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Журналу Постметодика 15 років 

Охріменко І.В., завідувач кафедрою 
менеджменту освіти Полтавського 
обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені 
М.В. Остроградського 

 

15 років журналу «Постметодика»! З цією датою редакцію 

журналу вітають читачі з різних куточків України. Віншування щирі, 

по-весняному теплі, сонячні.  

Цілком закономірно, що тепер, під світлом ювілейних юпітерів, 

можна пригадати і окремі публікації, і все те добре, що з любов’ю та 

натхненням зробила редакція журналу для шанувальників 

поважного видання.  

«Коли я читаю книгу, мені здається, що вона жива і розмовляє 

зі мною», - писав Джонатан Свіфт. Те саме можна сказати і про 

журнал. Чим розумнішим і неординарнішим виявиться 

співрозмовник, тим кориснішим та цікавішим буде час, проведений 

у його товаристві.  

Заснований у 1993 році, науково-методичний журнал 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені М.В. Остроградського «Постметодика» став своєрідним 

професійним клубом спілкування для фахівців. Тут друкувалися і 

друкуються представники державних і громадських організацій, 

діячі науки, педагоги, видавці, зарубіжні колеги. Досить широке і 

коло питань, які підіймаються на його сторінках: це актуальні теми 

впровадження інформаційних технологій, інноваційний досвід, 

історія і стратегія розвитку галузі, підвищення професійної освіти та 

організація взаємодії спеціалістів, підвищення престижу професії. 

ЛЮДИНА В РУСІ
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Журнал має своє ім’я, свої теми, що вироблені роками і 

досвідом. Тож час, проведений з «Постметодикою», корисний для 

педагогів, психологів, всіх тих, хто безпосередньо чи опосередковано 

пов’язані з навчальним процесом.  

«Постметодику» виділяє чітка принципова позиція, яка 

проявляється  принаймні у трьох площинах: правдивість та 

добросовісність; аналітичне та суб’єктивне трактування дійсності; 

професійна мораль. До читача надходять  журнали з правдивим 

відображенням подій, інформації, фактів тощо. До поняття 

правдивості інформації слід додати: проникнення в будь-який 

матеріал до найменших подробиць; достовірність об’єкта 

зображення; точність у відображенні будь-якого факту, явища тощо. 

Друкуватися в «Постметодиці» престижно, оскільки редакція 

журналу дотримується високих стандартів. 

Якщо розкласти всі номери журналів «Постметодика», у нас 

складеться строкатий спектр не лише з обкладинок. Сплетений з 

цікавих ідей, сміливих думок, особистих позицій журнал має свій 

стиль. Журнал публікує значне число статей, на які активно 

посилаються вчені, педагоги, що визначає його інформаційну 

значимість та надає «Постметодиці» наукової цінності, 

авторитетності. 

Вітаючи редакцію журналу з п’ятнадцятиріччям, зичимо 

насолоди від життя — особистого, виробничого, творчого!  

Хай кожен трудовий день приносить Вам перемоги, щастя 

творчої праці, усвідомлення сумлінно виконаного обов’язку і хай 

посеред буденності, трудової заклопотаності, стрімкого видавничого 

темпоритму частіше трапляються миті піднесеної святковості, світлої 

радості, гарного настрою! 
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Журнал «Постметодика» –  

ефективна школа педагогічної майстерності 
 

Матвієнко П.І., к.п.н., доцент, 
завідувач кафедри педагогічної 
майстерності Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені М.В. Остроградського 

 
Сама модерна назва журналу «Постметодика» амбітно засвідчує 

про свою виключну місію виводити вчителя після методичного 

збагачення на ефективний шлях педагогічного дійства. 

Уже досить тривала історія творчого життя цього унікального 

видання (3 березня 1993 р., 80 випусків), висвітлення на його 

сторінках справжніх методичних шедеврів, створили благодатне 

поле для самовідданої праці вчителя. Філософія журналу в усі роки 

його функціювання залишається незмінною і звучить вона просто і 

відповідально словами нашого земляка Григорія Сковороди «Ціль на 

вершину – попадеш в середину». Іншими словами – якщо із кожної 

публікації педагог візьме хоч одне раціональне зерно, то зійде воно 

потужним колосом майстерності на буденній і водночас святковій 

ниві вчительства. «Середина» як основа української освіти є 

унікальною, особливою і знаною у світовому просторі. Антон 

Макаренко, Василь Сухомлинський, Олександр Захаренко своєю 

титанічною працею це достойно ствердили. 

Усі публікації журналу спрямовані на підвищення педагогічної 

майстерності вчителя, зокрема удосконалення його професіоналізму, 

компетентності. 

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
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Такі зразки високого професіоналізму, перш за все, в діяльності 

славних українських педагогів із полтавськими пагонами творчості 

солідно проходять по сторінках журналу:  

«Ідеї В.О.Сухомлинського» (№ 2 (73), 2007 р.); «Ідеї 

В.І.Вернадського в освітньому просторі регіону» (№ 5-6 (37-38), 

2001 р). 

У 3 випуску журналу за 2001 р. цілий розділ присвячений 

нашому земляку педагогу М.В.Остроградському. 

Вагоме об’єктивне слово про наших славних земляків у кількох 

випусках журналу сказав німецький вчений педагог Гьотц Хіллінг (до 

речі, член редколегії «ПМ»): «Григорій Ващенко і Антон Макаренко. 

Взаємостосунки двох полтавських педагогів» (№ 1 (27), 2000 р.). 

Антону Макаренку присвячений спеціальний випуск «ПМ» (№ 2 

(48), 2003 р.) «Гьотц Хіллінг: лабораторія і сцена Антона Макаренка». 

У 1998 р. журнал № 1 (19) на виконання Постанови Кабінету 

Міністрів започаткував, а в № 4 за цей рік завершив акцію «Рік 

української педагогіки». 

Класичні українські педагогічні системи своїми завжди 

актуальними педагогічними технологіями утверджують міцні 

принципи вітчизняної освіти, з якими вона гідно входить у 

європейський і світовий простір. 

Про це засвідчують такі цікаві завжди актуальні публікації: 

Є.Меттіні «Макаренківський колектив як соціо-виховна система» (№ 

5 (57), 2004 р.), В.Моргун, О.Червінська «Педагогіка А.С.Макаренка 

сьогодні та завтра». 

З другого боку, «Постметодика», як ніяке інше педагогічне 

видання в Україні, послідовно розкриває досвід європейської і 

світової освіти, робить це толерантно, об’єктивно і переконливо:  

«Європейська інтеграція» (№ 3 (67), 2006 р.);  

«Українська освіта: кроки до реальної Європи» (№ 4 (56), 2004 р.);  
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Досвід Європи журнал розкриває і в окремих статтях різних 

випусків: К.Корсак «Європейська школа і світові «стандарти» 

середньої школи» (№ 2 (16), 1997 р.). 

«Як учать читати у Японії, Франції, Англії, Америці…» (№ 1 (11), 

1996 р.). 

«Громадянська освіта в країнах сталої демократії» (№ 3 (67), 

2006 р.). 

У результаті поєднання вітчизняного і світового педагогічного 

досвіду журнал конструює українську школу ХХІ ст. у спеціальних 

випусках: «Школа майбутнього» (№ 2 (66), 2006 р.);  

«Ефективна школа» (№ 6 (58), 2004 р.);  

«Зміст освіти у європейському вимірі» (№ 1 (53), 2004 р.) та 

статтях: «Стратегія підготовки вчителя ХХІ століття» (№ 5 (3), 2000 

р.); 

«Школа майбутнього» та «Де учневі зручно навчатися» (№ 2 (66), 

2006 р.). 

Журнал на високому науково-методичному рівні знайомить 

вчителів із сучасними педагогічними технологіями у спеціальних 

випусках:  

«Синій птах» інновацій в освіті» (№ 2-3 (54-55), 2004 р.); «К.К.Д 

освіти» (№ 1 (65), 2006 р.). 

В актуальних статтях окремих журналів: «Мозаїка інтерактивних 

технологій» (№ 5 (57), 2004 р.);  

«Інтегрований урок навчання грамоти й довкілля у першому 

класі» (№ 1 (47), 2003 р.);  

«Елементи математичного моделювання у шкільному курсі 

математики» (№ 4 (36), 2001 р.);  

«Мультимедійні технологій у комп’ютерному навчанні» (№ 1 

(19),1998 р.);  

«Вальдорфська школа. Педагогіка Френе…» (№ 4 (14), 1996 р.);  
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«Довкілля» – філософія для дітей (№ 3 (13), 1996 р.);  

«Методика розвитку техніки читання в початковій школі (№ 1 

(11), 1996 р.); 

«Інклюзивне навчання» (№ 2-3 (54-55), 2004 р.). 

