навчання й виховання, можна обрати адекватні особистісній і 
професійній спрямованості методи, прийоми, способи роботи. 

Отже, показниками мотиваційного компонента готовності до 
інноваційної педагогічної діяльності є пізнавальний інтерес до 
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інноваційних педагогічних технологій та особистісно-значущий смисл їх 
застосування. 

Когнітивний компонент готовності до 
 інноваційної педагогічної діяльності 

Є результатом пізнавальної діяльності. Його характеристики: 
– обсяг знань (ширина, глибина, системність) педагога про суть і 

специфіку інноваційних педагогічних технологій;  
– їх види та ознаки;  
– комплекс умінь і навичок із застосування інноваційних 

педагогічних технологій у структурі власної професійної діяльності;  
– стиль мислення, сформованість умінь і навичок педагога.  
Виокремлюють такі професійні уміння педагога, які засвідчують 

свідоме оволодіння інноваційною діяльністю:  
– гностичні (уміння здобувати, поповнювати і розширювати свої 

знання, вивчати особистість дитини і себе); 
– проектувальні (здатність планувати навчальний процес відповідно 

до цілей навчання, психологічних закономірностей, оптимальних видів, 
методів, прийомів професійної діяльності; уміння планувати позакласну 
роботу); 

– конструктивні (уміння обирати оптимальні прийоми і способи 
навчання, форми роботи, відбирати і дозувати навчальний матеріал, 
оптимально керувати процесом учіння); 

– організаційні (здатність організовувати свою діяльність і діяльність 
дітей відповідно до цілей навчально-виховного процесу); 

– комунікативні (уміння використовувати різні механізми 
формування міжособистісних взаємин учасників педагогічного процесу, 
застосовувати техніку акторської майстерності, попереджувати і долати 
конфлікти, створювати комунікативну мережу занять). 

 Показниками сформованості когнітивного компонента є: 
– методологічні знання (вміння сприймати дійсність із позицій 

системного підходу, сформованість загальнонаукових категорій); 
– загальнотеоретичні й методичні знання (знання принципів і методів 

педагогічного дослідження, володіння конкретними дослідницькими 
вміннями); 

– уміння успішно застосовувати інноваційні педагогічні технології 
(гностичні, проектувальні, конструктивні, організаційні, комунікативні); 

– позитивний педагогічний досвід. 
Реалізація когнітивного компонента для педагога означає для нього 

необхідність професійно самовизначитись, тобто усвідомити норми, 
модель своєї професії і відповідно оцінити свої можливості. 
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Креативний компонент готовності до 
інноваційної педагогічної діяльності  

Креативний компонент проявляється у нестандартному розв'язанні 
педагогічних завдань, в імпровізації, експромті.  

Ознаками креативності є: 
– здатність до створення нового;  
– нетрадиційний підхід до організації навчально-виховного процесу; 
– вміння творчо вирішувати будь-які професійні проблеми; 
– взаємодіяти з вихованцями, колегами, батьками дітей;  
– уміння розвивати креативність дітей, що втілювалося б у їх 

поведінці. 
Формування креативності у вихованців залежить від таких 

професійних умінь та установок педагога: 
– визнання цінності творчого мислення та права на помилку; 
– розвиток чутливості дітей до стимулів оточення; 
– вільне маніпулювання об'єктами та ідеями; 
– уміння всебічно розкрити особливість творчого процесу; 
– уміння розвивати конструктивну критику; 
– заохочення самоповаги та самооцінки; 
– нейтралізація почуття страху перед оцінкою тощо. 
Креативність педагога розвивається на основі наслідування 

досвіду, концепції, ідеї, окремого прийому, форми, методу з поступовим 
зменшенням питомої ваги наслідувального і зростанням питомої ваги 
творчого компонента педагогічної діяльності.  

Рефлексивний компонент готовності до  
інноваційної педагогічної діяльності  

Рефлексивне мислення є важливою умовою вдосконалення власної 
діяльності. Здатність людини рефлексивно ставитися до себе і до своєї 
діяльності є результатом освоєння нею соціальних відносин між людьми. 
На основі взаємодії з іншими людьми, прагнучи зрозуміти думки і дії 
іншого, людина виявляє здатність рефлексивно поставитися до себе.  

Рефлексивне мислення характеризує пізнання й аналіз педагогом 
явищ власної свідомості та діяльності. Реалізується цей компонент через 
такі рефлексивні процеси, як саморозуміння й розуміння іншого, 
самооцінювання й оцінювання іншого, самоінтерпретація й 
інтерпретація іншого. 

Таким чином, пошук, освоєння і застосування відомих педагогічних 
інновацій, аналіз отриманих результатів і власного індивідуального стилю 
роботи можуть сприяти створенню педагогом нових інноваційних освітніх 
технологій. 
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Показником рефлексивного компонента в структурі готовності до 
інноваційної педагогічної діяльності є сформованість рефлексивної 
позиції (характер оцінки педагогом себе як суб'єкта інноваційної 
діяльності). 

Отже, ми розглянули мотиваційний, когнітивний, креативний і 
рефлексивний компоненти, які представляють структуру готовності 
педагога до інноваційної діяльності.  

Особистісна центрація педагога як зацікавленість  
його інтересами учасників педагогічного процесу 

У творчих педагогів краще розуміння самого себе, висока 
самоповага та задоволеність своєю професійною діяльністю. 

Але творчий, конструктивний педагог не обов'язково може бути 
педагогом з високим інноваційним потенціалом. І.М. Дичківська відзначає 
[5, с.286], що інтерес вчителя до новацій може співіснувати зі 
спрямованістю не на розвиток вихованця, а на інші зовнішні цілі: 
підвищення престижу в очах адміністрації, колег, батьків вихованців, 
задоволеність від володіння "модними" методиками. Це означає, що 
особистісна центрація педагога може спрямовуватися у різні сфери. 

Особистісна центрація – це спрямованість, зацікавленість педагога 
інтересами учасників педагогічного процесу. 

З огляду на внутрішню мотивацію та спрямованість виокремлюють 
такі види особистісної центрації педагога: 

1. Бюрократична особистісна центрація (на адміністрації 
навчального закладу). 

2. Конформістська особистісна центрація (на колегах). 
3. Авторитетна особистісна центрація (на батьках). 
4. Егоцентрична особистісна центрація (на особистих інтересах і 

переживаннях). 
5. Методична особистісна центрація (на засобах навчання та 

виховання). 
6. Гуманістична особистісна центрація (на інтересах дитини). 
Лише гуманістична центрація є умовою того, що нововведення 

відповідатиме справжній меті навчання та виховання, де людська 
особистість визначається найвищою цінністю. 

З'ясувавши особливості центрації, легше зрозуміти причини 
психологічних бар'єрів, що виникають у педагогів під час впровадження 
нововведення, та здійснювати управління ними. 
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Освіта в Україні завжди посідала особливе місце. Історичні джерела 
свідчать про те, що у часи Гетьманщини освітній рівень українського 
населення не поступався західноєвропейському.  
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Потяг до освіченості, різних видів мистецтв і духовності упродовж 
сімнадцятого та вісімнадцятого століть вартий подиву. Адже коли 
російський цар Петро І міг спілкуватися  тільки однією іноземною мовою 
(голландською), українські студенти розмовляли і писали латиною, 
древньоєврейською, старослов’янською, польською… Але так тривало 
лише в період, вільний від чужоземного панування, який, на жаль, 
затягнувся аж до нашого часу. 

Навіть у ХХ столітті в Україні не могло ще існувати своєї 
національної моделі середньої та вищої освіти. Натомість їй була 
силоміць нав’язана радянська школа, головні засади якої зберігаються і 
понині. Чомусь вважалося, що радянська освіта найкраща. Не 
дотримувалися цієї тези хіба поодинокі педагоги, та й то переважно з 
української діаспори. Однак поколивати загальний консервативний 
погляд вітчизняних вчителів на це питання зовсім не просто, тому 
говорити про якусь революцію в українській освіті було передчасно. 
Тому й виникла необхідність провести модернізацію середньої школи, і 
ця реформа вже розпочалася. 

Її суть зводиться до того, що педагоги повинні навчити дітей 
вчитися. По-друге, учні мають вміти використовувати одержані знання 
в практичній діяльності. Звісно, проведення модернізації шкільної освіти 
потребує відповідних програм, підручників, а ще – відповідної 
підготовки вчителів, адже своєрідність середньої освіти така, що 
неможливо нічого суттєво змінити, поки вчитель у своєму спілкуванні з 
учнями не реалізує ці зміни.  

Розвиток сучасного суспільства характеризується дуже швидкими й 
глибинними темпами змін. Усі зміни, які вносять щось нове в ту, чи іншу 
галузь народного господарства, прийнято називати новітніми або 
інноваційними. Тобто, під інноваціями, у самому загальному випадку, 
розуміють нові ідеї, процеси, засоби та отримані з їх допомогою 
результати в будь-якій сфері діяльності. 

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті серед 
основних задач реформування школи окремо виділяє створення умов 
для запровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних 
технологій і науково-методичних досягнень. Зрозуміло, що створення 
чіткої й керованої системи запровадження інноваційних технологій у 
навчально-виховний шкільний процес є важливою умовою досягнення 
світових освітянських стандартів. Варто підкреслити і той факт, що 
суспільство довірило школі виховувати молоде покоління, тому 
педагогічна система має бути відкритою для інновацій, критичного 
сприйняття створених досягнень, і в той же час вона має вміти 
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створювати свої власні новоутворення і через них впливати на розвиток 
суспільства. 

В інноваційних навчальних закладах триває інтенсивне 
переосмислення цінностей, долаються консерватизм і стереотипи 
педагогічного мислення. Ці навчальні заклади моделюють нові, 
оригінальні структури навчально-виховного процесу, вносять зміни у 
зміст, форми і методи навчання, виховання й управління шляхом їх 
системного експериментування чи апробації 

В освіті, як і в будь-якій іншій галузі людської діяльності, час від 
часу з’являються сучасні поняття, що визначають сутність її 
найактуальніших проблем: інновації, парадигми, технології, профільне 
навчання, компетентність, незалежне тестування, школа майбутнього… 
Йде природний процес пошуку, коли нове спершу осмислюється, 
порівнюється з минулим (уже відомим); а далі проектується. 

Якість і доступність освіти потребує прискореного інноваційного 
розвитку, який ґрунтується на прогресивних світових освітніх 
тенденціях, сучасних навчальних технологіях та забезпечує 
цілеспрямований навчально-виховний процес, що відповідає запитам 
учнів та дає змогу вільно розвивати здібності і таланти.  

Інтеграція України у світовий простір потребує постійного 
вдосконалення національної системи загальної середньої освіти, пошуку 
ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг та розроблення 
інноваційної моделі навчального закладу «Школа майбутнього» –  
своєрідного еталону організації навчально-виховного процесу в 
загальноосвітньому навчальному закладі. 

Реформування системи шкільної освіти створює умови для 
розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина 
України. «Школи майбутнього» виховуватимуть покоління людей, 
здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й 
примножувати цінності національної культури та громадянського 
суспільства. 

Основною метою проекту «Школа майбутнього» є поліпшення 
механізму надання освітніх послуг, випробування інноваційних моделей 
новітніх закладів. Провідний напрямок їх діяльності – пошук, навчання і 
виховання здібних, обдарованих дітей, здатних самостійно діяти і 
приймати рішення у нестандартних ситуаціях. Все це вимагає глибокого 
наукового осмислення змісту діяльності шкіл нового типу, специфіки 
навчально-виховного процесу для формування творчої, всебічно 
розвиненої особистості.  

Основними завданнями «Школи майбутнього» повинні бути: 
виховання патріотів, відданих демократичним цінностям; створення 
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сприятливих умов для гармонійного розвитку учнів, їх здібностей; 
підготовки до самостійного життя. 

Передбачається створення і випробування інноваційної моделі 
стимулювання інвестицій в освітню галузь, формування партнерських 
економічних відносин між державою, місцевою громадою та суб’єктами 
господарювання. 

Сьогодні майже все, про що мріємо, має шанс втілитися в життя. І 
це стосується освіти, так само як і шкільництва. Однак будь-який план, 
спрямований на вдосконалення школи, мусить відштовхуватися від 
конкретного бачення, навіть якщо воно й потребуватиме постійного 
оновлення.  

Є багато шляхів до нової школи, які можна вибрати для 
модернізації освіти в нашій країні на основі врахування світового 
досвіду. Деякі кроки вже зроблено, є багато ідей та пропозицій 
вітчизняних вчених, практиків. 

Майбутнє школи нового типу значною мірою залежить від 
інноваційного потенціалу навчального закладу, рівня культури, що 
передбачає досягнення нової якості навчально-виховного процесу, 
здійснення кардинальних базових перетворень у змісті, формах і 
методах навчання і виховання, в управлінні школою, в переведенні її із 
стану функціонування в режим розвитку. 

Сучасна школа має відповідати вимогам часу. Ведучи мову про 
конкурентоспроможного випускника, вчителя школи, треба не забувати 
про конкурентоспроможність школи як учасника ринкових відносин. 
Тож школа, як товар на ринку, має знайти свого покупця, а для цього 
доведеться бути презентабельною, вміти рекламувати себе, свої 
переваги, особливо коли вона працює за інноваційними технологіями. 

Українська держава, нове суспільство, яке будується як відкрите, 
потребує як нового вчителя, так і нового учня. На сьогоднішній день 
майже всі школи нашої країни пройшли складний шлях реформування 
навчально-виховного процесу. Навчальні заклади отримали право 
вибору існуючих варіантів навчання і конструювання нових. У 
формуванні інтелектуального потенціалу України все помітніше місце 
займають школи нового типу. Провідний напрямок їх діяльності –  
пошук, навчання і виховання здібних, обдарованих дітей, здатних 
самостійно діяти і приймати рішення у нестандартних ситуаціях. Все це 
вимагає глибокого наукового осмислення змісту діяльності шкіл нового 
типу, специфіки навчально-виховного процесу в ім’я формування 
творчої, всебічно розвиненої особистості. 

Закономірно, що кожна нація шукає власну оптимальну модель 
школи, і цей досвід успішних педагогічних систем відомий кожному 
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освітянину. Для всіх, хто причетний до формування її політики, важливо 
не загубити в тотальних перетвореннях політичної системи, економіки, у 
боротьбі за владу на всіх рівнях те єдине, що відродить Україну –  
Духовність. Це єдиний фундамент нового українського суспільства і 
школи майбутнього. 

Тож нам всім варто зрозуміти, що справжнє реформування 
шкільної освіти, її майбутнє в інтересах тих, хто вчиться, є нашою 
спільною справою, яку ніхто не зробить за нас і без нас. 
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Зміцнення державності України, політичні та соціально-економічні 
зміни в суспільстві, входження в цивілізоване світове співтовариство 
неможливі без структурної реформи національної системи освіти, 
спрямованої на забезпечення її якості, мобільності та 
конкурентоспроможності. 

Однією з передумов інтеграції України в єдиний європейський 
освітній і науковий простір є досягнення цілей Болонського процесу, до 
якого вона приєдналася в травні 2005 року на черговій конференції 
міністрів освіти Європи, що проходила в Бергені (Норвегія). Україна 
продемонструвала свідоме прагнення стати інтегральною частиною 
європейської освітньої зони та утвердити себе як європейську державу.  

У той же час «Національна доктрина розвитку освіти в ХХІ столітті» 
та чинне законодавство недостатньо враховують загальні тенденції в 
міжнародному вимірі освіти, її зв'язок з реаліями сучасного 
глобалізованого, технократичного світу. Українська концепція 
модернізації школи має внутрішній характер і не зорієнтована на 
інтеграцію національної системи освіти в європейський простір.  

Така ситуація підкреслює актуальність та необхідність дискусій 
навколо Болонського процесу і спонукає українську педагогічну 
спільноту активно включитися в роботу щодо цілеспрямованого 
вивчення та осмислення його документів. Цікавим, на нашу думку, було 
б розпочати експеримент з впровадження кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу (КМСОНП) не лише в українських 
університетах, а й у середніх загальноосвітніх закладах. 

Метою впровадження КМСОНП є підвищення престижу української 
освіти та конкурентоспроможності наших випускників. Основними 
завданнями КМСОНП виступають: 

- адаптація ідей європейської кредитно-модульної системи до 
національних освітніх стандартів; 

- забезпечення можливості навчатися за індивідуальною 
варіативною частиною програми, що сприятиме саморозвитку дітей, їх 
підготовці до життя у демократичному суспільстві; 

- стимулювання учнів на шляху досягнення високої якості знань, 
враховуючи швидкозмінні вимоги ринку праці. 

Впровадження КМСОНП неможливе без дотриманння таких 
принципів: 

- кредитності – визначає задану трудомісткість навчального 
навантаження кожного учня, включаючи всі необхідні види робіт, 
передбачені програмою вивчення навчальної дисципліни; 

- модульності – вимагає певної декомпозиції змісту освіти, поділу 
навчального матеріалу на відносно самостійні, логічно завершені частки; 
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- консультування – означає належнє інформаційно-методичне 
забезпечення діяльності всіх учасників (учителів та учнів) освітнього 
процесу; 

- партнерства – досягається побудовою освітньої системи так, щоб 
її зміст відповідав індивідуальним потребам і можливостям учнів, 
формував чітке усвідомлення ними цілей та перспектив навчання; 

- інноваційності – полягає у використанні ефективних 
педагогічних та інформаційних технологій у навчально-виховному 
процесі. 

Євроінтеграція вимагає дотримання фундаментальних засад 
організації системи освіти, серед яких важливе місце посідає якість 
знань. «Якість – це головна умова для довіри, відповідальності, 
мобільності, сумісності та привабливості європейського освітнього 
простору», –  зазначається в документах Болонського процесу. 

Навчальний процес у нових умовах передбачає організацію 
засвоєння учнями програмного матеріалу з дисципліни у дискретному 
режимі за наперед розробленою модульною системою, що складається з 
логічно завершених блоків зі структурованим змістом. Навчальна 
дисципліна формується як сукупність змістових модулів (тем), 
передбачених для засвоєння учнями і об’єднаних в модулі (розділи 
навчальної дисципліни).  

Індивідуальний навчальний план учня повинен включати 
нормативні та вибіркові змістові модулі в межах однієї дисципліни. 
Вибіркові змістові модулі можуть складати окремі навчальні дисципліни. 
Нормативні змістові модулі необхідні для виконання обов’язкової 
частини програми, вибіркові – забезпечують можливість здійснювати 
навчання за певною спеціалізацією та сприяють поглибленій підготовці 
учнів за окремими напрямками. 

Навчальний процес здійснюється в таких організаційних формах: 
навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань (реферати, 
графічні роботи, творчі проекти), самостійна робота, практична 
підготовка, контрольні заходи, консультування. Особливого значення в 
умовах КМСОНП набуває самостійна робота учнів, яка забезпечується 
системою навчально-методичних засобів: підручники, навчально-
методичні посібники, наукові та періодичні видання. Методичні 
матеріали для самостійної роботи з дисципліни повинні включати 
перелік питань для самоконтролю учнів, в тому числі містити орієнтовні 
тестові завдання. 

Система оцінювання якості знань учнів має бути стандартизованою 
і формалізованою та передбачати обов’язкову гласність результатів 
успішності. В її основу покладена спеціальна 100-бальна шкала 
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(максимально можлива сума балів, яку набирає учень за всіма видами 
перевірки знань). 

Модульно-рейтингова система оцінювання навчальних досягнень 
учнів розробляється з кожної дисципліни окремо (приклад наведений у 
таблиці 1).  

Розподіляючи бали, слід взяти до уваги, що проведення модульного 
контролю знань учнів у формі письмового тестування є обов’язковим, а 
його результат становить не менше 50 % від загальної кількості балів, 
включаючи поточну успішність, яка передбачена вивченням певного 
модуля. 

До модульного контролю учні допускаються лише за умов повного 
виконання завдань навчальної програми. Учні не допускаються до 
складання підсумкового контролю, якщо вони не мають позитивних 
результатів з усіх передбачених структурою навчального плану 
модульних контрольних робіт. 

Учні можуть набрати додатково до 25 балів за участь у науково-
практичних конференціях, МАН, семінарах, круглих столах, за перемоги 
в олімпіадах та конкурсах. 

Таблиця 1. 
Модульно-рейтингова система  

оцінювання навчальних досягнень учнів 
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Оцінювання знань за бальною шкалою дозволяє визначити 
рейтингові позиції учнів як з окремого предмету, так і з навчального 
профілю (соціально-гуманітарний, природничо-математичний, 
художньо-естетичний та інші). 

У підсумку зазначимо, що входження освітньої системи України до 
європейського простору є складним процесом. По-перше, необхідно 
внести радикальні зміни до чинного законодавства; по-друге, треба 
провести максимально об’єктивне дослідження стану вітчизняної школи; 
по-третє, вивчити досвід інших країн, що здійснили практичні заходи у 
межах Болонського процесу. Євроінтеграція не повинна означати 
уніфікацію освіти, а навпаки – сприяти її гармонізації, збереженню 
всього найкращого з історичного досвіду національної школи. Йдеться 
про створення принципово нової атмосфери відкритості та співпраці 
всіх європейських країн в царині освіти. Участь у Болонському процесі є 
безальтернативною, якщо Україна прагне бути суб’єктом інтеграційного 
освітнього процесу і впливати на його результати. 

Ключові поняття та їх визначення: 
Болонський процес – інтеграційний рух, метою якого є створення 

єдиного європейського освітнього і наукового простору зі спільними 
вимогами, критеріями та стандартами школи, і який названий на честь 
найстарішого університету в м.Болонья ( Італія). 

 Кредитно-модульна система – це алгоритм проведення 
навчального процесу зі структурованими за модульним принципом 
програмами та контролем засвоєння знань і вмінь учнів з кожного 
модуля за рейтинговими показниками. 

Модуль – завершена частина навчальної дисципліни, що 
формується як сукупність тісно пов’язаних між собою змістових модулів. 

Змістовий модуль – тема навчальної дисципліни. 
Заліковий кредит одиниця виміру навчального навантаження в 

годинах, необхідного для засвоєння  навчальної дисципліни. 
Рейтинговий показник – числова величина, яка дорівнює сумі 

набраних учнем балів під час вивчення та контролю знань з усіх модулів 
дисципліни за встановленою для даної дисципліни шкалою розподілу 
балів. 
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Превентивне виховання 

Дмитренко А.М., заступник 
директора з виховної роботи 
Диканської гімназії імені 
М.В.Гоголя 

На виконання Указу Президента України від 18.10.2001 р. 
№ 999/201 "Про національну програму правової освіти населення" та з 
метою пошуку і впровадження оптимальних форм роботи, щодо 
попередження порушень і злочинів, в гімназії існує система правової 
освіти та виховання, яка сприяє формуванню правомірної поведінки 
учнівської молоді. Правове виховання в школі здійснюється на 
основі Конституції України, Програми правової освіти населення України, 
річного плану школи. В школі створена система правової освіти та 
виховання, яка охоплює учнів 1-11 класів, їх батьків та вчителів школи. 

Загальна мета та розв'язання конкретних завдань профілактики 
правопорушень серед учнів досягається у процесі навчальної діяльності, 
одночасно виділяються конкретні і безпосередні завдання правового 
виховання. До них належать: 
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• формування в кожного учня системи знань з питань основ 
держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань;  

• формування поваги до держави; 
• прищеплення навичок правосвідомої поведінки; 
• виховання нетерпимості до різноманітних правопорушень; 
• формування потреби та умінь активно захищати в установленому 

законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб; 
• формування вміння протистояти негативним поглядам на 

нашу державу та її закони. 
Профілактика правопорушень серед учнів в Диканській гімназії 

імені М.В. Гоголя розпочинається вже безпосередньо на уроках, 
найбільше, уроках історії та правознавства. В школі викладається курс 
"Права людини", факультатив з правознавства. Великою популярністю 
серед учнів школи користується правова гра "Дебати". 

У школі також існує психологічна допомога дитині. Психологічна 
служба школи проводить систематичну роботу спрямовану на 
превентивне виховання учнів. Зокрема, в кабінеті психологічної 
служби створено банк літератури, різноманітного діагностичного 
інструментарію з даного питання. Ця база використовується для 
підготовки лекцій, тренінгових занять, виховних годин та ін. Цими 
матеріалами користуються не тільки працівники психологічної служби, а й 
класні керівники та класоводи при підготовці виховних заходів та 
батьківських зборів. Також розроблено цикл лекцій для учнів, що вже 
вчинили правопорушення, профілактичного характеру, є лекції по 
пропаганді здорового способу життя. Щодо пропаганди здорового способу 
життя, то у школі кілька років діяла програма «Сприяння 
просвітницькій роботі, «рівний – рівному» серед молоді України щодо 
здорового способу життя». Зараз елементи цієї програми 
використовуються при проведенні факультативних занять з психології. 

Широко використовується метод бесід. Особлива увага 
приділяється бесідам з учнями, що стоять на обліку, як схильні до 
правопорушень. Окремо проводяться бесіди з учнями з функціонально-
неспроможних сімей. На всіх цих дітей заведено індивідуальні картки, 
які ведуться постійно.  

Консультації та методична література надаються також і батькам. 
Для них розроблено цикл лекцій по вікових особливостях дитини в різні 
періоди життя та інші вузьконаправлені лекції. 

З метою батьківського всеобучу в районній газеті «Трудова слава» 
періодично друкуються статті на теми виховання, які підготовлені 
адміністрацією гімназії, практичним психологом, класними 
керівниками. Приділяється велика увага пропаганді здорового способу 



 69

життя. Це, насамперед, зустрічі з медпрацівниками; проводяться 
загальношкільні лекції для учнів. "СНІД і як з ним боротися", "Наслідки 
раннього статевого життя", "Вживання наркотиків, алкоголю та їх 
наслідки", "Гігієна дівчинки-підлітка" (Сова Т.М.) Та більшою 
популярністю серед учнів користуються зустрічі з лікарями по класах. 
Розмови виходять більш довірливими. 

Крім того в школі проходять місячники правової освіти, в 
рамках яких проводяться зустрічі працівниками правоохоронних органів 
та юстиції: 

– бесіди для 2 і 3-х класів "Права дитини" (проводила психолог 
центру соціальних служб для молоді, дітей та сім'ї);  

– бесіди для 7 і 9-х класів "Адміністративна та кримінальна 
відповідальність неповнолітніх" (проводив оперуповноважений 
кримінальної міліції в справах неповнолітніх);  

– вікторина  для  3-4 кл.  "Як ти  знаєш правила  дорожнього 
руху?" (проводив інспектор ДАІ); 

– зустрічі для 6 і 8 класів з суддею;  
– морально-правова гра з 10-ми класами (проводила начальник 

служби в справах дітей Диканської райдержадміністрації);  
– бесіда "Сімейне право" для 11-х класів (проводила завідуюча 

Диканським РАГСом); 
– для 7-х і 11-х класів зустрічі з районним суддею; 
– 5, 6, 8-і класи бесіди "Адміністративна та кримінальна 

відповідальність неповнолітніх" (проводив дільничний); 
– 9-і класи - зустріч з працівником юстиції; 
–  святкове вручення паспортів учням, яким виповнилося 16 років. 
Профілактика правопорушень займаються також класні керівники 

та класоводи безпосередньо на виховних годинах. 
4-б кл.– бесіда "Право дитини на здоров'я"  
7-а кл. – виховна година "Права людини"  
8-а кл. – виховна година "Права і обов'язки громадян України"  
9-а кл. – круглий стіл "Кримінальна відповідальність неповнолітніх"  
9-б кл. – диспут "Жінки мають права"  
10-а кл. – виховна година "Право любити Україну"  
10-б кл. – вікторина "Запитання від Феміди"  
11-а кл. – виховна година "Як звернутися до Європейського суду з 

прав людини ?"  
11-б кл. – правовий брейн - ринг "Закон і право для всіх єдині"  
11-в кл. – виховна година "Декларація прав людини"  
Розроблено схему роботи педагогічного колективу з питань 

попередження правопорушень та злочинності серед школярів. Кожний 
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навчальний рік розпочинається тим, що класні керівники, вчителі-
предметники, адміністрація вивчають контингент нових учнів, 
відвідують школярів удома з метою обстеження житлово-побутових 
умов, складають списки дітей різних категорій, акти обстеження.  

У результаті цієї роботи складається картотека учнів схильних до 
правопорушень, яка потім поповнюється психолого-педагогічною 
характеристикою учнів та іншими матеріалами. 

На кожного учня, який перебуває на обліку, заведена 
індивідуальна картка, у якій фіксуються зміни у характері і поведінці 
дітей, висвітлюється динаміка розвитку особистості протягом декількох 
років. На основі цього застосовуються ті чи інші виховні методи. 
Результати такої всебічної діагностики допомагають знайти шляхи 
корекційної і розвиваючої роботи з «важким» учнем. Наказом по школі 
закріплюються вчителі, які працюють наставниками дітей, що стоять на 
обліку в кримінальній міліції в справах дітей. 

Щорічно розробляються заходи школи з попередження 
правопорушень, злочинів неповнолітніх. При проведенні роботи з 
попередження правопорушень використовуються різні форми і методи, 
тематичні класні години, вечори правового виховання, диспути, 
лекції, вікторини, круглі столи. 

У школі створені умови для самореалізації дитини. Працює сітка 
гуртків та спортивних секцій в яких займаються більше ніж 50% учнів 
школи.  

Працює в гімназії учнівська республіка, яка є засобом 
самоврядування учнів. Її склад від 25 до 30 осіб, які обираються шляхом 
відкритого голосування учнів від 5 -11 кл. строком на 2 роки. Членом 
парламенту може бути учень, що досяг віку 10 років і є активним 
учасником шкільних справ. 

Засідання парламенту проводяться 1 раз у чверть, інколи і частіше, 
позачергово, для вирішення поточних питань. 

Головою учнівського колективу, а також парламенту є президент, 
котрий і виступає від його імені. Президент обирається учнями 
гімназії на основі загального рівного і прямого виборчого права 
шляхом таємного голосування строком на 2 роки. Головою учнівського 
колективу може бути обраний учень гімназії, який досяг віку 14 років, є 
активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки з усіх предметів. 

До складу учнівського самоврядування входять 6 комісій, 
кожна з яких вирішує завдання різних напрямків, а саме: навчальна 
комісія, комісія дисципліни і порядку, культурно-масова комісія, 
прес-центр, комісія спорту і туризму, комісія по роботі з молодшими 
школярами. 
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Крім учнівського парламенту, на базі учнів початкових класів діє 
дитяче об'єднання «Веселка». Основною метою цієї організації є 
об'єднання учнів молодших класів навколо колективно-творчої 
справи, яка сприяє розширенню їх кругозору, вивченню природи 
рідного краю, розвитку здібностей, вихованню в школярів вірність 
Батьківщині, любов до української культури, милосердя, шанобливе 
ставлення до праці. 

Для роботи з дітьми схильними до правопорушень створена Рада 
профілактики правопорушень, злочинності і бездоглядності та 
розроблені заходи по профілактиці правопорушень серед учнівської 
молоді. 

Рада профілактики тісно співпрацює з педагогічною радою 
школи та учнівським парламентом: проводяться спільні засідання по 
потребі. Крім того, комісії дисципліни і порядку та шкільного 
учнівського парламенту проводять контроль за дисципліною, 
відвідуванням, навчанням учнів школи. 