Журнал у всеукраїнському масштабі відзначається високим 

рівнем науковості у поєднанні із методичним, практичним змістом. 

Варто лише згадати, що на його сторінках у свій час друкувались 

наукові статті, що потім лягли в основу захисту дисертацій 

кандидатів наук: В.І.Павленка, С.В.Королюк, Т.М.Дзюби. Докторів 

наук: В.Ю.Стрельникова, К.Ж.Гуза.  

Журнал є ареною наукових експериментів, творчих дискусій. 

Саме так утверджувались в області педагогічні технології 

розвивального навчання та «Довкілля». 

Окремо слід сказати про рубрики «ПМ». По-перше, вони актуальні 

по змісту. По-друге, вони сформульовані елегантно і образно. Одні із 

них є традиційними і проходять із номера в номер – «Педагогічні 

технології»; «Філософія освіти»; «Українське коло». 

Деякі, на жаль, рідко з`являються. Так рубрика «Слово про 

вчителя» у кількох номерах подала блискучі портрети вчителів, які є 

неперевершеним зразком педагогічної майстерності. 

Великий інтерес у вчителів викликають статті в рубриці 

«Філософія освіти». Уже самі заголовки говорять про це: «Роздуми про 

долю освіти та виховання» (№ 6 (32), 2000 р.); «Роль освітянської 

інтелігенції у консолідації українського суспільства» (№ 6 (32), 2000 

р.); «Феномен свободи у діалозі з творчістю В.О.Сухомлинського» (№ 2 

(73), 2007 р.); «Ностальгія за майбутнім, або зміст освіти у євро вимірі» 

(№№ 2-3 (54-55), 2004 р.). 

Журнал № 3 (13) за 1996 р. «Філософія в школі» є актуальним і 

сьогодні, бо висвітлені в ньому проблеми надзвичайно злободенні. Тут 
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і питання релігії, і особливості вивчення філософії, і портрети 

В.Лесевича, Френе, Гегеля. 

У останні роки в журналі утвердилась рубрика «Економіка 

освіти». Цій проблемі був присвячений випуск (№ 1 (72), 2007 р.). 

Актуальна стаття з цієї проблеми: «Роль ринкової економіки у 

підтримці демократії» (№ 4 (68), 2006 р.). 

«Постметодика» є надійним помічником для директора школи. У 

кількох журналах пройшла рубрика «Менеджмент і бізнес-освіта», 

зокрема, № 1 (54), 2005 р. Цікаві статті з цього приводу: «Розвиток 

інформаційної компетентності директора загальноосвітнього 

навчального закладу» (№ 3 (74), 2007 р.); «Самооцінювання роботи 

школи. Порадник для керівників шкіл» (№ 6 (58), 2004 р.); «Вимоги до 

особистісної культури сучасного керівника школи» (№ 5 (57), 2004 р.). 

А випуск № 3 (49), 2003 р. «Глибина школи» повністю 

присвячений ролі директора в системі освіти. 

У «ПМ» розкриваються цікаві сторінки історії рідного краю, які в 

більшості випадків розміщені в рубриці «Українське коло». Тут і 

висвітлення історії поселень Полтавщини «Із глибини віків» (№ 4 (50), 

2003 р.), і історія області (№ 3 (74), 2007 р.), і зустрічі з видатними 

земляками (№ 4 (50), 2003 р.). 

Важко переоцінити (і недооцінити) якусь рубрику в 

«Постметодиці». Усі вони цікаві і живі. Так у «Ретрометодиці» до нас 

час від часу повертаються відомі і не дуже відомі педагоги минулого. 

«Материнська школа» розкриває досвід діяльності дошкілля і 

початкової школи. «Людина в русі» подає портрети колоритних 

особистостей (Б.Гаврилишин, Б.Будзан, І.Зязюн…). Навіть така «суха» 

рубрика як «Хроніка» інформацію про педагогічні події подає цікаво, 

динамічно. 

А в рубриці «Скарга дидаскала» (що не часто з`являється) подає 

вічні проблеми освіти з гумором і оптимізмом. 
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Журнал «Постметодика», що входить до списку видань ВАКу, 

потужно утвердив себе не тільки в українському, але і в 

європейському освітньому просторі. Він бурхливо живе, 

розвивається. Без його уже не можна уявити освіту Полтавщини, 

вчителя-майстра ХХІ ст. «Постметодика» іде на цілий крок попереду у 

непростому входженні української школи в авангард світового 

освітнього поступу. І хай цей шлях завжди буде успішним! 

 

 

 

 
Стратегічне управління навчально-виховним 

процесом – запорука успішності навчального закладу 
 

Михайлик Л.В., директор Кременчуцького 
ліцею №4 

 
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. 

Трохи історії… 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 управління навчальним 

закладом, продуманість майбутніх планів дозволяють 

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
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Кременчуцькому ліцею №4 завжди успішно працювати на 

завтрашній день.  

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, яку здійснює керівництво. 

Стратегія це довгостроковий, якісно вибраний напрям 

розвитку, який інтегрує місію, цілі роботи ліцею, норми та дії в 

єдине ціле; визначає ресурсне забезпечення з урахуванням 

внутрішніх переваг і недоліків, очікуваних змін і пов'язаних із ними 

дій конкурентів. Стратегія являє собою загальний комплексний план 

досягнення цілей організації. Цілі це результати, а стратегія визначає 

їх досягнення.  

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. 
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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, державі , 

зокрема, в освітній галузі, 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. 
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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.  

Протягом 1991-2001 рр. колектив ліцею № 4 працював над 

вирішенням педагогічної проблеми: „Створення умов для всебічного 

розкриття творчого потенціалу обдарованої дитини”. 

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 
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формування конкурентноздатної особистості, здатної реалізувати 

себе у 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. 

Все 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. 

У 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 
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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. 

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 учитель. 

Над розв’язанням усіх педагогічних проблем працює творчий, 

згуртований колектив освітян, який нараховує 100 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 – 
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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 
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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. 

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 є визначення не лише 

сьогоденної задачі, а й 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 
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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 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 
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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 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. відділу моніторингу 

освітньої діяльності та змісту освіти Інституту інноваційних 

технологій та змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних 

наук. 

Консультанти: Охріменко Іван Володимирович, зав. кафедри 

менеджменту Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, кандидат педагогічних 

наук; 

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.  
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Технологія, система та модель навчання: як уникнути 
термінологічних неточностей 

 
Водолазська Т.В., в.о. доцента 
кафедри менеджменту освіти 
Полтавського обласного інституту 
післядипломної освіти імені 
М.В.Остроградського 

 

Актуальність проблеми полягає в тому, що  у літературі та 

практиці роботи шкіл виникла певна термінологічна плутанина. Так 

термін «педагогічна технологія» часто застосовується як синонім 

поняття «педагогічна система». Чи правомірна ця заміна? 

Нові поняття швидко входять у наш лексикон. Однак у їх 

розумінні й уживанні існують неабиякі утруднення. Спробуємо 

розібратися в суті понять «технологія», «система» та «модель 

навчання» з метою усунення термінологічних неточностей, що 

утруднюють наше розуміння. 

Значний внесок у розробку методології і теорії поняття 

педагогічної технології зроблений сучасними педагогами В. 

Беспалько, Б. Лихачовим, М. Кларіним, В. Монаховим, Г. Селевко, 

В.Гузєєвим та іншими.  

Аналіз довідкової літератури дозволив виокремити такі 

дефініції.  

• Технологія — це сукупність прийомів, застосовуваних у якій-

небудь справі, майстерності, мистецтві [1]. 

• Педагогічна технологія — сукупність психолого-педагогічних 

установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, 

методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є 

організаційно-методичним інструментарієм педагогічного процесу 

(Б. Лихачов). 
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• Педагогічна технологія — це змістовна техніка реалізації 

навчального процесу (В. Беспалько). 

• Педагогічна технологія — це опис процесу досягнення 

планованих результатів навчання (І. Волков). 

• Технологія — це мистецтво, майстерність, уміння, сукупність 

методів обробки, зміни стану (В. Шепель). 

• Технологія навчання — це складена процесуальна частина 

дидактичної системи (М. Чошанов). 

• Педагогічна технологія — це продумана в усіх деталях модель 

спільної педагогічної діяльності з проектування, організації та 

проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням 

комфортних умов для учнів і вчителя (В. Ченцов). 

• Педагогічна технологія — це системний метод створення, 

застосування й визначення всього процесу викладання та засвоєння 

знань із обліком технічних і людських ресурсів та їхньої взаємодії, 

що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО). 

• Педагогічна технологія означає системну сукупність і порядок 

функціонування всіх особистісних, інструментальних і 

методологічних засобів, використовуваних для досягнення 

педагогічних цілей (М. Кларін). 

У наведених трактуваннях загальним виступає положення про 

те, що технологія є багатовимірною системою певних дій, 

спрямованих на отримання запрограмованого результату.  

Відповідно до системного підходу, технологія навчання має 

розглядатися як система, котра передбачає наявність власних 

компонентів, поєднаних у певну структуру. З іншого боку, система 

навчання в широкому розумінні передбачає наявність 

організаційно-технологічного компоненту. Таким чином, технологія є 

складовою дидактичної системи. До того ж, слід враховувати, що в 

будь-якій дидактичній системі конструювання процесу навчання є 
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чітко контрольованим, діагностичним і коригованим, тобто є 

технологією. Щодо понять «технологія навчання» і «система 

навчання», то вони  є дуже близькими, але не тотожними. 

На практиці ми часто зустрічаємося з окремими елементами 

технологій, які сприймаються за цілісну технологію і додають 

плутанини в розумінні сутності цієї дидактичної категорії. Тому слід 

розрізняти окремі елементи технології. Б.Лихачов з огляду на це 

відокремлює великі методико-технологічні структури, технологічні 

мікроструктури, методико-технологічні системні формотворення, 

технологічні прийоми, технологічні ланки, методико-технологічні 

ланцюжки, механізовані форми обліку результатів і технологічні 

засоби [6]. 

Поняття «технологія навчання» з’являється в педагогічній 

літературі в той час, коли в дидактиці існував досить чіткий 

понятійно-категорійний апарат. У ньому найближчим до технології 

навчання є поняття «метод навчання», під яким розуміють спосіб 

досягнення навчальної мети, система послідовних, взаємопов’язаних 

дій учителя та учнів, які забезпечують засвоєння змісту освіти. Може 

скластися враження, що поняття «технологія» прийшло на місце 

існуючих понять «метод» та «методика», однак за своєю сутністю це 

зовсім різні поняття. М.Касьяненко, Д.Чернілевський, М.Решетник, 

Н.Корсунська вважають ефективні раціональні методи навчання 

складовою частиною технології [4]. 

В.Пилипчук бачить різницю між цими двома поняттями в тому, 

що методика здійснює описання на логічному рівні певної діяльності, 

а технологія є конкретизацією методики, де діяльність подано 

процедурно, як певну систему дій. О.Пометун та Л.Пироженко 

вважають різницю між технологією і методикою, подібною до 

відмінностей між технологією й ремісництвом у виробничій сфері. 

На відміну від методики, технологія гарантує кінцевий результат, 
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проектує майбутній навчальний процес, не допускає варіативності 

та безлічі «якщо» (талановитий учитель, розумні діти, багата школа 

тощо). Крім того, методика виникає в результаті узагальнення 

досвіду або впровадження нових засобів, а технологія проектується, 

виходячи з конкретних умов [8]. М.Чошанов визначає 

підпорядкованість технології навчальній методиці, як її 

процесуальній частині, виходячи з того, що методика дає відповіді 

на запитання: чому вчити, навіщо вчити, як учити? – а технологія – 

на питання: як вчити результативно? М.Кларін відрізняє технологію 

від методу і вважає, що технологія ґрунтується на цілісній картині 

діяльності учнів (навчання – технологічний процес) і вміщує не тільки 

логічно-змістову сторону навчання (мету, єдність викладання і 

учіння), але й його динаміку, розгорнутість у часі [5]. 

Ще одним часто вживаним у дидактиці терміном, близьким за 

значенням до «технології», є слово «модель». В.Гузєєв розглядає 

модель навчання як складову технології, а саму технологію як 

комплекс, що складається з певних уявлень про планований 

результат навчання, засобів діагностики сучасного стану навчання, 

добірки моделей навчання та критеріїв вибору оптимальних моделей 

для конкретних [2]. 

У своїх пізніших роботах В.Гузєєв вживає поняття «модель» у 

більш широкому значенні – як системи, що складається із 

дидактичної основи і педагогічної технології, яка використовується в 

даний період навчання [3].  

На думку О.Пометун та Л.Пироженко, модель навчання – 

найкоротший шлях від початкових умов до запланованих 

результатів, в основі якого лежить комплекс методів і засобів 

навчання. Тому модель передбачає використання певних технологій 

(наприклад, інтерактивна модель інтерактивних технологій). 
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О.Падалка, А.Нісімчук, І.Смолюк, О.Шпак називають 

педагогічні технології  «передбаченою моделлю системи дій вчителя і 

учня». З чого випливає, що модель і технологія є ідентичними 

поняттями.  

В.Беспалько визначає педагогічні технології як проект певної 

педагогічної системи, що реалізується на практиці.  

«Модель» визначається у словнику як «схема або план процесу, 

явища», а проект подається як синонім слова «план». Виходить, що 

модель і технологія є тотожними поняттями. Але це не зовсім так. 

Будь-яка педагогічна технологія є моделлю, але не всяка модель є 

технологією, а лише та, яка має специфічні ознаки: спроектованість, 

контрольованість, оптимальність тощо.  

М.Кларін виходить із наявності двох напрямів орієнтації 

педагогічної свідомості: технологічного – спрямованого на 

підвищення ефективності навчання, розробку критеріїв засвоєння, 

формування і підсумування оцінки, подання інформації та етапів її 

засвоєння, конкретизації навчальних цілей, корекцію зворотнього 

зв’язку, повне засвоєння знань, умінь і навичок; та гуманістичного – 

спрямованого на вирішення проблем висування і перевірки гіпотез, 

дослідження, розвиток критичного і творчого мислення. Перший 

напрям реалізується за допомогою технології навчання, другий – за 

допомогою моделей навчання, а саме: дослідницької, комунікативно-

діалогової, дискусійної та ігрової. Модель навчання розглядається як 

окреслена схема або план діяльності педагога при здійсненні 

навчального процесу. Її основу складає переважно діяльність учнів, 

котру організує та будує вчитель. Головну відмінність технологічної і 

пошукової моделей М. Кларін бачить в орієнтованості першої на 

репродуктивний, а другої – на продуктивний, пошуковий характер 

діяльності учнів.  
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Проміжне місце між моделлю і (жорсткою) технологією 

посідають так звані гнучкі технології. Вони являють спроби 

технологізувати організацію пошукової діяльності. У цьому випадку 

точне відтворення навчальних процедур унеможливлюється, тому 

технологічний процес стає нежорстким.  

Таким чином, різниця між системою, технологією і моделлю 

навчання полягає в тому, що система – стійка сукупність 

компонентів навчання, конструкція процесу навчання, побудована з 

певною метою, на певних принципах; модель – загальна схема 

функціонування основних компонентів навчання; технологія – це 

побудована на діагностичній основі, чітко контрольована і 

коригована модель навчання, спроектована на досягнення 

гарантованого кінцевого результату.  

Як ми вже відзначали вище, поняття системи ширше, ніж 

технології, і включає, на відміну від останньої, і самих суб’єктів і 

об’єктів діяльності. Поняття педагогічної технології предметного та 

локального рівнів майже повністю перекривається поняттям 

методик навчання, різниця між ними полягає лише в розміщенні 

акцентів. У технологіях більше представлені процесуальний, 

кількісний і розрахунковий компоненти, у методиках — цільова, 

змістовна, якісна та варіативно-орієнтовна сторони. Технологія 

відрізняється від методик своєю відтворюваністю, стійкістю 

результатів, відсутністю багатьох «якщо» (якщо талановитий учитель, 

якщо здатні діти, гарні батьки тощо). Змішання технологій і методик 

приводить до того, що іноді методики входять до складу технологій, 

а іноді, навпаки, ті або інші технології — до складу методик 

навчання. Зустрічається також застосування термінів-ярликів, не 

зовсім науково коректне, що закріпилося за деякими технологіями 

(колективний спосіб навчання, метод Шаталова, система Палтишева, 

вальдорфська педагогіка та ін.). 
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Відповідно до Положення про районний (міський) методичний 

кабінет, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
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від 18.03.1997 р. № 72 Полтавський районний методичний кабінет 

здійснює свою діяльність в багатьох напрямках. Одним із таких 

напрямків є організація самоосвітньої  роботи педагогів району.  