При організації і проведенні правового виховання батьків, яке 
в школі здійснюється в рамках батьківського лекторію, а також 
безпосередньо класними керівниками, ми виходимо з того, що в ст. 61 
Кодексу законів про сім'ю та шлюб України «Права та обов'язки 
батьків по вихованню дітей» говориться, що батьки мають право 
та зобов'язані виховувати своїх дітей, турбуватися про їхнє 
здоров'я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання, 
готувати їх до праці. Батьківські права не можуть здійснюватися 
врозріз з інтересами дітей. Групові форми правового виховання 
батьків – це батьківський лекторій, лекторій правових знань, 
лекторій педагогічних знань, конференції, батьківські збори. Велику 
роль у виховній роботі відіграє індивідуальна робота з батьками, 
відвідування сімей учнів удома, індивідуальні бесіди та консультації, 
зустрічі з батьками.  

Система правового навчання та виховання в гімназії дає плідні 
результати, ще 5 років тому на обліку в кримінальній міліції в справах 
неповнолітніх стояло 9 учнів школи, то зараз на обліку не перебуває 
жодного учня. 

Отже, за наявності бажання і підтримки, за сучасних умов можна 
створити ефективну систему по профілактиці правопорушень в школі. 

Хочеться вірити що робимо велику справу формування 
правосвідомості людей, виховання громадянина незалежної держави, 
держави верховенства права і пріоритету прав людини. 
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Ефективність впровадження особистісно 
зорієнтованої моделі навчально-виховного процесу 

 в Новоаврамівській гімназії 
 

Димитрова Н.А., заступник директора з 
навчально-методичної роботи Новоаврамівської 
гімназії Хорольської районної ради,  
Звірко Л.М., заступник директора з навчально-
виховної роботи Новоаврамівської гімназії 
Хорольської районної ради 
 

Узявши за основу пріоритетний напрям – створення умов для 
рівного доступу до якісної освіти, педколектив  гімназії поставив  за 
мету надати учням сільської місцевості можливість здобути знання 
понад обов’язковий рівень, розкрити  їх індивідуальні здібності та 
обдарування, сприяти їх розвитку, виховати відповідальну особистість, 
здатну до самоосвіти та саморозвитку, яка вміє використовувати 
наукові знання для критичного мислення, творчого розв’язання проблем 
заради збагачення інтелектуального потенціалу України. Це важливе 
завдання можна реалізувати тільки в умовах використання технології 
особистісно орієнтованого навчання,  яка передбачає нову педагогічну 
етику,  що базується на взаєморозумінні, взаємоповазі, творчому 
співробітництві учителя та учня. Ця етика утверджує не рольове, а 
особистісне спілкування; зумовлює використання особистісного діалогу 
як домінуючої форми навчального спілкування, спонукання до обміну 
думок, вражень, моделювання життєвих ситуацій, включає спеціально 
сконструйовані ситуації вибору. Принципово важливою є орієнтація на 
розвиток творчості учня і утвердження всіма засобами цінності і гідності 
дитячої особистості. 

Саме тому педагогічний колектив став на шлях здійснення 
інноваційної та експериментальної діяльності  згідно з Положенням про 
порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОН 
України від 7.11.2000 р. № 522), Положення про експериментальний 
загальноосвітній навчальний заклад (наказ МОН України від 
20.02.2000 р. №114) і протягом чотирьох років під керівництвом 
районного методичного кабінету  працював  над впровадженням 
технології особистісно зорієнтованого навчання  з використанням 
інтерактивних методів  в умовах сільської  гімназії. З цією метою було 
створено модель особистісного розвитку гімназиста, використовуються 
різні типи нестандартних уроків, індивідуальні та групові форми роботи,  
викладаються  спецкурси та факультативи, працює шкільне наукове 
товариство. Починаючи з 5 класу, учні навчаються в гімназійних класах. 
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Профіль майбутнього гімназійного класу (суспільно-гуманітарний чи 
природничо-математичний) визначається за результатами спостережень 
класоводів, учителів, психолога, батьків. Питання про профіль 
майбутнього 5 класу  обговорюється протягом навчального року на 
засіданнях педагогічної ради, на батьківських зборах. Відповідно до  
напряму в класах вивчаються спецкурси з математики, основ 
інформатики, основ економіки, факультативи з історії Полтавщини, 
географії рідного краю, російської мови та  ін. Старша школа працює за 
фізико-математичним профілем чи філологічним, залежно від напряму, 
визначеного в основній школі, де здійснювалась допрофільна підготовка.  

Впровадження особистісно зорієнтованої моделі  
навчально-виховного процесу в Новоаврамівській гімназії 

 



 
 
Дирекція гімназії твердо переконана, що вчителі, які 

працюють з обдарованими дітьми, самі повинні бути особами  
креативними, захопленими своїм предметом, щоб навчальний 
процес був творчим, цікавим, різнобічним, ініціативним, адже ніщо 
так не стимулює учня, як приклад улюбленого вчителя. Учителі 
намагаються створити атмосферу, що надихає учнів, заохочує їх 
інтереси, розвиває здібності, стимулює творчий потенціал. Маємо 
приблизний перелік якостей, необхідних учителю, що працює з 
обдарованими дітьми і постійно вдосконалюємо  себе  в цьому 
напрямку, а тому кожен педагог – це особистість, і кожен урок – це 
творчість. Уміння володіти інтерактивними  та нестандартними  
формами  роботи на уроках учителі демонструють  для колег з 
науково-методичних кафедр та  районних методичних об’єднань. 
Це аукціони знань та уроки-презентації  учителя історії та 
правознавства Звірко Л.М., інтегровані уроки, практикуми, 
тематичні дискусії, турніри знавців мови, які проводять учителі-
словесники Кравченко К.В., Димитрова Н.А. та Павленко Н.В., 
уроки фізики та астрономії з використанням комп’ютерних 
технологій Димитрова В.П., створення і захист проектів на уроках 
географії, які  проводить Кривошта О.Г., уроки-пошуки  та 
дослідження учителя хімії та біології Домненко Н.Ф., ефективна 
робота в парах і групах  учителів математики Микитенко Л.М. та 
Тимошенко В.І. та ін.  

А ще – цілеспрямована, детально спланована та результативна 
робота з обдарованими дітьми, яку проводить кожен учитель. Зі 
схеми видно, що в систему роботи з обдарованою молоддю 
включено всіх учасників навчально-виховного процесу, адже 
керівництво гімназії постійно наголошує, що кожна дитина – 
обдарована, а завдання всіх педагогів – виявити обдарованість  та 
підтримати її. 
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Система роботи Новоаврамівської гімназії 
з обдарованими дітьми 

 
 
Робота з обдарованими дітьми не обмежується діагностикою та 

урочними формами. Сміливо можна стверджувати, що ця робота 
відбувається постійно: на уроках, на перервах, після уроків, під час 
шкільних свят, у вихідні дні. Завдяки цьому вдалося створити у гімназії 
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особливу атмосферу взаємоповаги, рівноправності, доброзичливості, і це 
відзначають всі, хто потрапляє в гімназію хоча б один раз. Крім цього, 
результатом  роботи з обдарованими дітьми є те, що наші учні є 
постійними учасниками і призерами різноманітних конкурсів, змагань, 
олімпіад  і досягають високих  результатів. 

  
Одним із пріоритетних напрямів роботи з одарованими дітьми в 

гімназії є залучення гімназистів до участі в роботі наукових товариств  
та Малої академії наук. Саме від учителя, його професійності, фахової 
майстерності залежить результат науково-дослідницької роботи учня. І в 
цьому  плані ми маємо значні успіхи, щорічно на районний конкурс - 
захист  наукових  робіт представляємо 7-9 робіт, які займають на цьому 
етапі в основному 1-3 місця. Особливо ефективно працюють секції 
історичного краєзнавства, географії, української мови та літератури, 
фольклористики, психології. Робота  в секції «Сільське господарство» у 
2007 році зайняла ІІІ місце на обласному конкурсі-захисті наукових 
робіт.                     

Отже, чотирьохрічний досвід роботи по впровадженню технології 
особистісно орієнтованого навчання  в умовах сільської гімназії  
доводить, що школа для того й існує, щоб допомагати дитині виявляти і 
розвивати свої здібності, а старшокласнику  – знайти  свій життєвий 
шлях та самореалізуватися в житті, адже за пірамідою потреб людини, 
створеною Маслоу, потреба в самореалізації є однією з основних для 
цивілізованої людини. Випускники нашої гімназії, 70-80 % яких щорічно 
стають студентами вищих навчальних закладів, з гордістю говорять: «Ми 
закінчили Новоаврамівську гімназію!». І ми всім серцем і душею радіємо 
їх успіхам, а тому ніколи не зупиняємось на досягнутому, це спонукає 

Кількість призерів ІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін
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нас постійно шукати оригінальні, творчі підходи до вирішення 
педагогічних проблем. 

 
Організація діяльності учнівського колективу гімназії 

через дитячо-юнацьке об'єднання «Лідер» 
 

Кривошта О.Г., заступник директора 
з навчально-виховної роботи 
Новоаврамівської гімназії Хорольської 
районної ради, 
Роменська З.Г., педагог-організатор 
Новоаврамівської гімназії Хорольської 
районної ради 

 

В основі нашої педагогічної роботи стоїть – дитина. У ній ми 
намагаємося бачити особистість. Тому в основу виховної роботи гімназії 
покладено концепцію особистісно зорієнтованого виховання, яка 
передбачає активне включення гімназистів у виховний процес на 
засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості та 
глибокої поваги і взаєморозуміння. 

Ми любимо повторювати дітям: «Гімназія – ваш дім». Але, щоб ці 
слова були зрозумілими й відкритими, діти мають бути господарями в 
цьому домі. Демократизація системи освіти створила умови для того, 
щоб кожна школа формувала свою модель самоврядування, адже основи 
громадянського становлення та демократизації закладаються з дитячих 
років, а самоврядування допомагає учням організувати своє власне 
шкільне життя. 

Криза дитячих політичних організацій в навчальних закладах, 
невдалі експерименти з учнівськими комітетами, декламування 
індивідуалізму як провідної лінії у вихованні не відібрали у дітей 
об'єктивної потреби у спілкуванні, у спільній діяльності, потреби у 
колективі ровесників. Водночас і педагоги потребують опори на дитячий 
колектив. Тому колектив необхідний як учням, так і вчителям гімназії. 

Звичайно, учні потребують практичних навичок управлінської 
діяльності і саме вчителі це забезпечують. Головною умовою розвитку 
самоврядування вбачаємо залучення до роботи з органами учнівського 
самоврядування педагогів, які хочуть і вміють співпрацювати з дітьми. 

Адже, саме від учителя залежить, чи зуміють учні самостійно 
вирішувати більшість питань свого шкільного життя, саме педагог зуміє 
переконати їх у тому, що крім них, ніхто ці обов'язки виконати не 
зможе. 
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Наш досвід свідчить, що самоврядування дозволяє учням 
розвинути такі соціальні якості людини, як толерантність, критичність 
та конструктивність мислення, повагу до власної та чужої праці, 
оптимізм, гуманізм, прагнення до самоаналізу і самовиховання, 
самоствердження, вироблення організаторських умінь і навичок, 
максимального розвитку у кожної дитини її потенційних здібностей і 
можливостей, формування високої конкурентноспроможності, 
ініціативи, творчості, розкриття і утвердження особистості, заохочення її 
до самодіяльності і колективної діяльності. Воно спонукає до осмислення 
власної ролі у життєдіяльності колективу і є реальним фактором 
формування демократичних, правових засад і традицій у 
міжособистісному спілкуванні старшокласників, їх підготовки до 
розбудови громадянського суспільства нашої України. І, нарешті, 
учнівське самоврядування є організацією, що складається з учнів, 
створена учнями й існує для учнів. 

Основним центром виховання дітей та підлітків на сьогодні 
залишаються загальноосвітні заклади. Саме в стінах великих і малих, 
спеціалізованих і звичайних, престижних міських і затишних сільських 
навчальних закладів зростають ті, кому творити майбутнє. Тому, ми в 
своїй гімназії і намагаємося сприяти духовному зростанню особистості, 
створюємо умови для її самореалізації у різних формах творчої 
діяльності. 

Щоб розвинути творчий потенціал та інтелект, навчити кожного 
гімназиста адаптуватися в майбутньому до будь-якого соціального 
середовища чи інформаційного простору, ми виробили модель 
особистісного розвитку школяра і втілюємо її через організацію роботи 
дитячо-юнацького об'єднання «Лідер». 

Велику методичну допомогу в упровадженні цієї інновації надала 
доцент кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти Білик Надія Іванівна. 

Спираючись на її рекомендації, створюючи модель учнівського 
самоврядування в гімназії, ми намагаємося втілити в життя мрію про 
дитячу самостійність. 

Щоб життя в гімназії  було цікавим, веселим та змістовним, ми 
створили модель учнівського самоврядування, метою якої є залучення 
широкого загалу учнів до управління шкільним життям, отримання 
підлітками практичного досвіду, навичок управлінської діяльності, з 
яким вони можуть краще адаптуватися у дорослому житті, всебічне 
виховання учнів через участь в органах учнівського самоврядування, а 
саме дитячо-юнацького об'єднання «Лідер», до якого входять учні 5-11 
класів. Вже п’ятий рік в гімназії діє це об'єднання. Кожного року сама 
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його структура змінювалася і удосконалювалася, враховуючи напрямки 
роботи. Керує дитячо-юнацьким об'єднанням Президент гімназії, який 
обирається на демократичних засадах таємним голосуванням учнями та 
учителями. 

Президенту підпорядковані піонерська організація «Веселкова 
республіка», до якої входять учні 5-7 класів та 6 агентств: «Знання», 
«Цікавих справ», «Шкільна служба новин», «Порядок», «Олімп» та 
«Благоустрій» зі своїми штабами, клубами, центрами та секціями. Кожне 
агентство має свого керівника та учителя-консультанта, якого обирають 
на засіданні педагогічної ради за участю всіх членів об'єднання «Лідер». 

Агентство «Знання» здійснює роботу, спрямовану на вироблення в 
учнів свідомого ставлення до навчання, залучає учнів до гурткової 
роботи, проводить рейди-перевірки домашніх завдань. 

У складі агентства «Знання» працює клуб «Інтелектуал» та наукове 
товариство МАН «Ерудит», члени якого організовують конкурси ерудитів, 
проводять предметні тижні, інтелектуальні ігри з метою виявлення 
обдарованих дітей, є активними учасниками і призерами шкільних та 
районних олімпіад, конкурсу-захисту наукових робіт учнів. 

При агентстві «Цікавих справ» діють клуб КВК «Експромт», 
театральна студія, та клуб «Молодіжне кафе», який займається 
організацією дозвілля, змістовного відпочинку учнів, проведенням свят, 
вечорів, дискотек, зустрічей, ювілеїв. Значну увагу тут приділяють 
формуванню національної свідомості, любові до рідної землі, свого 
народу, забезпечення високої художньо-естетичної культури особистості. 

Уже стало традицією щороку у центрі села проводити Новорічні та 
Різдвяні вітання жителів. Учні гімназії стали призерами обласного 
конкурсу колядок та щедрівок; беруть участь у святі села «Ой на Івана та 
й на Купала», у районних конкурсах художньої самодіяльності «Веселкові 
барви», «Хорольські зірочки», проводять у гімназії свята до Дня 
українського козацтва «Козаченьки молоденькі». Гімназія пишається 
дитячим духовим оркестром, який є неодноразовим призером обласного 
марш-параду духових оркестрів. 

Агентство «Шкільна служба новин» реалізує себе через шкільний 
радіоцентр та прес-центр у вигляді змінного стенду «Промінь», де є такі 
рубрики: «Шкільні новини», «Наші інтерв'ю», «Репортаж з...», 
гумористична «Бум-бум все в нас є, але...». 

Значних результатів у правовій роботі та профілактиці 
правопорушень серед учнів здобувало агентство «Порядок» зі своїми 
штабами «Юні помічники міліції», «Юні інспектори руху», «Дружина юних 
пожежників».  
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Агентство організовує і контролює чергування в гімназії та класах, у 
їдальні, здійснює аналіз якісного чергування, зовнішнього вигляду учнів, 
веде профілактичну роботу. Аналіз роботи чергового класу 
висвітлюються на загальношкільних щотижневих лінійках. 