Виходячи з того, що самоосвіта педагогів це самостійно надбані 

знання, з урахуванням особистих інтересів і об’єктивних потреб 

загальноосвітньої школи, ми керуємося принципами: 

- систематичність і послідовність самоосвіти; 

- зв’язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога; 

- комплексне вивчення психолого-педагогічних і науково-

методичних проблем; 

- відповідність змісту самоосвіти рівню підготовки педагога, 

його інтересам і нахилам. 

У методичному кабінеті працює 12 методистів, кожен з яких 

відповідає за 5-7 напрямків роботи. Відповідно до наказу відділу 

освіти №238 від 27.06.2007р „Про організацію науково-методичної 

роботи в районі у 2007-2008 навчальному році” організовано роботу  

28 районних методичних об’єднань,  8 творчих груп,  2 школи 

молодого вчителя. Різними формами самоосвітньої діяльності 

охоплені всі 658 педпрацівників району.      

Найбільш поширеними видами в організації самоосвітньої 

роботи методичного кабінету з педпрацівниками є:  

- проведення анкетування; 

- робота педагога над науково-методичною проблемою; 

- атестація медпрацівників; 

- робота в міжкурсовий період; 

- аналіз періодичної фахової та науково-методичної літератури;  

- робота в районних методичних об’єднаннях; 

- робота в творчих групах; 

- участь у роботі школи молодого вчителя; 

- робота з узагальнення передового педагогічного досвіду; 
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- участь у педагогічних конкурсах, турнірах, змаганнях. 

Пріоритетним напрямком діяльності методичного кабінету є 

своєчасне забезпечення підвищення фахового і кваліфікаційного 

рівня педпрацівників. Як результат, у 2007 році курсове підвищення 

кваліфікації пройшли 125 педпрацівників району при ПОІППО, 3 – 

при Харківському Центрі педагогіки і методики розвивального 

навчання. До- та післякурсові завдання активізують самоосвітню 

діяльність педагогів. Проблема, над якою вчитель буде працювати у 

міжкурсовий період, зафіксована в творчій книжці. Після 

проходження курсової перепідготовки, вчителі звітують на районних 

та шкільних методичних об’єднаннях.  

Результатом самоосвітньої діяльності вчителя є атестація. У 

цьому навчальному році атестовані вперше та підтвердили  вищу 

категорію 15 педпрацівників, 3 отримали звання „Вчитель-

методист”, 2 - „Старший вчитель”. 

Проблемним на сьогодні залишається питання забезпечення 

фаховою літературою навчальних закладів району через недостатнє 

фінансування. З метою зростання, розширення можливостей 

самостійної роботи професійного забезпечення доступності до 

інформаційного простору в мережі Інтернет на базі Розсошенської 

гімназії планується створення інформаційного центру для вчителів. 

На сьогоднішній день ця школа є базовою і оптимально забезпечена 

фаховою навчальною та методичною літературою, доступ до якої має 

кожен вчитель району. У  2008 році організовано підписку 123 

найменувань фахових журналів і газет.  

Учні та вчителі 13 шкіл району мають можливість 

користуватися мережею Internet.  Але залишається актуальною 

проблема якісного використання годин роботи в мережі школами, 

що ускладнюється можливостями телефонних АТС, установлених у 

відповідних населених пунктах. Тому вчителі іноземної мови 



 30

відвідують ресурсний центр «Вікно в Америку» в м. Полтава, 

створений за спільним проектом Посольства США в Києві та 

бібліотек по всій Україні.  

Питання забезпечення фахового удосконалення та процесу 

самоосвіти педагогічних кадрів реалізується через ознайомлення 

вчителів з новими технологіями, методами навчання, а також  

визначення стратегії розвитку навчального закладу. Так вихователі 

Терешківського ДНЗ, пройшовши відповідні курси, працюють за 

методикою М.М.Єфименка щодо проведення фізичних занять, 

зокрема нової форми роботи з дітьми як горизонтальний пластичний 

балет. Результатом у цьому напрямку роботи колективу є зниження 

кількості дітей із плоскостопістю.  

З 2004 року педагогічний колектив Розсошенського ДНЗ вивчав 

авторську програму Л.Шульги з розвитку творчих здібностей у 

дітей дошкільного віку. Запропоновані методичні форми роботи 

сприяють розвитку творчих здібностей дітей на заняттях з 

малювання. Після того, як у 2005 році  почали впроваджувати цю 

програму у художній студії „Сонечко" ( вихователь естетики 

Давиденко О.А.), значно підвищилася якість дитячих робіт, 

прагнення дітей до їх створення. Аналіз роботи свідчить, що велика 

кількість дітей після закінчення Розсошенського ДНЗ, продовжують 

відвідувати школу мистецтв, гуртки образотворчого мистецтва, 

художні школи.  

Вихователь Копилівського ДНЗ Кульбашна Інна Миколаївна 

впроваджує методику раннього читання  за системою Гелена 

Домана. Відповідно досліджуються результати реалізації даного 

методу. 

Поряд з певними досягненнями та напрацюваннями дошкілля 

району має проблеми, вирішення яких потребує часу та неабияких 

зусиль. Так, у районі функціонує 7 одногрупових дошкільних 
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навчальних закладів. Програмові вимоги до різних категорій дітей 

суттєво відрізняються, тому вихователі опановують 

найрізноманітніші методики, технології,  які сприяють 

оптимальному вирішенню як подачі нового матеріалу, так і 

закріпленню вивченого. 

Методична робота з вчителями початкових класів 

підпорядкована кінцевій меті – забезпеченню якісної освіти 

молодших школярів, розвиткові їх розумових та психічних 

здібностей, навчанню вчитися, самостійно здобувати знання. У 

районі змінено підхід до організації роботи районних методичних 

об’єднань учителів початкових класів,  які організовані для 

класоводів 1-х, 2-х, 3-х, 4-х класів, класів-комбінатів. Якщо раніше 

вчителі розглядали певну проблему переважно в аспекті класу, то 

зараз питання вивчають в його динамічному розвитку. До РМО 

готуються всі члени шкільного методоб’єднання: як починається 

робота в 1 класі, як поетапно розвивається в наступних класах. 

Таким чином забезпечується цілісність сприймання, глибина 

розуміння педагогічної проблеми.  

Значну увагу РМК приділяє формуванню творчого потенціалу 

вчителів.  

Нову музично-терапевтичну технологію «ПіснеЗнайка», яка 

сприяє фізичному, психічному, інтелектуальному та духовному 

зростанню дитини, формує цілісне досконале світосприйняття, 

запроваджує вчителька Степненської ЗОШ І-ІІІ ст. Мушит Л.Ф. 

Учитель співпрацює з Інститутом проблем виховання АПН України, 

зокрема, доктором психологічних наук, професором, дійсним членом 

АПН України І.Д.Бехом. Висока ефективність цієї технології 

забезпечується тим, що в її основу покладені мелодія, музика, пісня 

та ще й адаптовані відповідним медико-фізіолого- психологічним 

чином, що одночасно стимулює роботу мозку, добрий фізіологічний 
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стан організму, навчальні здібності та забезпечує добре самопочуття 

дитини.  

Досить цікавим є досвід роботи вчителя Степненської ЗОШ 

Зайця Ю.А. Виданий методичний посібник «Нові підходи при 

викладанні курсу астрономії», затверджений науково-методичною 

радою ПОІППО, рекомендований вчителям фізики та астрономії. 

 За творчу самоосвітню роботу Юрію Анатолійовичу 

позачергово була встановлена вища категорія, Ліля Федорівна має 

звання «вчитель-методист», що є стимулом і для решти вчителів.  

У школах району триває системне вивчення курсу  «Довкілля» – 

Калашниківська, Головачанська, Степненська, Тахтаулівська, 

Заворсклянська, Новоселівська ЗОШ, Гожулівський, Кротенківський 

НВК. На уроках довкілля учні вчаться відчувати себе частиною 

живої природи, спостерігаючи і досліджуючи – розуміти її. 