Організація та проведення спортивних свят, конкурсів, змагань у 
гімназії, участь у районних спортивних та туристичних змаганнях – це 
робота агентства «Олімп». У гімназії працюють спортивні секції: 
«Футболу», «Міні-футболу», «Настільного тенісу», «Легкої атлетики». Учні є 
постійними гравцями збірної команди сільського та районного 
футбольного клубу і приймають участь у районних, обласних і 
республіканських змаганнях. Уже стало традицією до Дня захисника 
Вітчизни проводити спортивне свято разом з батьками та дідусями. 

Центром суспільно-корисної діяльності учнів гімназії є агентство 
«Благоустрій». До його складу увійшли: штаб «Живи, книго!», штаб 
«Милосердя», штаб «Гімназія – мій  дім» та клуб «Екологія». Робота цього 
агентства спрямована на утвердження принципів загальнолюдської 
моралі, охорону довкілля і примноження його багатства, формування 
екологічної культури, збереження шкільного майна, формування творчої 
особистості та дбайливого господаря. Учні гімназії дбають про 
озеленення території гімназії, класних кімнат та коридорів; 
організовують роботу книжкових лікарень, проводять рейди-перевірки 
збереження учнями підручників. У гімназії створені волонтерські загони. 
Їх члени беруть активну участь у благодійних акціях, допомагають 
ветеранам, вдовам, інвалідам, пенсіонерам прибирати городи, 
присадибні ділянки, вітають їх із святами, ведуть шефську роботу над 
вихованцями дитячого садка, проводять трудові десанти по 
прибиранню братських могил і пам'ятників. Разом з працівниками 
сільського будинку культури та краєзнавчого музею проводять пошукову 
роботу, вшанування воїнів-афганців, вечір- вшанування ветеранів 
Великої Вітчизняної війни,  вечір-реквієм «Чорнобильські дзвони». 

Нова модель самоврядування дає можливість кожному учневі бути 
першим: одному – у навчанні, іншому — у спорті, мистецтві чи трудовій 
діяльності. У цьому навчальному році учні нашої гімназії зайняли III 
місце у II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, 
у конкурсі-захисті наукових робіт МАН — 5 призових місць,   у 
районному конкурсі на кращу постановку правовиховної роботи зайняли 
ІІІ місце, у районних туристичних змаганнях на кубок асоціації 
директорів – ІІІ місце, у районному конкурсі читців «Поетична весна» – 3 
призери, у районних змаганнях Дружин Юних Пожежників зайняли І 
місце, у районному конкурсі «Посміхнемось щиро Вишні» – І місце, у 
районних змаганнях «Робінзонада» – II місце, в обласному марш-параді 
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духових оркестрів – II місце. За ініціативою членів агентства «Знання» 
вже декілька років у гімназії проводимо урочисте засідання дитячо-
юнацького об’єднання «Лідер» з участю батьків, вчителів по питанню 
«Вшанування призерів районних олімпіад, змагань, конкурсів». 

Створена діюча модель системи самоврядування тісно співпрацює з 
адміністрацією гімназії та вчителями, що сприяє згуртуванню усього  
колективу гімназії. У процесі співпраці в учнів розвивається вміння 
планувати і аналізувати свої дії, вони вчаться приймати свої власні 
рішення, відстоювати свою точку зору. В нашій гімназії працює 
колектив однодумців, які завжди готові прийти на допомогу одне 
одному. 

 

Інтелектуальні ігри як засіб розвитку шестирічних 
першокласників 

 

Атаманчук Н.М., к.п.н., доцент кафедри 
психології ПДПУ ім. В.Г. Короленка  

 

У зв’язку з реформою освіти в структурі школи відбулися істотні 
зміни, а саме, до першого класу почали приймати дітей з шести років. 

Проте шестирічні діти за рівнем свого розвитку – дошкільники. 
Вони не можуть повноцінно розвиватися в умовах формалізованої 

системи шкільного навчання. Включення дітей цього віку в навчальну 
діяльність потребує особливих умов – „дошкільного” режиму, ігрових 
методів навчання. 

Сучасна дидактика визначає право дитини на гру у школі, 
розглядає її як один із засобів пізнання навколишнього світу, що 
відповідає віковим особливостям молодшого школяра. 

У 60-70-х роках ХХ ст. спостерігався справжній бум 
інтелектуальних ігор. Гра перетворюється з допоміжного прийому у 
справжню модель навчання. Ігрова модель навчання покликана 
реалізувати пізнавальні можливості та ще ряд цілей, наприклад: 
допомогу в розвитку творчої уяви, пізнання дітьми самих себе у процесі 
гри, розвиток довільності пізнавальних процесів, засвоєння школярами 
норм етичної поведінки, тощо. 

За словами В.Сухомлинського, ”гра – це величезне світло, через яке 
в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять 
про навколишній світ” [1, С.154]. 

Саме тому використання інтелектуальних ігор, а саме: розгадування 
загадок, ребусів, кросвордів, проведення вікторин у практиці роботи з 
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шестирічними першокласниками є одним з найефективніших методів 
організації їх навчальної діяльності.  

На можливість застосування у процесі навчання вправ і завдань, 
що потребують оригінального мислення, а також елементів пізнавальних 
ігор для підвищення емоційної активності учнів вказували 
М. Голобородько, О. Декролі, Д. Ельконін, Т. Жилкіна, Р.Жуковська, 
Н. Істоміна, Є. Микитинська, Н. Підгорна, Ю. Чабанський та інші. 

Учені стверджують, що такі види роботи дають можливість 
здійснити самоконтроль та самокорегування пізнавальної діяльності, що 
веде до розвитку пізнавальної самостійності учнів. 

Актуальність зазначеної проблеми і зумовила вибір мети нашого 
дослідження, а саме: роль інтелектуальних ігор у розвитку 
шестирічних першокласників. 

Перед нами постало завдання розробити рекомендації щодо 
ефективного впровадження у навчальний процес гри з метою розвитку 
пізнавальної самостійності шестирічок. 

Пізнавальна самостійність – це якість особистості, що проявляється 
у готовності своїми силами здійснити цілеспрямовану пізнавальну 
діяльність. Ця активність передбачає здатність здійснювати пізнавальну 
діяльність, що включає необхідні знання, оволодіння методами 
пізнавальної діяльності та сформованість мотивів, які визначають 
потребу, прагнення до цієї діяльності. Пізнавальна самостійність може 
розглядатися, з одного боку, як мета навчання, а з іншого – як умова, що 
дає змогу повніше використовувати можливості учнів. 

Оскільки пізнавальний процес багатогранний, він може по-різному 
впливати на процес засвоєння: по-перше, виступати як зовнішній 
стимул процесу засвоєння, як засіб активізації цього процесу; по-друге, 
як мотив пізнання, суттєво впливаючи на засвоєння, стикаючись та 
взаємодіючи при цьому з іншими мотивами. Враховуючи це, необхідно 
постійно здійснювати стимулювання пізнавальних інтересів. 

Пізнавальний інтерес – це вибіркова спрямованість особистості, 
звернена до сфери пізнання, її предметності і самого процесу оволодіння 
знаннями, це інтерес до глибокого, усвідомленого пізнання. 

Основними напрямками такого стимулювання є розвиток 
пізнавальних інтересів за допомогою змісту матеріалу, що вивчається, та 
шляхом організації діяльності. 

Пізнавальна ж самостійність дітей молодшого шкільного віку може 
формуватися у різних навчальних ситуаціях, серед яких можуть бути: 
готова подача матеріалу, спрямована пізнавальна активність, 
дослідницька пізнавальна діяльність. Сформована пізнавальна 
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самостійність дасть змогу педагогу організувати різні види пізнавальної 
діяльності учнів та вміло поєднати керівництво і самоврядування. 

Пропонуємо різні форми роботи, що сприяють підвищенню 
результативності навчання шестирічних першокласників. 

Загадки 
Розвивають кмітливість, увагу, уяву, допитливість, спостережливість. 

Організувати роботу з учнями  можна по-різному: 
- учитель почергово загадує загадки кожній команді (відгадана 

загадка — одне очко); 
- кожна команда загадує свою загадку суперникам; 
- діти діляться (за допомогою лічилки) на кілька підгруп і кожна з 

них отримує завдання загадати загадку на відповідну тему, наприклад, 
про тварин,  рослини, явища природи, людину, загадки на кмітливість, 
загадки-жарти тощо). 

Шестирічні діти особливо полюбляють загадки на кмітливість і 
загадки-жарти. Їм можна запропонувати такі загадки: 

•Чи може страус назвати себе птахом? (Ні, він не вміє говорити). 
 •Яких камінців немає в жодному морі? (Сухих). 
 •Що йде, не рухаючись з місця? (Час). 
•Все життя ходять наздоганяючи, а обігнати одна одну не 

можуть 
(Ноги). 
•Що стоїть посеред Києва? (Літера Є). 
 •Що дістане зубами потилицю? (Гребінець).  
•Якою косою не можна косити? (Дівочою).  
•Що за трава, що й сліпий знає? (Кропива).  
•В яку бочку не можна налити води? (У повну). 
 •Де вода стоїть стовпом? (У склянці).  
•Що важче — пуд пір'я чи пуд заліза? (Однакові).  
•З якої миски не можна наїстися? (З порожньої). 
Кумедні історії 
У житті кожного учня трапляється багато кумедних історій. Він 

їх довго згадує, розповідає друзям, і всі весело сміються. Такі 
смішинки створюють настрій.  

Пропонуємо кілька таких історій. 
Постраждав 
Малий Миколка прийшов додому весь у синцях. 

- Мене побив однокласник, – відповів на мамине запитання хлопчик, – 
бо я дав йому списати задачі. 
- Ти даєш списати, а тебе ще й б'ють? 
- Так, – зітхнув Миколка. – Я всі задачі розв'язав неправильно. 
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Уроки моралі 
- Якщо я тебе караю, то, певне, не для своєї втіхи, синку. 
- Тоді для чиєї ж? 

Важко виправитися 
Йде вулицею чоловік, аж бачить – стоїть дитина й гірко плаче. 

- Ну-ну, – каже чуйний чоловік, – будь гарним хлопчиком і не плач. 
- Я... я не можу бути гарним хлопчиком, –  схлипує дитина. 
- Але чому ні? 
- Не можу... – і заливається сльозами. 
- Заспокойся! – Чоловік дістає з кишені монету. – Ось візьми. А тепер 
поясни, чому ти не можеш бути гарним хлопчиком? 
- Бо я дівчинка. 

Скоромовки 
Скоромовки вчать правильно і чітко вимовляти окремі звуки.  

1. Їхав Прокіп з Прокопихою 
і забалакались про горшки, 
про миски і про покришки. 
2. Ой зібрала Маргаритка 
Маргаритки на горі, 
Розгубила Маргаритка 
Маргаритки у дворі.  
3. Дрова рубали два дроворуби. 
4. На дворі трава, на траві – дрова. Не рубай дрова на траві двора. 
5. Сумно самому Вусатому сому. Сому вусатому Сумно самому. 

Вікторина «Що? Де? Коли?» 
Шестирічні першокласники надзвичайно допитливі і 

цікавляться найрізноманітнішими речами одночасно. 
Не біда, якщо на якесь запитання діти не зможуть дати 

ґрунтовні відповіді. Вчитель допоможе точніше сформулювати 
відповідь, знайти потрібне визначення або просто пояснити, якщо 
всі учасники гри зайшли у безвихідь. 

Пропонуємо такий перелік запитань вікторини: 
1. Чому під час літньої спеки, коли ми помахуємо біля обличчя 

віялом, відчуваємо прохолоду? 
(У спекотну безвітряну погоду повітря, яке дотикається до 

нашого тіла, дуже повільно змінюється іншими шарами повітря, і тому 
дуже нагрівається. Помахуючи біля обличчя віялом, ми прискорюємо 
зміну повітря, внаслідок чого швидше надходить прохолодне повітря, 
яке забирає у тіла теплоту. Цим і пояснюється приємна прохолода, яку 
ми відчуваємо під час обвіювання). 

2. Чи гріє шуба у мороз? 
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(Сама шуба, звичайно, не гріє, тобто не дає ніякого тепла, але 
завдяки великій кількості повітря, яке наповнює хутро чи підкладку в 
ній, шуба добре зберігає тепло, що виділяє наше тіло). 

3. Чому взимку на віконному склі з'являються снігові узори? 
(Зимою повітря біля віконного скла дуже охолоджується, і частина 

водяної пари з нього осідає на холодне скло у вигляді кришталиків 
льоду. На кутах шибки ці кришталики утворюють ріжки, що 
розгалужуються і розростаються. Далі кришталики з'єднуються між 
собою і утворюють на склі дивні візерунки). 

Вище сказане дає підстави зробити наступні висновки: 
- інтелектуальні ігри є детермінантом розвитку пізнавальних процесів 
шестирічних першокласників; 
- організація різних форм роботи з дітьми є процесом створення у 
початковій школі психолого-педагогічних умов, які сприяють 
підвищенню показників розвитку пізнавальних процесів учнів. Зокрема, 
психолого-педагогічними умовами є: 

1) створення ігрових завдань, які спонукають до активного 
розвитку мислення та запам’ятовування навчального матеріалу; 

2) забезпечення оптимального співвідношення різних форм роботи 
у навчально-виховному процесі; 

3) урахування вікових психологічних особливостей учнів в 
організації ігрової діяльності тощо. 

Отже, гра в усіх своїх видах виконує різні функції, серед яких 
домінує, звичайно, мотиваційна. Саме з цих позицій слід оцінювати її 
переваги порівняно з іншими методами навчання. 

Особливості розвитку пізнавальних процесів шестирічних 
першокласників дають підстави стверджувати про необхідність 
використання у навчальному процесі інтелектуальних ігор з метою 
покращення роботи учнів на уроках. 

Аналіз наукових досліджень дає підстави стверджувати, що на 
кожному етапі навчання є певні методи і прийоми, які сприяють 
підвищенню його ефективності. Вони повинні відповідати віковим 
особливостям дітей. Сучасні першокласники – це діти віком 6 років, для 
яких провідним видом діяльності є гра, а не навчання, тому, як 
зазначалося вище, методи, форми, зміст навчання мають відповідати 
їхнім особливостям, незалежно від того, де вони навчаються. Але й 
ігрові методи повинні відповідати віку дітей. Це мають бути не 
просто ігрові ситуації типу польоту в космос, подорожі в якесь 
казкове царство чи прихід казкового героя. Більшою мірою це мають 
бути інтелектуальні ігри та вправи. Навчання — це не гра, а праця, але в 
грі і через гру діти знаходять більш сприятливі умови для свого розвитку. 
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Казка та її вплив на психічний розвиток дошкільника 
Пасічніченко А.В., к.п.н., доцент 
ПДПУ імені В.Г. Короленка  

 
Мабуть, кожна людина, згадуючи своє дитинство, неодмінно згадує 

про казки, які їй читали мама або бабуся. Казка асоціюється у нас із 
чимось приємним, лагідним, безтурботним, вона захоплює і полонить 
серця не тільки дітей, але й дорослих. 

Недарма до наших днів продовжується традиція читання дітям 
казок, особливо на ніч, адже відомо, що казка повчає і виховує дітей, 
розважає, заспокоює. Кожна казка обов’язково має певну дидактичну 
мету. Багато психологів, педагогів і письменників писали про значення 
казки для розвитку і виховання дитини. Так, В.В. Зеньковський [4] 
розглядав казку як засіб естетичного розвитку дітей, вказував на 
близькість казкових образів до образів у снах і їхньому зв’язку з 
емоційною сферою, вважав, що казки впливають на розвиток уяви. 
Н.І. Краснікова [6] зазначала, що казка – один із інструментів 
вихователя, психолога і батьків, за допомогою якого вони можуть 
спілкуватися з дітьми їхньою мовою. Відомий психолог О.В. Запорожець 
[3] досліджував сприймання дітьми казок і їхній вплив на дітей, говорив 
про формування моральних оцінок, співчуття і втрату егоцентричності у 
дітей у процесі роботи з казкою. М.В. Єрмолаєва [2] розглядала казку як 
художній твір, в якому закладений життєвий досвід людей і навіть 
філософські ідеї, і саме через казку діти в доступній формі зможуть 
осягнути ці ідеї. Дослідники зазначали, що казка здійснює величезний 
вплив на емоційний розвиток дитини, на ставлення дошкільників до 
людей, подій, предметів і явищ. І.Зіміна [5] вказувала, що народні казки 
вселяють дітям впевненість у перемозі правди й добра над злом і 
брехнею.  

Казка – найпопулярніший літературний жанр дітей дошкільного 
віку. У ній гармонійно поєднуються реальне і фантастичне, зачаровуючи 
малих красою українського слова – мудрого, доброго, оптимістичного. 
Споконвіку старші покоління передавали в казках своїм нащадкам 
власний світогляд, морально-етичні та естетичні принципи, мрії про 
нездоланність добра і правди, про щасливе життя. Значення казок у 
вихованні дітей важко переоцінити. Це не лише скарбниця народної 
мудрості, а й невичерпне джерело розвитку емоційної сфери і творчого 
потенціалу дитини. Казка збагачує соціальний і предметний досвід, 
живить комбінаторну здатність розуму, показує способи розв’язання 
моральних суперечностей, і, до того ж, у ній завжди перемагає добро. 
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У казці закладено величезний естетичний потенціал, що 
виявляється у яскравому, романтичному зображенні казкового світу, в 
ідеалізації позитивних героїв, в захопленості та повчальності. Колоритна, 
яскрава мова казок захоплює, викликає в уяві дітей чудові образи, 
пробуджує фантазію [1, С.5]. 

Казка проста і в той же час загадкова, вона сприяє розвитку уяви. 
Казка пропонує дитині образи, якими вона насолоджується, непомітно 
для себе засвоюючи життєво важливу інформацію. Казка ставить і 
допомагає вирішувати моральні проблеми. У ній всі герої мають чітку 
моральну орієнтацію. Вони або повністю гарні, або повністю погані. Це 
дуже важливо для визначення симпатій дитини, для розмежування 
добра і зла, для упорядкування її особистих складних почуттів.  

Зіміна І. пише, що оптимізм казок особливо подобається дітям, що 
посилює їхній виховний вплив. Образність – важлива особливість казок, 
яка полегшує їхнє сприйняття дітьми, що ще не вміють абстрактно 
мислити. Дотепність казок підвищує інтерес дітей до них. Дидактизм є 
однією з важливих особливостей казок всіх народів світу [5, С.28]. Казка 
несе в собі “лікувальний” характер. Діти за допомогою казок утворюють 
зв’язок між казковими подіями та реальними. Тим самим це допомагає 
дитині виплеснути емоції, переживання і нормалізувати самооцінку, 
покращити її міжособистісні стосунки. Важливою рисою казки є те, що 
під час роботи з нею відбувається психологічне перевтілення. Та дитина, 
що на початку почувала себе слабкою, невпевненою, наприкінці 
перетворюється на сильну, значущу. Відомо, що коли зачитують казку, 
то діти часто роблять різного роду виразні рухи, пов’язані з ходом 
оповідання, а інколи наслідують своїми діями героя і намагаються 
активно втручатися в хід казкових подій. Таким чином, сприяння 
героєві і співпереживання, що виникає на його основі, і є той канал, 
через який казка здійснює вплив на розвиток  особистості  дитини. 

Особливо високо цінував народну казку К.Д. Ушинський. Він 
психологічно обґрунтував, чому саме так подобається дітям казка. Він 
пояснює це особливостями дитячої уяви, надзвичайною вразливістю 
дитячого мозку. Крім того, за його словами, обмежений досвід дитини, 
вузьке коло знань спричиняють дитину вірити у незвичайне, сприймати 
казкових героїв як реальних дієвих осіб, співчувати їм. К.Д. Ушинський 
зазначав: ”Я рішуче ставлю народну казку недосяжно вище усіх 
оповідань, написаних спеціально для дітей” [1, С. 22]. 

Русова С. [1, С. 22] намагалася пояснити, чому діти так люблять 
слухати казки. За її словами, малюк розвивається досить інтенсивно, але 
він ще не спроможний усвідомити самого себе і своє життя, дитина наче 
прислухається до свого внутрішнього стану, намагається себе пізнати. І 
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ось тут їй на допомогу приходить казка. Саме в казці перед дитиною 
розкривається нове життя, вона подумки порівнює себе з іншими 
людьми, про яких йдеться в казці, порівнює свою поведінку, своє життя 
з іншими, починає його розуміти, співчувати, захоплюватись. 

Казка відіграє значну роль в житті дошкільника, в його психічному 
розвитку. Підбір казок у відповідності з цілями виховання і віковими 
особливостями дитини, майстерність розповідання і вдумлива робота 
над перенесенням образів прослуханої казки в творчій діяльності 
дитини, в її іграх, малюванні, ліпленні, - все це здійснює глибокий вплив 
на розвиток як окремих психічних процесів, так і особистості дитини 
загалом. 

Упродовж тривалого часу в психолого-педагогічній літературі 
велися дискусії щодо характеру процесу сприймання дітьми художніх 
творів. Так, одні вчені (І.Олпертон, Ж.Піаже та ін.) заперечували 
активний характер сприймання дітьми змісту художніх творів. Вони 
стверджували, що дошкільникам властивий егоцентризм, небажання і 
невміння прийняти точку зору інших, вони не можуть зрозуміти мотиви 
і вчинки героїв. Інші вчені (А. Богуш, Д. Дубовис-Арановська, 
О. Запорожець, Н. Карпинська, Є. Лукина, Л. Славина та ін.), навпаки, 
акцентують увагу на активному сприйманні дитиною художнього тексту 
в процесі слухання твору. Діти постійно переривають хід розповіді, 
втручаються в події, звертаються із запитаннями, намагаються 
допомогти героям [1, С.88]. 

Сприймання прекрасного в житті і мистецтві здійснює вплив на 
загальний психічний розвиток дитини, на формування її розуму, 
почуттів і волі. 

Одним із важливих зрушень у дошкільному віці є розвиток здібності 
подумки діяти в уявних ситуаціях. Слухання казки має важливе 
значення для формування цього виду діяльності. Старший дошкільник у 
сприйманні казки не егоцентричний. Він навчається ставати на місце 
героя, подумки йому допомагати. Сприймання казки не лише приводить 
до набуття окремих знань і умінь, до формування окремих психічних 
процесів, але змінює загальне ставлення до дійсності, сприяє 
виникненню нових, більш високих мотивів діяльності дитини [3]. 

Підкреслюючи взаємозв’язок художньо-естетичного сприймання з 
розвитком психічних процесів, поглибленням знань про навколишній 
світ, учені визначають якісно своєрідні стадії в розвитку сприймання в 
період дошкільного дитинства. Так, у молодшому дошкільному віці 
розуміння композиції та ідейного змісту залежить від життєвого та 
літературного досвіду дитини. В середньому – характеризується 
виникненням реалістичних тенденцій і осягненням на їх основі законів 
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казкової фантастики. У старшому дошкільному віці – змінами в 
мотиваційній сфері дитини і здібністю усвідомлювати головну ідею 
твору, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між мотивами і 
вчинками головних героїв.  

До старшого дошкільного віку в дітей розвивається усвідомлене 
сприймання художнього образу літературного твору, яке виявляється в 
розумінні змісту й морального смислу твору, розрізненні художньої 
образності й дійсності, здібності виділяти мовні засоби виразності, 
прийоми художнього зображення, що надає сприйманню свідомого, 
глибокого, емоційного характеру [1, С.92]. 

Корінь казки – це робота дитячої фантазії. Будучи органом 
емоційної сфери, фантазія шукає образи, щоб виразити в них дитячі 
почуття [5, С.195]. Уява відіграє неабияке значення у сприйманні твору. 
У старшому дошкільному віці з’являються зачатки творчої уяви. Дитина 
навчається діяти подумки, в уявлюваних обставинах. Уявлювані дії в 
уявлюваних обставинах породжують у дитини реальні почуття. 
Л.Бочкарьова назвала ситуацію „входження дитини всередину 
зображених казкових подій” „ефектом присутності”. Сила дитячого 
уявлення настільки значна, що діти відчувають страх, радість, гордість. 

Робота з казкою вчить дітей мислити логічно, покращує їхню 
пам’ять. Казка дає уявлення про нові для дошкільника предмети і 
явища. Розвитку дитячої уяви допоможуть ілюстрації до книги або 
малюнки самих дітей до казок [7, С.109]. 

Дуже часто в казках знаходимо перебільшення або зменшення 
об’єктів, героїв, їх можливостей. А це є одним із процесів створення 
образів уяви, якому дитина навчиться трохи згодом, але пізнає вже 
зараз [5]. Казка – спосіб розвитку мислення дитини. Ефективним 
шляхом розвитку мислення дітей є формування вміння порівнювати і 
розуміти порівняння. Аналіз змісту казки і встановлення зв’язку змісту з 
яким-небудь влучним виразом (прислів’ям, приказкою) привчає 
дошкільників мислити, визначати значення кожного твору, знаходити в 
ньому повчання.  

Стимулюючи образне мислення, казка навіює дитині певні ідеї, 
викликає оцінки, висновки на основі процесу аналізу і синтезу, тобто 
вчить мислити, абстрагувати. Яким би елементарним це мислення не 
було, для процесу інтелектуального і морального розвитку дитини це 
найбільша рушійна сила, при умові правильного  використання 
художнього матеріалу. 

Казка виконує важливу роль в дитячій субкультурі. Вона проявляє 
себе в багатьох функціях – вона допомагає дитині зрозуміти себе, 
відчути радість від співпраці, проявити свою унікальність. Вона 
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перетворює дитину на суб’єкт індивідуальної і колективної творчості: 
відбувається залучення індивіда до соціального досвіду людства, який 
широко висвітлений у казках і, разом з тим, здійснює розвиток 
особистого творчого потенціалу. Однією з головних соціокультурних 
функцій казки є формування у дітей відчуття єдності, довіри, співчуття і 
співпраці. 

Вплив казки на емоції дитини, мабуть, найзначніший. Щодо 
характеристики емоційного стану, слід підкреслити момент 
відповідальності дорослого при організації емоційної атмосфери казки. 
Якою б не була емоція, яку дитина переживає, сильною чи ледве 
помітною, вона завжди викликає фізіологічні зміни в організмі дитини, і 
ці зміни, на думку психологів, настільки важливі, що їх неможливо 
ігнорувати. Ці зміни неодмінно впливають на сприймання, мислення, 
поведінку [8, С.164]. Емоційне ставлення до казки зі сторони дорослих 
також впливає на емоції дитини. Психологи вважають, що від емоцій, 
які начастіше переживає дитина, залежить успіх її взаємодії з 
оточуючими людьми, а значить, й успіх її соціального розвитку. 
Життєрадісна дитина схильна до активного пізнання, що відіграє 
неоціненну роль в інтелектуальному розвитку. Позитивні емоції 
підвищують продуктивність когнітивних процесів, таких як мислення, 
запам’ятовування, категорізація і сприяють креативному підходу до 
вирішення різних проблем. 

Будучи головним регулятором діяльності, емоції здійснюють прямий 
зв’язок з творчістю. Емоційну насиченість всіх аспектів життєдіяльності 
дітей можна розглядати як психофізіологічну основу їх розвитку. 
Казковий світ гарно пристосований для регуляції емоційної сфери 
дитини. Саме творення казки, її композиція, яскраве протиставлення 
добра і зла, фантастичні і визначені образи, виразна мова, динаміка 
подій – все це робить казку особливо цікавою для дітей, незамінним 
інструментом формування фізично і морально здорової особистості 
дитини [8, С.165]. Правильно вказують ряд психологів на близькість 
казкових образів до образів сновидінь, а в зв’язку останніх з емоційною 
сферою не може бути сумнівів. 

Казковий світ об’єктивує для дитини ті чи інші почуття, і в цьому 
таємниця живучості в нашій душі казкових образів і таємниця їх впливу 
на дитячу душу [5, С.198]. Дослідження вчених (Н. Карпинська, 
Л. Славина, Н. Виноградова, Є. Лукина) свідчать про те, що дітям 
дошкільного віку доступне сприймання моралі казки. Так, Л. Славина 
відзначає, що перша елементарна оцінка моральних якостей і вчинків 
героїв доступна дітям у переддошкільному і молодшому дошкільному 
віці, хоча вони дають ще узагальнені однотипні оцінки „хороший”, 
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„поганий”. Найчастіше моральна оцінка дітей збігається з емоційним 
ставленням до героя, хоча бувають і розходження. У дітей 4-5 років, за 
даними Н. Циванюк, започатковується формування моральних понять 
„добре” – „погано”, „хороший” – „поганий” як первинних моральних 
категорій. Діти починають оцінювати вчинки героїв, виходячи зі змісту 
цих моральних понять, аналізують їхні взаємовідносини, критично 
ставляться до негативних вчинків, позитивні ж наслідують. Дієвість, 
активність сприймання казки, вміння оцінювати вчинки героїв 
відзначає і М. Карпинська. Вона спостерігала, що своє ставлення до 
героїв діти виявляють швидко і переважно правильно. Зрозумілі і 
близькі дітям приклади поведінки героїв вони зіставляють з особистим 
досвідом і переносять на себе або своїх товаришів деякі якості 
персонажів. Перенесення прикладів казки на свій побут не обмежується 
власним досвідом. Діти, критикуючи поведінку своїх товаришів, 
зіставляють їх з героями казки. Співчуття героям, моральні оцінки їхніх 
вчинків набувають усвідомленого характеру [1, С.90].  

Активізуючи уяву дитини, казка сприяє виникненню не лише 
нових знань і уявлень, але й появі нового ставлення до людей, подій, 
предметів і явищ. Казка якнайкраще проявляє творчий початок в 
дитині: здібність приймати і створювати нове; ініціативність; гнучкість 
мислення і поведінки; вміння слухати себе та інших [8, С.165]. 
Подорожуючи в казці, дитина знайомиться із соціальною ситуацією, що 
потребує від неї визначених рішень, вчинків у відповідності з законами, 
нормами і правилами поведінки казкових героїв. Усвідомлення дитиною 
відповідальності за свої вчинки витікає безпосередньо з казкової 
ситуації і є більш зрозумілим, ніж вимоги дорослого [8, С.171].  

Казка несе в собі багатовіковий досвід минулих поколінь, казка має 
значний виховний потенціал, казки допомагають дитині адаптуватися 
до соціуму і зрозуміти поведінку людей. Зрештою казка – один із перших 
літературних творів, за допомогою якого дитина починає своє 
знайомство із здобутками світової літератури. На нашу думку, казка 
заслуговує на значну увагу до себе зі сторони педагогів і батьків, адже 
казка – це не просто художній твір – це частинка життя дитини у 
дошкільні роки. 

Літератури 
1. Богуш А., Гаврик Н., Котик Т., Методика організації художньо-

мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. 
Підручник для студентів вищих навч. закладів факультетів дошкільної 
освіти. – К., 2006. – 170 с. 



 92

2. Ермолаева М.В. Восприятие и переживание сказки – путь от 
смысла житейского к смыслу жизненному //Мир психологии. – 1998. – 
№3. – С. 54-60. 

3. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.I. 
Психическое развитие ребенка. – М., 1986. – С. 66-77. 