Про рівень самоосвітньої діяльності свідчить той факт, що 

останні роки підвищився якісний показник участі педагогічних та 

учнівських колективів у Всеукраїнських конкурсах:  Мачухівська 

школа стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу „Школа сприяння 

здоров’я”; Терешківська – «Школа громадянського становлення» 

Розсошенська гімназія дипломант Всеукраїнської виставки 

„Інновації в освіті”. За кількістю учасників у Міжнародному 

математичному конкурсі “Кенгуру - 2007” район посів ІІІ місце.  

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 учнів нагороджені грамотами (в 
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порівнянні з минулими роками 9 та 10 призерів). Але в організації 

даної роботи теж є проблеми. Зокрема, тільки в 3 школах району із 

27  є заступники директорів з науково-методичної роботи. Наукові 

керівники постійно змінюються, що потребує додаткового часу для 

методичної допомоги. 

З метою активізації та розвитку творчого потенціалу вчителів і 

учнів ЗОШ у 2007 році було видано збірку творів членів літературно-

мистецької вітальні «Світанок» школярів Полтавського району. 

Планується до випуску наступна збірка. Методисти працюють над 

тим, щоб учителі-методисти, старші вчителі, вчителі вищої категорії 

більше друкували своїх матеріалів у освітянських періодичних 

виданнях. 

Працівники методичного кабінету працюють над 

удосконаленням організації роботи методичної служби. Постійно 

проводиться анкетування з метою вивчення та оцінювання 

ефективності педагогічного досвіду, оцінювання ефективності 

самоосвіти, вивчення стану їх 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.  

 

Інноваційні аспекти діяльності  
Карлівського районного методичного кабінету 

 
Сутула О.В., завідуюча Карлівським 
районним методичним кабінетом 

… У наших руках найбільша з усіх цінностей світу – 
Людина. Ми творимо Людину, як скульптор свою статую з 
безформного шматка мармуру : десь у глибині цієї мертвої 
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брили лежать прекрасні риси, які потрібно добути, 
очистити від усього зайвого. 

В.Сухомлинський 

 

Освітянський інформаційний простір насичений 

декларативними заявами типу: «Наш час потребує змін, пошуку 

нових форм і методів роботи, оновлення змісту освіти!». Втіленням їх 

в життя повинні зайнятися методичні служби. Завдання методичної 

служби полягає в підвищенні фахового рівня учителя. Вбачаємо 

свою величезну роль  в інформаційному забезпеченні вчителя, 

своєчасному  виявленні  перспективного педагогічного досвіду,  

відкритті талановитих педагогів. Нажаль,  якість наших послуг 

вчителям залишає бажати кращого, тому що  кожний методист 

районного методичного кабінету співпрацює в середньому, як 

свідчить статистика,  близько з  90  вчителями. 

Незважаючи на ці суб’єктивні причини, наш методичний 

кабінет має напрацювання в питаннях  вдосконалення навчально – 

виховного процесу й підвищення професійного рівня вчителів. 

Взявши до уваги досвід наших колег, опублікований на сторінках 

фахових видань, проаналізувавши основні тенденції розвитку 

сучасної освіти на сторінках  регіонального журналу «Постметодика», 

нами були внесені зміни в підходах до надання послуг педагогічним 

працівникам. Попередні п’ять років методичний кабінет працював 

над проблемою: «Впровадження в навчально - виховний процес 

прогресивних педагогічних технологій з метою впливу їх на розвиток 

творчого потенціалу   юних особистостей та створення умов рівного 

доступу до здобуття якісної освіти». 

Важливого значення  нами  надається питанням інноваційної 

діяльності. Інновації є тим механізмом, що забезпечують процес 

випереджального розвитку як вчителя, так і учня, що якісно 
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покращує рівень освіти. Підтвердженням якості нашої роботи  є  

Диплом Міністерства освіти і науки, Академії педагогічних наук 

України за високі і творчі досягнення в удосконаленні змісту 

навчально – виховного процесу  та  наша участь у Десятій Ювілейній 

міжнародній виставці  «Сучасна освіта в Україні – 2007». Методична 

робота в районі побудована на принципі системності, колективної та 

індивідуальної праці вчителя над підвищенням своєї науково –

теоретичної підготовки, професійної майстерності. 

Районним методичним кабінетом впорядкована інноваційна 

діяльність, що здійснювалась в закладах освіти району, створений 

банк перспективного педагогічного досвіду, розроблена система 

заходів з питань підготовки педагогічних працівників до 

експериментальної діяльності. 

Велику допомогу в даному питанні нам надали статті журналу 

«Постметодика», в яких розглядалися питання інноваційної 

діяльності: Л. Даниленко «Педагогічні інновації та інноваційні 

технології» (№6 (58), 2004), Г. Сиротенко «Інноваційний потенціал 

освіти: досягнення на тлі проблем»,  Л. Даниленко, В. Паламарчук 

«Наукові засади інноваційної освітньої діяльності в Україні» (№ 2-3 

(54-55), 2004), М.Набок « Експертиза освітніх інновацій в інститутах 

післядипломної педагогічної освіти: критерії та параметри» (№4 (68), 

2006), Т.Гладка «Експериментальний шлях до інноваційної освіти» 

(№2 (66), 2006), та науково – практичні семінари для керівників 

навчальних закладів, що проводяться на базі нашого району 

кафедрою менеджменту освіти ПОІППО (завідувач Охріменко І.В.) 

«Технологія здійснення інноваційної освітньої діяльності в 

загальноосвітньому навчальному закладі», «Організаційно-методичне 

забезпечення інновацій в навчально-виховному процесі 

загальноосвітнього навчального закладу».  
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«По правильно розташованим, непошкодженим, міцним, 

безпечним сходам можна кого завгодно провести на будь яку 

висоту», вважав  Я.А.Коменський. Які ж сходи потрібно побудувати 

методичним службам, щоб на вершину майстерності торувати шлях 

вчительству? Якість методичної роботи вбачаємо  не в кількості 

заходів, а в створенні такого простору, в якому б якнайефективніше 

відбувався процес розвитку особистості вчителя. Однією із ключових 

рис педагогічної майстерності виділяємо компетентність. Саме вона 

є тим наріжним каменем, на якому потім будується якість освіти. 
Досвід показує, що професійна компетентність є складовою 

педагогічної майстерності. Тому в програмі роботи нашого 

методичного кабінету на перше місце виходять питання підвищення 

ролі самоосвіти, самонавчання та самовиховання педагогічних 

працівників як основного способу збагачення теоретичного, 

психолого – педагогічного та науково - методичного рівня. 

Під час планування роботи виділяємо етапи формування 

компетентного вчителя: 

 когнітивний (особистісно-ціннісне ставлення до професійної 

діяльності, потреба у самовдосконаленні, інтерес до інноваційної 

діяльності); 

 соціокультурний (підвищення загальнокультурного рівня, 

розвиток комунікативних навичок); 

 моральний ( актуалізація етичного потенціалу вчителя, 

дотримання норм професійної етики); 

 науково – теоретичний (знання предмету викладання, 

особливостей методики, нормативно –правової бази). 

Компетентнісно–кваліфікаційний підхід до побудови освіти 

сьогодні  вже отримує визнання в європейських країнах, 

розглядається як дієвий інструмент у вирішенні проблем якості 
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освіти. Тому в системі  роботи методичних об'єднань  обов’язковим є 

реалізація даних етапів. 

В інноваційній діяльності районного методичного кабінету із 

вчителями виділяємо аспекти, які пов’язані в першу чергу із змінами 

у змісті освіти, у методах і формах роботи із кадрами: 

організаційні, функціональні, змістові, психологічні (за 

Л.І.Даниленко) .  

Організаційні зміни в нашій роботі зумовлюються появою 

диференційованої  мережі навчальних закладів і у зв’язку з цим – із 

зміною форм і методів роботи з ними. В нашому районі 15- 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст.., 2 загальноосвітні школи І-ІІ ст., 

гімназія імені Н. Герасименко, вечірня змінна школа, МНВК. Всі 

типи навчальних закладів потребують диференційованої роботи з 

педагогічними кадрами, тому методичний кабінет, плануючи свою 

роботу, враховує запити, побажання всіх категорій вчителів, надає 

методичну допомогу не лише керівникам методичних об’єднань з 

навчальних дисциплін, а й творчим групам учителів  з розробки 

педагогічної інновації. У районі працюють творчі групи, що 

досліджують питання: інноваційні підходи до викладання 

навчальних предметів в початковій школі, нові педагогічні технології 

при вивченні рідної літератури, впровадження педагогічних 

інновацій при вивченні рідної мови, шляхи підвищення 

комунікативної грамотності учнів, досліди та експерименти в роботі 

вчителя фізики, особистісно-орієнтоване навчання математики з 

досвіду А.М.Капіносова, робота із здібними та обдарованими дітьми, 

профілактика правопорушень серед неповнолітніх, захист прав 

дитини, види аналізу художнього твору на уроках зарубіжної 

літератури, актуалізація історичного матеріалу на уроках історії. 

Презентація результатів роботи творчої групи вчителів зарубіжної 

літератури відбулася на обласному семінарі керівників методичних 
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об’єднань учителів зарубіжної літератури, організованому і 

проведеному Полтавським обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти та районним відділом освіти Карлівської 

райдержадміністрації: «Науково-методичне забезпечення 

викладання зарубіжної літератури в умовах 12-річної школи: 

завдання, досвід, проблеми, перспективи». Матеріали даного заходу 

висвітлені на сторінках Всеукраїнського журналу “Зарубіжна 

література в середніх навчальних закладах” (№4, 2006), відзначені 

нагородами обласного ярмарку передових педагогічних технологій, 

викликали інтерес Всеукраїнського семінару методистів обласних 

інститутів післядипломної педагогічної освіти в м. Чернігів у 2008 

році. 

Непересічною подією в методичному житті стало проведення в 

2004 році міжрайонного семінару за темою «Особистісно орієнтоване 

навчання в малокомплектній сільській школі», учасниками якого 

стали колективи Голобородьківської ЗОШ І- ІІІ ст. Карлівського 

району та Сахнівської ЗОШ І-ІІІ ст Машівського району. Під час 

роботи семінару вчителі обмінялися досвідом організації особистісно 

орієнтованого навчання, переглянули уроки на яких реалізовувалася  

дана технологія. 

Особливої уваги заслуговує робота літературно-мистецького 

клубу «Журавка» у рамках діяльності районного методичного 

об’єднання українських філологів (методист А. Сидоренко, керівник 

А. Стрілко), на засіданнях якого частими гостями є творчі люди, 

поети, письменники рідного краю: М. Бойко, В. Слєпцов, 

Г. Вовченко, Н. Баклай та ін. Метою діяльності даного клубу є не 

тільки популяризація творчості наших краян, але і виявлення, 

розвиток поетичних талантів наших освітян. На засіданнях клубу 

звучать поезії наших педагогів, учнів. Співдружність, зароджена на 

засіданнях клубу «Журавка» вчителя Ланнівської ЗОШ І- ІІІ ст. 
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І. Басараба, випускниці Карлівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Д. Штепи, нашї 

землячки, поетеси Г. Вовченко, подарувала нам збірку поезій 

«Перехрестя».  В перспективі розвитку клубу «Журавка»  співпраця з 

дитячою літературною студією. 

Результативно працює понад 10 років  дискусійно-педагогічний 

клуб «Світоч» для керівників шкіл та творчо працюючих педагогів, на 

засіданнях якого вивчаються  ефективність впровадження 

інноваційних технологій в навчальних закладах району, структурні 

елементи сучасного уроку та ін.  

Метою діяльності дискусійно–педагогічного клубу “Світоч” є 

відбір ефективних методик, методів, прийомів, технологій для 

навчально виховного процесу освітньої системи району. Під час 

занять були апробовані технології: проблемного навчання, групового 

навчання, ігрового навчання, інтерактивного навчання, проектного 

навчання, критичного мислення, креативного мислення. На 

останньому занятті, що пройшло на базі Карлівської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 

учасники вели пошук  оптимальних для практики  активних методів 

взаємодії вчителя і учня на уроці, опрацювали теоретичні питання з 

даної проблеми і розробили рекомендації для використання в 

практичній діяльності.  

До організаційних аспектів діяльності районного методичного 

кабінету відносяться і наповнення новим змістом проведення 

професійних конкурсів: учитель року, класний керівник року, 

вихователь року, педагог організатор року, керівник навчального 

закладу, організація роботи постійно діючих семінарів: роль 

внутрішкільного керівництва та контролю в підвищенні якості знань 

учнів на основі впровадження в навчально-виховний процес 

прогресивних педагогічних технологій, інтенсифікація навчально-

виховного процесу на основі впровадження прогресивних 

педагогічних технологій (заступники директорів з навчально-
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виховної роботи), ефективні шляхи інтенсифікації навчально-

виховного процесу (резерву керівних кадрів), ефективні шляхи 

удосконалення викладання основ захисту Вітчизни (учителі «Основ 

захисту Вітчизни»), актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних 

країн і місце України в контексті світових подій (учителів суспільних 

дисциплін), удосконалення педагогічної майстерності вчителів 

іноземної мови та підвищення якості знань учнів, удосконалення 

ефективності уроків фізичної культури, особливості викладання 

іноземної мови в початкових класах, нові підходи до роботи з 

дитячими організаціями, економіка як засіб формування 

економічного мислення в умовах ринкового суспільства, проблеми 

підготовки дітей дошкільного віку до навчання та атестації 

педагогічних кадрів: творчий звіт учителя, творчий портрет, 

педагогічна виставка, методичний турнір, декада педагогічної 

майстерності, захист інноваційного проекту, день відкритих дверей, 

робота творчої майстерні.     

Функціональні зміни в діяльності Карлівського районного 

методичного кабінету обумовлені усвідомленим ставленням до  

виконання своїх функціональних обов’язків працівниками 

методичного кабінету; чітке планування роботи; раціональне 

використання робочого навантаження. До оновлених функцій у 

роботі методичної служби відносимо: моніторинг якості знань учнів, 

вивчення та оцінка педагогічної діяльності вчителя,  діагностика 

професійної компетентності, видавнича діяльність методистів, 

підготовка напрацювань вчителів до друку в фахових виданнях,  

випуск газети райметодкабінету «Світоч». 

Змістові аспекти нашої діяльності зумовлені забезпеченням 

активізації експериментальної діяльності  в навчальних закладах. 

Протягом десяти років методичний кабінет здійснював керівництво  

експериментальною роботою «Створення моделі навчального закладу 
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як школи рівних можливостей у виборі учнями навчальних 

маршрутів» гімназії імені Н. Герасименко. Презентація результатів 

даного експерименту відбулася на обласному семінарі керівників 

навчальних закладів в листопаді 2006 року.  

Наразі ведеться оформлення заявки на проведення 

експериментальної роботи з проблеми «Формування каліграфічних 

навичок письма в зошиті в одну лінію» (автори технології вчителі 

початкових класів Карлівської гімназії Ляпота Л.О., Штанько О.М.) 

Районний методичний кабінет здійснює забезпечення в 

навчальних закладах інноваційних проектів: навчання вчителів за 

програмою “Intel”; технології укрупненого структурування; технології 

діалогу культур; навчання за опорними конспектами; технології 

особистісно орієнтованого навчання; технології інтеграції навчання; 

технології креативної освіти «Розвиток креативної діяльності учнів 

молодшого підліткового віку на уроках зарубіжної літератури»; 

технології диференційованого навчання; технології символістсько-

асоціативного сприйняття та аналізу художнього твору.  

Психологічні зміни в роботі районного методичного кабінету 

обумовлені зміною свідомості всіх працівників системи освіти щодо 

розвитку їх творчих здібностей.  Ця зміна забезпечується реалізацією 

нової функції психолого управлінського консультування, яка набуває 

все більшої актуальності. Психолого-управлінське консультування 

передбачає висвітлення таких питань, як: надання  допомоги 

педагогічним працівникам у розв’язанні певних питань, в тому числі 

з питань інноваційної діяльності; удосконалення управління 

закладом  освіти; знайомство з зарубіжним і вітчизняним досвідом 

вирішення зазначеної проблеми. Тренінгові заняття як для вчителів, 

так і для керівників навчальних закладів поступово набувають 

популярності, та найголовніше – приносять результативність. 
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Процеси реформування освіти зумовлюють нас наполегливо 

шукати нові шляхи розвитку методичної служби, істотного 

підвищення її результативності. Ми показали лише деякі оновлені 

функції в роботі Карлівського районного методичного кабінету.  