4. Зеньковский В.В. Психология детства. – М., 1996. – С.194-199. 
5. Зимина И. Народная сказка в системе воспитания дошкольников 

//Дошкольное воспитание. – 2005. – №5. – С. 28-33. 
6. Краснікова Н.І. Казка та малюнок у житті дитини //Психологічна 

газета. – 2006. - №20(68). – С.13-14. 
7. Нартов К.М. Сказка – поэзия народной души //Мир психологии. 

– 1998. – №3. – С.103-111. 
8. Филиппов Ю.В., Кольцова И.Н. Сказка в процессе социализации 

детей (сказочные и мифологические персонажи и ситуации в 
воспитательном процессе и структура его организации) // Мир 
психологии. – 2003. - №3. – С.160-174. 

 
ІІІ.ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ В ЗНЗ 

 
Впровадження нових форм і методів методичної роботи  

 

Павленко В.І., начальник відділу освіти 
Полтавської райдержадміністрації 

 
Розв’язання проблеми підвищення рівня ефективності роботи 

методичного кабінету допоможе здійснити цілісний підхід до 
проектування системи методичної роботи. Завдання, яке поставлене 
перед працівниками методичного кабінету, передбачає створення умов 
для результативності педагогічних заходів у цьому напрямі, становлення 
якісної системи педагогічної діяльності, коли кожний педагог охоплений 
увагою методиста, разом з ним моделює, планує діяльність, одержує 
позитивні результати з проблеми.  

Системою методичної роботи передбачено: 
• сучасні пріоритети розвитку методичної служби та модель її 

організації; 
• інтерактивні форми організації методичної роботи. 
Досягнення мети у Полтавському районному методичному кабінеті 

відбувається через індивідуальні консультації для педагогів, роботу 
постійно діючих семінарів, районних методичних об’єднань, опорних 
шкіл, творчих груп, семінарів-практикумів, консультпунктів для 
вчителів, а також  через цілу систему методичних заходів, спрямованих 
на розв’язання актуальних науково-методичних проблем.  Предметом 
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розгляду на засіданнях районних методичних об’єднань є педагогічні та 
психологічні основи сучасних освітніх технологій. У програмі семінарів – 
інформаційне повідомлення, психолого-педагогічний тренінг, дискусії, 
ділові ігри, відкриті уроки. При районному методичному кабінеті 
створюються творчі групи,  діяльність яких спрямована на творче 
випереджувальне розв’язання ключових аспектів проблемної 
педагогічної теми, над якою працює методичне об’єднання. Таку роботу 
виконують всі три ланки методичного кабінету: дошкільної освіти, 
загальної середньої освіти, позашкільної освіти.  

Значну увагу РМК приділяє формуванню творчого потенціалу 
вчителів. Музично-терапевтичну технологію «ПіснеЗнайка», яка сприяє 
фізичному, психічному, інтелектуальному та духовному зростанню 
дитини, формує цілісне досконале світосприйняття, запроваджує 
вчителька Степненської ЗОШ І-ІІІ ст. Л.Ф.Мушит. Вчителька співпрацює 
з Інститутом проблем виховання АПН України, зокрема з доктором 
психологічних наук, професором, дійсним членом АПН України 
І.Д.Бехом. Досить цікавим є досвід роботи вчителя Степненської ЗОШ 
Ю.А.Зайця. Виданий його методичний посібник «Нові підходи при 
викладанні курсу астрономії», затверджений науково-методичною радою 
ПОІППО, рекомендований вчителям фізики та астрономії. 

У школах району триває системне вивчення курсу «Довкілля» у 
Калашниківській, Головачанській, Степненській, Тахтаулівській, 
Заворсклянській, Новоселівській ЗОШ,  Гожулівському, Кротенківському 
НВК, де учні вчаться відчувати себе частиною живої природи, 
спостерігаючи і досліджуючи, розуміти її. У Гожулівському НВК 
впроваджено розвивальне навчання. 

За останні роки підвищився якісний показник участі педагогічних 
та учнівських колективів у Всеукраїнських конкурсах: Мачухівська 
школа стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Школа сприяння 
здоров’ю», Терешківська – «Школа громадянського становлення», 
Розсошенська гімназія – дипломантом Всеукраїнської виставки 
«Інновації в освіті». За кількістю учасників у Міжнародному 
математичному конкурсі «Кенгуру» район зайняв ІІІ місце в області. 
Яскравим прикладом творчої активності педколективу є  Розсошенська 
гімназія, яка з 2002 є активним членом асоціації «Відроджені гімназії 
України», в рамках якої учні і вчителі беруть участь у практичних 
семінарах, конференціях, фестивалях, обмінюються методичним 
досвідом. 

Учні навчальних закладів є членами наукового товариства «Мала 
академія наук», 14 з яких  у 2007/2008 н.р. стали переможцями ІІ етапу 
конкурсу та 3 учні нагороджені грамотами. Але в організації даної 
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роботи теж є проблеми. Зокрема, тільки в 3 із 27 шкіл району є 
заступники директорів з науково-методичної роботи. Наукові керівники 
постійно змінюються, що потребує додаткового часу для методичної 
допомоги. Позитивні результати дає робота школи олімпійського 
резерву, яка створена при районному Будинку дитячої та юнацької 
творчості за напрямками: математика, хімія, біологія, географія, 
іноземна мова. 

З метою активізації та розвитку творчого потенціалу вчителів і 
учнів ЗОШ видано  дві збірки творів членів літературно-мистецької 
вітальні «Світанок» – школярів Полтавського району. 

Ефективність реалізації нововведень на рівні загальноосвітнього 
навчального закладу значною мірою залежить від багатьох чинників і, 
насамперед, від інноваційного потенціалу школи: відповідне кадрове 
забезпечення, наявність високого освітньо-культурного рівня школярів, 
батьків, можливостей залучення науковців-консультантів з інноваційної 
роботи, співпраці з вищими навчальними закладами, позашкільними 
закладами. З 2006-2007 навчальному році в Полтавському районі 
розпочато науково-експериментальну роботу «Екологічне виховання на 
уроках географії» під керівництвом аспіранта ПДПУ Копильця Є.В. у 
Розсошенській гімназії, обласному ліцеї-інтернаті для обдарованих дітей 
імені А.С.Макаренка, Новоселівській, Супрунівській, Мачухівській, 
Терешківській ЗОШ. 

Вивчаючи досвід роботи Решетилівського, Пирятинського, 
Хорольського районних методичних кабінетів, Ужгородського, 
Харківського, Черкаського міських методичних кабінетів відділ освіти 
спільно з органами місцевого управління створив інформаційний центр 
на базі Розсошенської гімназії для вчителів району. Така форма 
методичної роботи дасть можливість створити відповідні умови для 
індивідуальної роботи педагогічних і керівних працівників освіти 
(перегляд, оцінювання, добирання засобів навчання, необхідних для 
застосування в навчальному процесі та створення особистих засобів 
творчої діяльності), підтримати діяльність педагогічних працівників у 
галузі створення медіа продуктів (фото-відеозаписів, електронних 
документів, баз даних, Web-сторінок тощо). 

Методичною службою постійно проводиться анкетування вчителів з 
метою вивчення  ефективності педагогічного досвіду, самоосвіти, участі 
в системі науково-методичної роботи, що дає можливість оцінити якість 
діяльності, професійно-фахову компетентність, уміння й навички 
організації навчально-пізнавальної роботи з учнями, участь у науково-
методичній роботі та її результативності, методики та технології 
здійснення виховної роботи з учнями в урочний та позаурочний час.  
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Такий підхід до організації роботи методичного центру сприяє 
вирішенню цілого комплексу завдань методичної роботи з педагогічними 
працівниками і сприяє його утвердженню як сервісного центру з 
підвищення професійного рівня вчителів, а разом з тим  і підвищенню 
якості результатів освітньої діяльності педагогів. Таким чином, зростає 
рівень навчальних досягнень та вихованості учнів, стимулюється 
науково-дослідницька діяльність. 

Районний методичний кабінет постійно перебуває у творчому 
пошуку нових форм і методів організації методичної роботи, 
удосконалення навчально-виховного процесу. 
 

Школа розвитку комунікативного  
учня «Нове покоління» 

 

Рудченко О.М., директор Дібрівської ЗОШ 
І-ІІ ступенів Миргородського району 

 

Згідно нормативно-правових документів, освіта у навчальному 
закладі повинна здійснюватися відповідно до індивідуальних 
можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів; з урахуванням 
їхнього віку, стану, здоров’я та застосуванням різноманітних 
організаційних форм, методів та методик.  

Сучасне суспільство ставить перед педагогами завдання виховати 
громадянина, якому були б притаманні риси впевненої, 
конкурентноспроможної, компетентної людини. Виконувати це 
завдання покликані всі не байдужі до освіти люди, а особливо учителі, 
батьки, громадськість.  

Наша школа перебуває в процесі інтенсивного пошуку активізації 
науково-педагогічної ініціативи. Адже суспільство потребує 
громадянина освіченого, активного, комунікативного, який уміє жити  і 
працювати, знаходити  себе в різних умовах, який вміє орієнтуватися в 
різних ситуаціях .  

Школа є тим місцем, що сформує нове покоління особистостей, 
дасть їм можливість реалізувати себе. У розвиткові школи стратегія 
особистісно орієнтованого навчання та виховання повинна забезпечити 
функціонування виховних і навчальних процесів, у яких відбувається 
становлення особистості, знаходження нею зручного середовища для 
подальшого росту.  

Результатом творчого пошуку було створення власної навчально-
виховної моделі, що в майбутньому зможе забезпечити комунікативний 
розвиток учнів, задоволення їхніх потреб і інтересів, самореалізацію 
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особистостей у всіх видах діяльності. Мету, яку ми поставили перед 
собою потрібно виконувати поетапно, враховувати вік і підбір дітей. 
Дуже багато залежить від планування виховної роботи, потрібно 
охопити всі напрямки діяльності. Урахування педагогічним колективом 
зазначених особливостей є передумовою створення в ньому 
життєрадісної атмосфери, забезпечення повноцінного розвитку дітей. 
Життєво комунікативна людина повинна бути наділена певними 
вміннями і навичками, серед яких: професійність, отримання нових 
знань та інформації, соціальні та комунікативні вміння, вміння 
спілкуватися, вирішувати проблеми. Тільки враховуючи інтереси, 
мотивацію та особливості розвитку дитини, можна досягнути завдань, 
які ставить перед собою школа та колектив.  

Провівши аналіз наявних інноваційних технологій та вивчивши 
можливості їх застосування відповідно до специфіки роботи закладу, 
Дібрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Миргородського району створила власну 
навчально-виховну модель. ЇЇ назва «Школа розвитку комунікативного 
учня «Нове покоління».  

Мета школи: 
• створити оптимальні умови для реалізації всебічного розвитку 

особистості; 
• визначити рівень комунікативних здібностей підлітків; 
• учити розуміти і слухати інших; 
• передбачати конфлікти та усувати їх; 
• дати учням знання про вироблення позитивних рис характеру 

під час спілкування з людьми різних категорій; 
• формувати вміння розрізняти добро і зло; 
• навчити виправляти свої помилки. 
Основними завданнями є: 
• усунення труднощів, які заважають успішному рухові дитини у 

світі; 
• створення освітнього поля й максимально комфортних умов для 

інтелектуального, духовного, морального, естетичного розвитку учнів; 
• використання ефективних моделей і технологій роботи з дітьми; 
• психологічний патронат дітей; 
• моніторинг індивідуальної траєкторії розвитку особистості учня; 
• формування навичок ефективного спілкування. 
Сформованою виховною діяльністю є така діяльність учнів, за якої 

вони можуть самостійно визначати виховні завдання, відбирати 
раціональні прийоми та засоби їх вирішення, контролювати та 
оцінювати свою роботу. 

За обставин, коли відбуваються зміни у навчально-виховному 
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процесі, вчителю відводиться роль організатора і керівника спільного з 
учнями пошуку реалізації виховних завдань через спілкування. 
Організовуючи виховний процес, ми повинні враховувати у своїй 
діяльності інтереси кожної дитини, їхні потреби та потреби сучасності, 
використовувати різноманітні засоби для зацікавлення учнів.  

Школа комунікативного учня, це школа, яка вчить не просто 
спілкуватися і знати комунікативні правила поведінки, а також 
оволодіти стратегією моральної взаємодії – взаємодопомоги, 
взаєморозуміння, толерантності, ввічливості і тактовності, поваги і 
доброзичливості, чесності і щирості, вміти підтримувати гармонійні 
взаємини між собою. Спілкування допомагає усвідомлювати потреби 
інших, осягати значення свободи поглядів, володіти культурою 
спілкування навіть у тих ситуаціях, коли виникають принципові 
розходження. 

Роками склалася системність у плануванні виховної роботи. 
Загально- шкільні заходи плануються так, щоб залишався час і на 
справи класу. Відповідно до районної програми системи виховання 
учнівської молоді робота розбивається на 8 напрямків, кожному 
напрямку відповідає певний місяць.  

Вересень 
 художньо-естетичне виховання 

Жовтень 
трудове виховання 

формування здорового способу життя 
Листопад  

превентивне виховання 
Грудень 

громадсько-патріотичне і національне виховання 
Січень 

економічна освіта і виховання  
Лютий 

профорієнтаційна робота 
Березень 

морально-етичне виховання 
Квітень 

екологічне виховання 
трудове виховання 

Травень 
волонтерський рух 

формування здорового способу життя 
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Уся робота спрямована на те, щоб ніхто не залишився осторонь; 
потрібно охопити і зацікавити весь учнівський колектив. 

Для проведення занять використовуються інтерактивні методи 
виховання: тренінги, круглі столи, дискусії за темами, КТС, конференції, 
диспути та інше.  

Найпершим помічником у плануванні та і самій роботі є шкільне 
самоврядування. У школі не перший рік діє парламентсько-
президентська республіка, яка допомагає робити життя школи 
змістовним і цікавим. Це дає учням право самостійно вирішувати 
найважливіші питання їхнього життя, діяльності, взаємовідносин, є 
однією з головних умов розвитку самостійної особливості. Педагогічний 
досвід, аналіз, спостереження за спільною діяльністю вчителів та учнів, 
діагностичні дослідження, анкети, виявлення ставлення учнів і вчителів 
до самоврядування в школі дають можливість стверджувати, що 
самоврядування діє ефективно.  

У школі діє методоб’єднання класних керівників, де розглядаються 
різні питання життя і школи, аналізується і оцінюється результат роботи 
з учнями. На цьому етапі здійснюється визначення ролі виховної справи 
в житті колективу; висунення конкретних виховних завдань, різних 
варіантів справ, які будуть запропоновані вихованцям.  

Щоб досягти у вихованні особистості учня поставленої мети, 
потрібно здійснювати процес виховання послідовно і систематично. Це 
досягається продуманою цілеспрямованістю впливу на учнів відповідно 
до їхніх задатків, інтересів та розвитку їхніх комунікативних сил. 

Додаток 1. 
«У кожній людині сонце. Тільки дайте йому світити» 

Сократ 
Загальні положення 

НАЗВА: 
Школа розвитку комунікативного учня «Нове покоління»  
МЕТА: 
• створення оптимальних умов для реалізації всебічного розвитку 

особистості 
• визначити рівень комунікативних здібностей підлітків; 
• учити розуміти і слухати інших; 
• передбачати уникнення й усунення конфліктів; 
• дати учням знання про вироблення позитивних рис характеру 

під час спілкування з людьми різних категорій; 
• формувати вміння розрізняти добро і зло; 
• навчити виправляти свої помилки. 
ЗАВДАННЯ: 
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• усунення труднощів, які заважають успішному рухові дитини у 
світі; 

• створення освітнього поля й максимально комфортних умов для 
інтелектуального, духовного, морального, естетичного розвитку учнів; 

• розробка та впровадження ефективних моделей і технологій 
роботи з дітьми; 

• психологічний патронат дітей; 
• моніторинг індивідуальної траєкторії розвитку особистості учня; 
• формувати навички ефективного спілкування; 
• навчити психологічних правил спілкування.  
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ: 
• бесіди; 
• психодіагностика; 
• робота з батьками; 
• спостереження; 
• психокорекційна робота; 
• комунікативні тренінги; 
• виховні заходи; 
• анкетування; 
• психологічні та виховні ігри; 
• розгляд питання на методичній раді, педагогічній раді, 

семінарах; 
• впровадження ефективних моделей і технологій роботи; 
• гурткова робота; 
• тощо. 
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
комунікативність і можливість її розвитку  
ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
навчально-виховний процес  
СУБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: учень  
ГІПОТЕЗА: 
Якщо створити максимально комфортні умови, визначити 

методологію, філософію освіти й виховання дітей, зорієнтувати їх на 
творчу діяльність, це сприятиме гармонійному розвитку особистості, її 
самореалізації в соціокультурному просторі, дозволить що найповніше 
розвивати природні здібності й нахили дитини. 