Інноваційні аспекти методичної роботи передбачають якісно 

нові перетворення як педагогічного процесу, так і підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, науково методичного 

забезпечення освітнього процесу, тому процес оновлення для нас є 

важливим і необхідним. 

В. Брюсов говорив: 

«Якщо можеш – іди попереду століття,  

Якщо не можеш – іди в ногу із століттям,  

Але ніколи не залишайся позаду століття». 

Кожний із нас самостійно обирає дорогу, що веде до вершин 

професіоналізму, хотілося б, щоб методичні служби не стали 

перешкодою для вчителів на цій дорозі, а були не лише 

дороговказом, але і надійними супутником.  

 

Інноваційна діяльність Полтавщини 
 

Сиротенко Г.О., завідувач центру 
педагогічних інновацій і інформацій 
Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В. Остроградського 

 

Інноваційна діяльність у Полтавській області здійснюється на 

основі діючих нормативних документів, що регулюють інноваційну 

освітню діяльність: Закони України "Про освіту", "Про середню 

загальну освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про 
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авторське право і суміжні права", "Про наукову і технічну 

експертизу", "Положення про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності", "Положення про експериментальний 

загальноосвітній навчальний заклад". 

Відповідно до державних нормативних документів щорічно 

конкретизуються основні напрями розвитку інноваційного руху в 

області і наразі він регламентується наказами управління освіти і 

науки № 282 від 19 травня 2005 року "Про стан та завдання 

інноваційної та експериментальної діяльності в області", № 672 від 

12.12.05 "Про підсумки проведення обласного семінару директорів 

шкіл "Впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний 

процес освітнього закладу як шлях до створення "Школи 

майбутнього", № 278 від 27.05.06 "Про підсумки проведення 

обласного семінару директорів загальноосвітніх навчальних закладів 

області "Управління процесом впровадження інновацій як фактор 

створення "Школи майбутнього", № 319 від 14.05.07 "Про підсумки 

проведення обласної конференції директорів інноваційних 

навчальних закладів області "Інноваційні ідеї та технології навчання 

як основа створення школи майбутнього".  

Система роботи ПОІППО з інноваційної діяльності 

ПОІППО систематично проводить комплекс заходів, 

спрямованих на активізацію впровадження інноваційної діяльності 

та проведення педагогічних експериментів в навчальних закладах 

області:  

– на основі збору та аналізу інформації про педагогічні 

ініціативи на регіональному та локальному рівнях визначає потреби 

регіональної системи освіти з інноваційної діяльності; 

– роз'яснює техніку інноваційної та експериментальної 

діяльності; організовує, аналізує та узагальнює щорічну звітність 

районних відділів освіти про перебіг інноваційної діяльності в 
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загальноосвітніх навчальних закладах, яка подається до 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені М.В. Остроградського; 

– розглядає результати інноваційної роботи в області на 

засіданнях вченої ради; 

– заносить результати інноваційної діяльності до банку даних; 

– здійснює науково-методичний супровід процесу 

запровадження педагогічних інновацій в освітню практику; 

– організовує співпрацю із вищими навчальними закладами; 

– інформує про розвиток інноваційних процесів на курсах 

підвищення кваліфікації, в періодичній пресі, на щорічних обласних 

семінарах, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних 

конференціях, проектах, педагогічних читаннях, де розглядаються 

проблеми інноваційного розвитку регіону; 

– формує готовність педагогів до інноваційної професійної 

діяльності. 

В організації інноваційної діяльності, по-перше, ми виходимо з 

тези, що діяльність закладів освіти є інноваційною, якщо вона 

характеризується систематичним проведенням психолого-

педагогічних та соціологічних досліджень змісту навчально-

виховного процесу, технологій навчання, виховання й управління, 

наслідками яких є суттєва зміна результативності освітнього 

процесу, що може мати вигляд: відкриття; винаходу, документації 

на новий чи вдосконалений продукт, технологію, управлінський чи 

виробничий процес; організаційної, виробничої чи іншої структури; 

поняття; наукового підходу чи принципу; документа (рекомендації, 

методики, інструкції тощо); підсумків маркетингових досліджень 

тощо. 

По-друге, педагогічні інноваційні технології розуміються нами 

як якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання, 
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виховання й управління, яка привносить суттєві зміни у результат 

педагогічного процесу, забезпечує цілісний педагогічний вплив, 

зорієнтований не на окремі якості особистості, а на структуру 

особистості в цілому.  

По-третє, інноваційна школа – це навчально-виховний заклад, 

діяльність якого побудована на оригінальних (авторських) ідеях і 

технологіях. 

Загальноосвітні навчальні заклади області сьогодні перебувають 

на стадії інтенсивного розвитку, моделювання, пошуку оптимальних 

шляхів методичного забезпечення та ефективного впровадження 

педагогічних інноваційних технологій, спрямованих на оновлення 

теорії та практики освіти, удосконалення навчально-виховного 

процесу, управління діяльністю навчального закладу. 

Ми спрямовуємо педагогів на використання методів пошуку, 

проектування, розв'язання життєвих ситуацій, навчання кожного 

учня вмінню керувати знаннями, планувати свою працю, розвивати 

творче мислення, уміння подати, пояснити і відстояти ідею проекту, 

оцінити як інших, так і самого себе, розрізняти, які речі є 

правдивими, а які не відповідають дійсності. 

Впровадження інноваційних педагогічних 

технологій в освітній простір Полтавщини 

Педагоги області у своїй практичній діяльності використовують 

такі інноваційні технології: інтерактивного навчання, інформаційно-

комунікативні, особистісно орієнтованого навчання та виховання, 

інтенсивного вивчення української мови, громадянської освіти, 

профільного навчання, теорії фізичного виховання та оздоровлення 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, здоров'язберігаючі 

технології навчання, трансформацію педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського в практику роботи ДНЗ та школи, програму 

"Крок за кроком", освітню програму "Перші кроки", технологію 
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розвитку креативного мислення, інтегровану модель природничо-

наукової освіти за програмою "Довкілля", нестандартних підходів до 

навчання непідготовленому мовленню як засобу спілкування 

англійською мовою, елементи музичного виховання Карла Орфа, 

модульно-рейтингову систему навчання, технологію використання 

системи опорно-сигнальних схем на уроках української мови та 

літератури, програму "Сприяння просвітницькій роботі "Рівний – 

рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя", 

ціннісних засад української родини в умовах особистісно 

орієнтованого навчання та ін. 

Найбільш широко використовуються інтерактивні педагогічні 

технології, які навчають умінням і навичкам міжособистісного 

спілкування, допомагають учням приймати поінформовані рішення, 

успішно вирішувати проблеми, критично й творчо мислити, 

ефективно спілкуватися, будувати здорові відносини, відчувати 

емпатію до інших людей, керувати власним життям у здоровий і 

продуктивний спосіб. 

У школах області такі уміння вчителі формують на уроках-

тренінгах, під час яких можна "програти" різні складні життєві 

ситуації і виробити певні алгоритми їх вирішення. ПОІППО постійно 

навчає педагогів області умінням практичного застосування 

тренінгової форми викладання у загальноосвітніх навчальних 

закладах на семінарах, курсах підвищення кваліфікації. 

Зокрема, за сприяння МОН України та Міжнародного Альянсу з 

ВІЛ/СНІДу в Україні, на базі інституту було підготовлено до 

викладання біології та основ здоров'я у формі тренінгів 256 педагогів 

регіону. 

Учителі хімії на своїх уроках використовують технологію 

елективного профільного навчання. Ця технологія базується на 

персоналізації, диференціації та інтеграції змісту навчального 
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матеріалу, забезпечує стимулюючу, розвиваючу й особистісну творчу 

функції одержаних знань, їх самостійність і мобільність, можливість 

вибору у процесі особистісно орієнтованого навчання, контролю, 

саморозкриття і самостановлення учня, дає можливість 

забезпечувати право учня на самостійний вибір рівня вивчення 

предмета. 

Впровадження елективних курсів з географії в 11-х класах 

суспільно-гуманітарного профілю здійснюється в гімназії № 21 

м. Полтави – курс "Географія релігій” (вчитель Чередник Оксана 

Василівна) та Максимівської загальноосвітньої школи Карлівського 

району Полтавської області – курс "Рекреаційна географія" (вчитель 

Лазоренко Майя Олексіївна). 

Активно входить в практику роботи шкіл області проектна 

технологія, яка особливо актуальна на уроках трудового навчання. 