ЕТАПИ РОЗВИТКУ: 
• розробка комплексно-цільової програми, визначення рівня 

комунікативних здібностей учнів, моделювання режиму, діагностика, 
розробка й апробація освітніх програм; 

• педагогічний і психологічний аналіз та корекція моделі 
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виховного поля комунікативного учня, моніторинг індивідуальної 
траєкторії розвитку;  

• експертна оцінка результатів роботи з розвитку комунікативності 
учня, вироблення рекомендацій для всіх учасників навчально-виховного 
процесу з проблем підтримки та розвитку комунікативності учнів. 

 
Роль інформаційних технологій  

у навчальному процесіСупрунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

Плескач С.М., заступник директора з 
навчально-виховної роботи Супрунівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів; 
Гришенко Л.В., заступник директора з 
навчально-методичної роботи Супрунівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

 

У сучасному світі потреба в комп'ютерних технологіях постійно 
зростає — вони необхідні і вдома, і на робочому місці. Проте 
дослідження свідчать: наразі лише один учитель із п'яти почувається 
«справді підготовленим» для впровадження комп'ютерних технологій у 
процес навчання свого предмета. Не секрет, що учні володіють 
комп'ютером краще за вчителів, а отже, настав час для активного 
використання мультимедійних технологій у процесі навчання. 

Комп'ютерні технології можна використовувати для підвищення 
ефективності навчального процесу та розвитку школярів. Деякі 
програмні засоби можуть допомогти вчителю розвивати 
загальнонавчальні та спеціальні навички в учнів. У навчальному процесі 
можуть використовуватися мультимедійні презентації, публікації та веб-
сайти: 

• презентація — усний виступ перед аудиторією; вміння стисло 
формулювати свою думку; використання різних мультимедійних засобів і 
можливостей (зображення, звукозаписи, відеофайли, гіперпосилання на 
інші веб-сайти або файли); 

• публікація — використання нових речень, розрахованих на 
читання однією людиною; комбінування тексту і зображень (схем, 
графіків і діаграм); періодичне висвітлення процесу та результатів 
досліджень; творчі роботи учнів; 

• веб-сайт — публікація поточної інформації або результатів 
досліджень; спілкування з широкою аудиторією (в межах країни або 
всього світу); пошук інформації в різних регіонах. 

Поглибити знання учнів можна, надавши можливість 
використовувати Інтернет для отримання потрібної інформації та її 
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аналізу, здійснення досліджень, участі у веб-проектах та публікації 
самостійно розроблених матеріалів. 

Супрунівська школа підключена до всесвітньої мережі Internet, 
провайдером стала Полтавська фірма "Infocom". Вихід в Інтернет дав 
можливість познайомитися з новими досягненнями науки в сфері 
комп'ютерних технологій, із досвідом роботи інших передових шкіл та 
освітніх закладів нового типу (гімназій, ліцеїв, колегіумів тощо). 
Інтернет-можливості дозволили школі мати зв'язок через електронну 
пошту з іншими школами, вищими навчальними закладами, 
освітянськими організаціями, підприємствами та фірмами. З’явився 
широкий доступ до матеріалів Всеукраїнських конференцій, документів 
Міністерства освіти і науки. 

Комп'ютеризація швидко увійшла в усі галузі нашого життя. 
Виникає потреба у використанні комп'ютерної техніки при вивченні 
багатьох дисциплін шкільного курсу. Адже щоденно змінюється 
екологічна ситуація в світі, законодавство, природа, погода тощо. 
Інформація, подана у підручнику, перетворюється у застарілу ще під час 
його видання. Вивчення окремих дисциплін чи окремих тем із 
використанням комп'ютерної техніки та найсвіжішої інформації, взятої 
з мережі Інтернет, – один із способів оптимізації та урізноманітнення 
навчально-виховного процесу. 

Велика увага в Супрунівській ЗОШ приділяється створенню й 
використанню комп'ютерних навчальних програм. Використання 
комп'ютерної програми оптимізує процес викладання у школі. Це нова 
форма роботи, яка викликає зацікавленість і учнів, і вчителів.  

Комп'ютерна мультимедійна навчальна програма дозволяє за 
коротший проміжок часу донести до учнів більший об'єм матеріалу, 
поповнити теоретичні відомості історичними фактами та подіями.  

Викликають інтерес учнів до теми яскраві малюнки, відеокліпи та 
голосовий супровід, що сприяє більш активному веденню дискусії під 
час обговорення теми.  

Учень більш комфортно і розкуто почуває себе під час 
нетрадиційного уроку. Використання комп'ютерної техніки сприяє більш 
вираженому індивідуальному підходу до кожного школяра під час 
навчального процесу. З'являється зацікавленість в учнів, у яких 
неповністю сформовані навчальні навички, і вони включаються в 
загальну дискусію. У школярів відпрацьовується логіка мислення, 
формується вміння самостійно висловлювати думки.  

Підвищується емоційний рівень уроку, новий розвиток отримують 
стосунки учень-учень та учень-учитель.  
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Комп'ютер на уроці географії, фізики чи історії – новина. 
Використання комп'ютерних програм на уроках породжує в учнів 
інтерес, якого так часто не вистачає під час навчання. Сама присутність 
комп'ютера робить урок незвичним та незабутнім, а вчителі нашої 
школи можуть вільно використовувати ПК, тому що пройшли навчання 
за програмою Intel. 

Вчителька інформатики Кузнецова Т.О. розробила загальні вимоги 
та методичні рекомендації щодо сучасних навчальних програмних 
засобів навчання. Вона стверджує, спираючись на дослідження 
психологів останніх років, що працюючи з комп’ютером, учні глибше 
розуміють суть питання, виявляють інтерес до предмета, більш активно 
використовують навчальну і технічну літературу. Використання 
засобів графіки і музичних фрагментів знімають напруження і втому, 
сприяють естетичному вихованню. Робота з комп'ютером розвиває у 
дітей уміння планувати свою діяльність, приймати відповідальні 
рішення. У сучасних комп'ютерних програмах навчального 
призначення повинна реалізуватися ідея так званого включеного 
навчання, коли учень під час виконання пропонованих йому дій 
цікавого, ігрового характеру, отримує нову інформацію, виробляє і 
закріпляє вміння та навички. При цьому учень вчиться усвідомлювати 
й оцінювати власну діяльність. Комп'ютер підвищує активність роботи 
учнів у процесі засвоєння навчальної інформації, залучає їх до активних 
дій, завдяки чому більшість сучасних навчаючих комп'ютерних програм 
є інтерактивними. 

Комп'ютер можна використовувати на всіх етапах навчально-
виховного процесу: під час пояснення нового матеріалу, закріплення 
або повторення, проведення контролю якості знань. При цьому для 
учня ПЕОМ виконує багато різноманітних функцій: учителя, робочого 
інструмента, об'єкта вивчення, ігрового середовища тощо. 

Комп'ютер є універсальним засобом навчання і може 
використовуватися для проведення різних типів занять з будь-якої 
навчальної дисципліни. Тому під час вивчення тих або інших тем 
важливо визначити ту форму навчальної діяльності, яка найбільше 
узгоджується з комп'ютерною технологією. Нею може бути лекція, прак-
тичне заняття, лабораторна робота, семінар, самостійна робота, 
контроль знань тощо. 

Наприклад, учитель може доповнювати лекційний матеріал 
відеорядом для ілюстрації цифрового, графічного або наочного 
матеріалу, а також моделями явищ, процесів, подій. 

При проведенні практичних і семінарських занять мультимедійні 
технології можна використовувати як засіб для відпрацювання учнями 
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навичок та умінь самостійно розв'язувати задачі з даного навчального 
курсу. 

Останнім часом усе частіше використовується комп'ютерна 
техніка під час організації самостійної роботи. За допомогою комп'ютера 
можна реалізувати всі основні форми контролю знань. 

Зміст навчальних програмних засобів повинен відповідати вимогам 
державних освітянських стандартів України з певних напрямків 
підготовки фахівців, типовим програмам дисциплін державного 
компоненту стандартів професійної освіти, «Закону про мову», а також 
психолого-педагогічним, дидактичним та ергономічним вимогам щодо 
розробки та експлуатації комп'ютерних програм навчального 
призначення. Порядок їх застосування повинен відповідати «Правилам 
використання комп'ютерних програм у навчальних закладах». 

На сьогодні в Україні ще не існує жорстких стандартів щодо 
створення навчальних програмних засобів. Але якість будь-якої 
навчальної комп'ютерної програми, в першу чергу, необхідно оцінювати 
в двох основних аспектах – технічному і дидактичному. 

Проектне навчання вирішила апробувати на факультативних 
заняттях вчителька української мови та літератури Тома Л.А. 

На одному з перших засідань для учнів 6 класу було розглянуто тему 
«Види письма. Походження слов’янської азбуки». На занятті 
застосовувалися і традиційні методи – розповідь з елементами бесіди, і 
новітні – ознайомлення із учительською мультимедійною презентацією 
«Мандрівка в країну писемності». Як і передбачалося, презентація не 
завершена. Це дає можливість учням по-новому осмислити інформацію, 
стати співавторами, додавши самостійно знайдену інформацію. У 
результаті з’явилися презентації «Шляхами абетки», «Писемність і друк», 
«Українські писанки», «Мова квітів», «Квіти від Валентина». 
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У середній та старшій школі ІКТ використовують як монотехнології 

комп’ютерного моделювання, комп’ютерних навчальних програм, 
комп’ютерних лабораторних робіт, комп’ютерного дистанційного 
навчання, електронних атласів. 

Із 2002 року електронні версії географічних атласів для 8-9 класів 
на своїх уроках географії використовує вчитель географії Ващенко В.О.. 
Це дає можливість значно активізувати пізнавальну діяльність учнів. 
Застосування персональних комп’ютерів вирішує проблему змісту 
навчання, нових його форм і методів, значно підвищує рівень мотивації 
у навчанні. Це відбувається на всіх рівнях засвоєння нового матеріалу, 
його закріплення і перевірки знань, умінь і навичок. 

Використовуючи комп’ютер, учитель географії має можливість 
постійно контролювати рівень засвоєння знань учнями, вміння  
використовувати їх для вирішення поставлених задач. Комп’ютер 
звільняє вчителя від дуже нудної і втомливої процедури контролю якості 
знань учнів шляхом перевірки великої кількості письмових робіт. 
Вивільняється час для творчої діяльності. 
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Виходячи з загальних засад методики викладання географії, 
вчитель використовує комп’ютер з метою: 

а) демонстрування і розкриття особливостей і закономірностей 
розвитку географічних явищ; 

б) показу певної території, її комплексної характеристики і 
виділення характерних особливостей; 

в) демонстрування різних тем, карт, графіків, таблиць тощо; 
г) контролю знань, умінь і навичок; 
д) проведення географічних ігор. 
Комп’ютерні програми з географії розрізняються за дидактичними 

цілями. Виділяють наступні їх типи: 
1. Навчаючі програми. Їх розробляють для показу на екрані 

дисплею нового матеріалу. Як правило, ці програми подають новий 
матеріал у вигляді окремих, логічно поєднаних блоків. Кожен блок 
завершується набором запитань до учнів із засвоєного матеріалу. 

2. Програми–тренажери. Вони розробляються для повторення 
найуживаніших географічних термінів, понять, категорій. У географії їх 
найдоцільніше застосовувати для вивчення номенклатури. 

3. Контролюючі програми. Такі програми складаються переважно 
на основі тестів. З їх допомогою контролюють рівень засвоєння учнями 
знань і вносять у процес навчання відповідні корективи. 

4. Імітаційно–моделюючі програми. У таких комп’ютерних 
програмах формулюються певні проблеми і подаються варіанти їх 
вирішення. При цьому робиться наголос на можливих наслідках 
реалізації кожної проблеми. 

5. Програми дидактичних ігор. Їх використовують для активізації 
індивідуальної чи групової пізнавальної діяльності учнів. 

Поурочні плани з курсу «Географії України» у 8–9 класах 
підготовлені на основі використання педагогічного програмного засобу – 
електронного навчального курсу з географії  України для 8–9 класи, 
виготовленого ЗАТ “Інститутом передових технологій” м. Київ на 
замовлення Науково-методичного центру організації та виробництва 
засобів навчання Міністерства освіти і науки України та рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України (лист №1/11 – 4383 від 
29.12.2002р.). 

Електронний навчальний курс з географії України для 8– 9 класів 
пройшов апробацію в ПОІППО імені М.В.Остроградського та в 
Супрунівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавського району у 2003, 2004 
роках. 

Використання інформаційних технологій на уроках фізики 
вчителем фізики Янченком П.М.  є потужним інструментом для 
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отримання учнем найрізноманітнішої інформації та  ефективним 
засобом для підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, 
наочності, науковості. Особливо дієвими для розвитку практичних умінь 
і навичок учнів на уроках фізики є електронні версії лабораторних робіт 
(«Віртуальна фізична лабораторія «Квазар-мікро» 10-11 кл»). Комп’ютерні 
вміння розвивають інтуїцію, творчі здібності, знайомлять із тим, як 
фізика продуктивно використовує інформаційні технології. 

Під час таких уроків підвищується рівень творчого і самостійного 
мислення, учень ставиться в позицію першовідкривача, вчить 
комунікативним діям: висловлювати гіпотезу, аргументувати її для 
інших, відстоювати свою точку зору. При цьому матеріал засвоюється 
надовго. 
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ІV. АДРЕСИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

 
Розвиток грамадсько активної школи.  
З досвіду роботи ЗОШ № 18 м. Полтави 

 

Горіна О.Й., директор ЗОШ № 18 м. Полтави 
 

Щоб відповідати умовам розвитку громадського суспільства в 
Україні, Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Фонду 
Чарльза Стюарта Мотта та Міжнародного фонду «Відродження» з 2003 
року був започаткований проект «Школа як осередок розвитку громади», 
учасником якого стала  Полтавська загальноосвітня школа №18. 

Модель, яка стала основою руху громадськоактивних шкіл в 
Україні, визначає такі принципи діяльності школи: 

школу, як таку, де: 
 увага приділяється роботі з місцевою громадою, органами 

місцевого самоврядування, працівниками закладу та мешканцями 
мікрорайону; 

 відбувається сприяння вільному обміну думками, визначаються 
місцеві потреби та забезпечується участь у прийнятті рішень на 
місцевому рівні, а також зворотній зв'язок, що стосується цих дій з боку 
громади і влади. 

У рамках Всеукраїнської акції за ініціативи Всеукраїнського фонду 
«Крок за кроком» за програмою «Школа як осередок  розвитку громади» у 
квітні щорічно проводиться «Тиждень добра». 

Одним з напрямків роботи громадсько-активної школи є проектна 
діяльність. У вересні-жовтні 2007 р. у мікрорайоні школи здійснено 
соціальний проект «Обладнаємо спортмайданчик своїми руками», метою 
якого було: 

 пропагування здорового способу життя серед молоді; 
 залучення молоді до активної участі в житті громади; 
 організація дозвілля силами громади; 
 обладнання спортивного майданчику на території ГАШ; 
 співробітництво школи та представників влади, шефських 

підприємств, спонсорів проекту. 
У жовтні-грудні 2007 року вчителі школи стали учасниками 

тренінгів з проектної діяльності в м. Львові та Всеукраїнської 
конференції у м. Києві. 
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Завдяки тісній співпраці адміністрації школи з органами місцевого 
самоврядування у жовтні 2008 року до 50-річчя навчального закладу 
буде відкрито сучасний спортивно-розважальний дитячий майданчик 
для мешканців мікрорайону школи. 

 
Впровадження ефективних педагогічних технологій – шлях до 

підвищення якості навчально-виховного процесу 
 

Ярова Р.О., заступник директора з 
наукової роботи Шишацької 
спеціалізованої школи імені 
В.І.Вернадського. 

 

Шишаки виникли на початку 13 століття. Назва селища, за однією з 
версій, пішла від великих за розміром шишкуватих пагорбів, подібних 
до сопок, і глибоких ярів між ними». Саме на таких куполоподібних 
утвореннях, які шишачани називають «шишками», і розміщене селище. За 
іншою версією, його назва походить від слова «шишак» – старовинного 
військового металевого шолома із вістрям, на кінці якого містилася 
невелика кулька (шишка). Обидві версії досить вірогідні. 

У такому селищі, багатому на історію, по вулиці Комсомольській 
розташована Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського. 

Школа в Шишаках виникла ще наприкінці 19 століття, а в 1938 році 
вона стала середньою. ЇЇ у свій час закінчили доктори історичних наук 
В.С. Петренко, А.П. Каришин, І.М. Гапусенко. У 1988 році їй було 
присвоєно ім'я академіка В.І. Вернадського, а у 1997 році  отримала 
статус спеціалізованої школи екологічно-українознавчого профілю. 3 
2004 року – спеціалізована школа імені В.І. Вернадського. 

Педагогічний колектив працює над проблемою: «Удосконалення 
фахової компетентності вчителя шляхом впровадження ефективних 
педагогічних технологій, зокрема інтеграції змісту загальної середньої 
освіти, з метою підвищення якості навчально-виховного процесу та 
розвитку творчої особисті учня в умовах реалізації особистісно 
зорієнтованого підходу до навчання та виховання школярів». 

У школі працює 71 педагог, з них: учителів-методистів – 2, старших 
учителів – 10, учителів вищої категорії – 27, учителів першої категорії – 
27, учителів другої категорії – 4, учителів спеціалістів – 11. 

Уся методична робота спрямована на забезпечення оптимальної 
організації навчально-виховного процесу, підпорядкована вирішенню 
проблем, виявлених при проведенні діагностування, а також науково-
методичній проблемі школи.  

Науково-методична рада об'єднує: 
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- кафедри: природничу, філологічну, суспільних наук, мистецтв, 
фізико-математичну, технологічну, фізичної культури, початкових класів; 

- методоб'єднання: вихователів ГПД, класних керівників. 
У центрі уваги педколективу – особистість дитини, її розвиток в 

навколишньому середовищі. 
Осередком екологічної, природоохоронної освіти і виховання 

школярів є музей В.І. Вернадського, що функціонує у школі з 1992 року. 
У 2004 році йому присвоєно звання «Зразковий музей». Метою його 
діяльності є залучення молодого покоління до вивчення та збереження 
історико-культурної спадщини свого народу, формування освіченої 
творчої особистості та сприяння відродженню і розбудові національної 
системи освіти. Школярі вивчають наукову спадщину великого вченого, 
популяризують її серед молоді, проводять екскурсії та наукові читання в 
музеї. Усе це сприяє усвідомленню учнями своєї ролі в боротьбі за 
збереження рідної природи. Музей В.І. Вернадського є структурною 
ланкою Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені М.В. Остроградського, співпрацює з науково-методичним 
Центром інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки АПН України з 
питань впровадження інтегрованого курсу «Довкілля». Важливим 
елементом діяльності музею є спільна робота зі шкільним науковим 
товариством «Паросток» щодо залучення учнівської молоді до 
систематичної науково-дослідницької, експериментальної роботи з 
біології, хімії, екології, географії, історичного краєзнавства. Більше 20 
учнів школи стали призерами обласного етапу конкурсу-захисту 
учнівських наукових робіт МАН. 

Логічним продовженням природодослідницької роботи є екологічна 
стежка «Бутова гора», створена на місці колишньої садиби 
В.І. Вернадського. Щороку тут проходить літня польова екологічна 
практика, яка допомагає реалізувати зв'язок освіти з життям, з працею 
людей, оптимізує їх відносини з довкіллям. На стежині працюють також 
пошукові загони, які кожного року беруть активну участь в обласних, 
Всеукраїнських екологічних конкурсах та акціях: «Джміль та Бджілка», 
«Збережи ялинку», «Зелений паросток майбутнього», «Мій рідний край - 
моя земля», «Птах року» та ін. 

На базі школи з 2007 року працює Шишацька філія Полтавського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. У 9 
гуртках філії («Юні екологи», «Юні рослинники». «Юні квітникарі», «Мій 
рідний край», та ін.) займаються 152 учні 2-10-х класів школи. 

Джерелом натхнення, невичерпною скарбницею духовного добра у 
школі стала кімната-музей «Бабусина світлиця». Екскурсії, виставки, 
використання експонатів кімнати під час проведення уроків 
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українського народознавства є серйозною допомогою у формуванні 
духовно багатого покоління. 

Учні школи беруть активну участь у відтворенні народних традицій. 
Осередком пошуку фольклору, елементів етнографії є народний 
фольклорно-етнографічний гурт «Чорнобривець» – лауреат міжнародних, 
всеукраїнських, обласних фестивалів самодіяльного мистецтва. 

Центром естетичного розвитку та творчого вдосконалення 
учнівської молоді є дитячий зразковий ансамбль естрадного танцю 
«Ритм» – багаторазовий призер міжнародних конкурсів та фестивалів. 

Завдяки організаторській, педагогічній діяльності колективу школи 
сьогодні Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського є 
осередком: 

- високого культурного та духовного розвитку школярів; 
- активізації екологічної культури учнів; 
- збереження історичної та духовної спадщини поколінь; 
- формування освіченої та свідомої особистості, будівника 

незалежної держави. 
 

Творчі сходинки освітян  
Решетилівської ЗОШ І ступеня 

 

Москаленко Л., директор Решетилівської 
ЗОШ І ступеня 

 

Діти, які пізнали радість напруженої, 
організованої, успішної, навчальної  праці  
накопичують величезний запас оптимізму і творчості. 

Світлана Лисенкова 
 

Решетилівська загальноосвітня школа І ступеня була відкрита в 
2003 році. До того часу початкові класи Решетилівської гімназії імені 
І.Л. Олійника існували при двох дитячих садках. Створення єдиної 
початкової школи сприяло об’єднанню педагогічного колективу, стало 
народженням нових творчих ідей та планів. Шостий рік працює 
Решетилівська ЗОШ І ступеня. Організація навчання в школі 
ґрунтується на формуванні пізнавальної діяльності учнів, розвивальному 
характері навчання, особистісно орієнтованому підході в навчально-
виховному процесі. 

Процес об’єднання класів під одним дахом мав позитивний вплив і 
на зростання творчого потенціалу педагогічного колективу. Спілкування 
між собою вчителів, які працюють по паралелях дозволяє обмінюватися 
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досвідом, допомагати розв’язувати проблеми, що час від часу виникають 
у навчально-виховному процесі. 

Зараз в школі налічується 274 учнів. На паралелі перших класів – 
66 учнів. Учні перших класів навчаються на базі ДНЗ „Ромашка”, де 
створені прекрасні умови для перебування в школі протягом дня, що 
включає в себе навчання й перебування в групі продовженого дня. До 
послуг першокласників чудові ігрові кімнати,  музичний і спортивний 
зали. В другу половину дня з ними працюють досвідчені і творчі 
вихователі дитсадка. 

На виконання п.5 ст. 14 Закону України „Про загальну середню 
освіту” та з метою надання кваліфікованої допомоги у виконанні 
навчальних завдань, в усуненні прогалин у знаннях, створення 
сприятливих умов для задоволення різноманітних інтересів, організації 
дозвілля вихованців, проведення позакласної, позаурочної роботи з 
попередження дитячої безоглядності та безпритульності в школі відкрито 
на кожній паралелі групу продовженого дня. Навчанням і вихованням у 
школі повного дня охоплено 90 учнів 2 – 4 класів, що становить 44% від 
загальної кількості. 

Директор школи Любов Москаленко є автором програми „Школа 
здоров’я”, яка працює над проблемою „Різноманітність форм і методів 
роботи, як дієвий засіб підвищення ефективності уроку української 
мови”.  

Директор школи багато працює над створенням сприятливих умов 
для повноцінного навчально-виховного процесу, для гармонійного злиття 
навчання і виховання, забезпечує реалізацію державної освітньої 
політики. Створює умови для творчого зростання педагогів та розвитку 
здібностей учнів. 

У 2006 році педагогічний колектив школи пройшов виїзні курси 
при Полтавському інституті післядипломної освіти імені 
М.В. Остроградського.  

Під час курсів були розроблені основні концептуальні положення 
Решетилівської ЗОШ І ступеня (школа розвитку). В їх розробці активну 
участь приймали батьки школи. Колектив визначив основні завдання в 
діяльності закладу: 

- виховання громадянина України; 
- виховання шанобливого ставлення до родини, повага до 

народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського 
народу; 

- виховання свідомого ставлення до навколишнього середовища; 
- організація якісно нової системи навчання, яка б включала 

елементи науково-дослідницької пошукової діяльності; 
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- оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних 
технологій, методів і форм навчання та виховання; 

- відповідність навчання до Державного стандарту освіти; 
- застосування економічних знань у реальному житті; 
- оптимізація змісту та форми освітнього процесу відповідно до 

вікових можливостей молодших школярів та запитів батьків; 
- створення розвивального, предметно-ігрового середовища; 
- інформатизація навчально-виховного процесу початкової школи. 
Головна проблема, над якою працює школа: „Формування 

інтелектуальної висококультурної особистості” 
Школа, плануючи навчально-виховний процес, працює за власним 

планом, погодженим з районним відділом освіти, що складається на 
навчальний рік і враховує обов’язковість вивчення базових дисциплін, і 
разом з тим,  реалізовується через систему спецкурсів, факультативів, 
групових та індивідуальних занять, гуртків, творчих конкурсів, олімпіад 
та пошуково-дослідницької  роботи.  

У Решетилівській школі І ступеня основними напрямами 
диференціації навчання є введення поглибленого вивчення предметів, 
факультативів, групових та індивідуальних занять: „Етика і естетика”, 
„Риторика”, „Російська мова”. Факультативи: „Дивослово”, „Логіка”, 
„Економіка”. Гуртки: „Пішохідний туризм”, „Художня праця”, „Міні 
футбол”, „Театральний”, „Хореографічний”, „Вокальний”, 
„Баскетбольний”, „Шаховий”, „Берегиня”, „Сходинки до інформатики”, 
„Екологічна варта”. 

До навчального плану включено вивчення предметів: іноземна мова 
(англійська), основи комп’ютерної грамотності,  комп’ютерні ігри, 
художня ручна вишивка, основи етики та естетики, хореографія, 
екологія, економіка, риторика, російська мова. 

При формуванні змісту навчання, доборі навчальних предметів у 
школі передбачається такий підхід: 

- доцільність вивчення учнями тих чи інших навчальних предметів 
(вирішуються педагогічною радою та адміністрацією); 

- добровільність вивчення певних предметів за вибором учнів та 
батьків, виходячи з інтересів особистих потреб учнів; 

- шлях інваріантності викладання певних навчальних предметів. 
Одним із завдань своєї роботи педагогічний колектив визначає і 

прищеплює учням цінності істинного громадянина. Школа має свій Гімн. 
Метою його використання є активізація формування в учнів почуття 
свідомого ставлення до традицій школи, здатність захищати її обереги. 

Мелодія Гімну звучить на відкритті урочистих заходів, відзначенні 
шкільних свят. Учні знайомляться з текстом Гімну у процесі вивчення 
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рідної мови, читання. Право виконувати Гімн надається переможцям 
шкільного конкурсу „Юний соліст”. 

Успіх навчання і виховання у великій мірі залежить від умов, в 
яких перебувають учасники навчально-виховного процесу. Тому 
адміністрація закладу постійно дбає про створення належної 
матеріальної бази. До послуг вчителів і педагогів школи міні-площадка з  
твердим покриттям (відкрита в 2005 році) для занять різними видами 
спорту, гімнастична зала, хореографічна зала, актова зала, бібліотека, 
методичний кабінет, комп’ютерний клас, зелений клас, їдальня на сто 
посадкових місць. 

Хто з учнів не мріє про комфортні умови навчання? Одну із 
суттєвих ролей в цьому відіграє дизайн навчального закладу. 

Тому педагоги школи дбають про те, щоб класні кімнати були в 
охайному стані і кожна з них стала індивідуальною у своєму роді. 
Відчувається спрямованість навчання та ведуча роль викладача у 
формуванні смаків своїх вихованців, їх уже розвинена потреба дбати 
про свій клас – найближчий соціум, в якому проходить половина їх 
дитячого життя. 

Учителем школа стоїть. Воістину правдиві слова. І дискутувати, хто 
в навчальному закладі головніший – учитель чи учень – немає сенсу, бо 
без них не існуватиме школа. 

Учитель для учня – це людина, яка уособлює добро, справедливість, 
совість, честь, обов’язок. Саме ці особистісні якості є визначальними у 
престижі вчительської праці. Своє серце, своє життя вчитель цілком 
віддає дітям. 

Учитель живе поки вчиться. 
Коли він перестає вчитися, 
в ньому вмирає учитель. 

К. Ушинський 
Педагогічний колектив школи нараховує 25 педагогів. За якісним 

показником 66% вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 7 
учителям за результатами атестації присвоєно звання „Старший 
учитель”, 1 учитель нагороджений знаком „Відмінник освіти України”. 

Якісний та віковий склад педагогічного колективу школи свідчить 
про те, що викладання наук здійснюють справжні професіонали, в яких 
вдало поєднується енергія молодості і досвід зрілості. Впродовж усіх 
років існування закладу педагогічний колектив займає І місце по 
підготовці шкіл до нового навчального року. 

Щорічно вчителі школи беруть участь у обласному ярмарку „Творчі 
сходинки освітян Полтавщини”.  
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З метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення 
їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків у 
школі щороку проводиться конкурс „Учитель року”. Завданнями 
конкурсу є: 

 - піднесення ролі вчителя у суспільстві та підвищення 
престижності професії; 

- привернення уваги громадськості, органів виконавчої влади до 
проблем освіти;  

- сприяння  творчим педагогічним пошукам, удосконаленню 
фахової майстерності вчителя; 

 - поширення перспективного педагогічного досвіду; 
 - забезпечення незалежної експертної оцінки педагогічної 

діяльності. 
Переможці шкільного брали участь  
У районному етапі конкурсу „Учитель року” маємо такі результати: 

1 місце у 2004 році зайняла Колодязна І.В. по проблемі „Розвиток 
логічного мислення на уроках математики”; ІІІ місце у 2006 році – 
Панасенко М.І. по проблемі „Розвиток творчих здібностей молодших 
школярів”. 

Успішно педагоги закладу працюють над запровадженням в 
систему роботи елементів різних педагогічних технологій. Зокрема: 

- інтерактивні технології; 
- гуманно-особистісна технологія Ш. Амонашвілі; 
- технологія оптимального навчання В.Зайцева; 
- розвиток зв’язного мовлення молодших школярів Л. О. Варзацької; 
- технологія розвивального навчання Д. Ельконіна – В. Давидова. 
Кожний народ, суспільство, школа, родина шукають свої підходи до 

розв’язання проблеми: які технології, методи навчання й виховання слід 
застосувати, щоб із маленької людини сформувати особистість, 
діяльність якої була б суспільно-корисною й цікавою для неї. 
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