В основу застосування сучасного проектного навчання 

покладено провідні ідеї особистісноорієнтованого навчання та 

свободи творчості школярів, за якими навчально-виховний процес 

будується, виходячи з потреб, інтересів і здібностей дітей. Проектна 

технологія вимагає якісно нової системи перепідготовки вчителя, 

тому значної уваги ми надаємо підготовці вчителів з методики 

економічного навчання та виховання учнів. Учителі знайомляться з 

технологією проведення моделюючих вправ з підприємницької 

діяльності та складання бізнес-плану. 

Активно впроваджують у практику викладання зарубіжної 

літератури в школах Полтавщини сучасну педагогічну технологію, 

яка базується на принципах проекту "Читання та письмо для 

критичного мислення", розробленого викладачами Міжнародної 

Асоціації Читачів, яка спрямована на розвиток самостійного 

свідомого мислення учнів, що дає змогу адекватно оцінювати нові 
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обставини та формувати стратегію подолання проблем, які можуть 

виникати в житті. 

Досвід активного навчання та розвитку навичок критичного 

мислення накопичено, зокрема, в школах № 2, 3, 18 м. Полтави 

(І.Івлєва, І.Чичкало, О. Демченко). У Засульській гімназії Лубенського 

району (Ступка Г.О.) успішно використовують мультимедійні, 

інтерактивні, проектні технології для розвитку критичного мислення 

на уроках зарубіжної літератури та інших дисциплін. 

У 94 загальноосвітніх навчальних закладах області 

викладаються громадянознавчі курси: "Громадянська освіта", "Ми – 

громадяни України", "Практичне право", які готують молодих 

громадян України жити за умов демократії, набувати досвіду 

громадянських дій, навичок демократичної поведінки та 

спілкування. Значний досвід з даного питання нагромаджено в 

школах м. Полтави, Кременчука, Диканського, Кременчуцького, 

Полтавського районів. Вагома організаційно-методична робота 

проведена в регіоні з упровадження економічної освіти школярів. У 

78 школах області 2010 учнів вивчають спецкурси за вибором. 

Викладання цих дисциплін забезпечують 448 учителів. 

Система розвивального навчання у початковій школі 

впроваджується в 10 школах області, зокрема, в 3 школах 

м. Полтави: ЗНЗ № 38 (Моргун Оксана Іванівна, Корольова Наталія 

Степанівна, Ніфєдьєва Тетяна Борисівна), НВК № 31 (Соломатіна 

Наталія Євгенівна, Чалкова Тетяна Трохимівна, Собакар Світлана 

Іванівна), гімназія № 33 (Костенко Наталія Степанівна). 

У районах працюють за цією технологією 7 шкіл: в м. Зінькові 

НВК № 1 (Лисенко Тамара Володимирівна), НВК № 2 (Пантюх Надія 

Василівна), в м. Опішня Зіньківського району – в Колегіумі мистецтв, 

в Решетилівському ЗНЗ І ступенів (Коровіна Валерія Олексіївна), в 

Жовтневому НВК Решетилівського району (Дмитренко Тетяна 
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Іванівна), в м. Гадячі НВК "Первоцвіт" (Гайдабура Людмила 

Іванівна), в м. Миргороді комплекс садок-школа "Гелікон" (Левченко 

Любов Григорівна).  

Активно використовують елементи технології розвивального 

навчання і вчителі математики та фізики, бо вона дає можливість 

повніше врахувати індивідуальні особливості кожного учня, 

організувати самостійну діяльність, розвивати уяву, інтуїцію, 

здатність працювати в групах, приймати рішення в нестандартних, 

динамічних ситуаціях. 

Найбільш успішно в області технологію розвивального навчання 

застосовують вчителі математики та фізики м. Полтави (Гулідова 

Людмила Ігорівна, Цапович Жанна Миколаївна, Бовсуновська 

Вікторія Іванівна – учителі загальноосвітнього навчального закладу 

№ 38; Половникова Ірина Ігорівна, Селюкова Валентина Іванівна – 

учителі гімназії № 33) і м. Зінькова (Орел Наталія Миколаївна учитель 

загальноосвітнього навчального закладу № 2). 

Упровадження розвивального навчання стикається з низкою 

перепон. Головною проблемою залишається непродовжуваність цієї 

унікальної системи в школі ІІ ступеня через відсутність підручників, 

неможливість розширювати підготовку вчителів-предметників до 

роботи за даною технологією. Є ще одна перешкода на шляху 

впровадження розвивального навчання – це придбання підручників 

і робочих зошитів за рахунок батьків. Складна демографічна 

ситуація, відсутність навчальних паралелей ускладнює успішне 

продовження розвивального навчання. 

Не всі батьки сприймають дану технологію через недостатню 

поінформованість про систему розвивального навчання. Ці та інші 

питання не залишаються поза увагою управління освіти та науки, 

інституту. 
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Одним з основних досягнень Полтавщини є інноваційна 

система «Довкілля». Це інтегрована модель природничо-наукової 

освіти, яка має комплекс програм, які охоплюють дошкільне 

виховання і навчання, початкову, основну і старшу школу, а також 

навчально-методичне забезпечення: підручники, посібники для учнів 

та вчителів. На Полтавщині народилися і діють школи "Довкілля" – 

лідери освіти. 

Серед шкіл-лідерів Полтавської області слід відмітити: ЗНЗ 

№ 31, 24, 18, 26, 30, 9 м. Полтави; ЗНЗ № 18, 6 м. Кременчука; 

Шишацький ЗНЗ імені В.І.Вернадського; Новокочубеївський ЗНЗ 

Чутівського району та ін. 

У дошкільному освітньому просторі Полтавщини 

впроваджуються елементи інноваційної технології Марії Монтесорі,в 

якій за основу покладено право дитини формувати себе згідно 

нахилів, що закладені в неї природою. Це гуманно і демократично. 

60 % дошкільних навчальних закладів, з 474 функціонуючих на 

Полтавщині, використовують елементи технології Марії Монтесорі. 

Найкраще – НВК № 10 м. Полтави, ДНЗ № 9 "Теремок", № 59 

"Малятко", ДНЗ "Золота рибка" м. Комсомольська, № 17 м. Лубен та 

№ 60 м. Кременчука, № 2 м. Зінькова. На базі ПОІППО імені 

М.В.Остроградського діє обласний методичний тренінгів центр 

природного розвитку дитини Марії Монтесорі, де педагогів області 

навчають працювати, використовуючи спадщину великого педагога. 

У практику роботи ДНЗ № 59 "Малятко" (Центр ранньої 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів) м. Полтави та "Сонечко" м. 

Пирятина втілюється Вальдорфська педагогіка, яка передбачає 

насамперед розвиток духовності, естетичного та трудового 

виховання дитини. 

Педагогічні колективи НВК № 3, ДНЗ № 82 м. Полтави 

впроваджують в освітньо-виховний процес Міжнародну програму 
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"Виховання позитивної самооцінки та соціальної відповідальності 

особистості" (Self-Esteem) психологів, освітян та науковців з США, 

котра спрямована на розвиток почуття власної гідності, творчої 

енергії дітей і розвиває соціальні навички. 

Експериментально-пошукова діяльність з 

розроблення моделей "Школи майбутнього" 

У 2007 році продовжилася робота щодо залучення 

загальноосвітніх навчальних закладів області до експериментально-

пошукової діяльності з розроблення моделей "Школи майбутнього". 

Для директорів інноваційних навчальних закладів проведено ряд 

семінарів з відповідної проблематики: "Упровадження педагогічних 

інновацій у навчально-виховний процес освітнього закладу як шлях 

до створення "Школи майбутнього", "Управління процесом 

упровадження інновацій як фактор формування "Школи 

майбутнього", "Вибір учнями освітніх маршрутів: експеримент і 

практика навчального закладу". А в 2008 році  ПОІППО для цієї 

категорії керівників, а їх всього 48 осіб, серед інших заходів провів 

конференцію "Інноваційні ідеї, технології навчання як основа 

створення "Школи майбутнього" на базі обласного ліцею-інтернату 

для обдарованих дітей із сільської місцевості імені А.С. Макаренка 

(с. Ковалівка), який є, відповідно до обласної Програми "Пілотний 

проект "Школа майбутнього" на 2006 – 2012 роки", пілотним 

майданчиком для апробування різних моделей навчання і 

виховання. 

До конференції виданий збірник статей її учасників. У 

матеріалах конференції директори інноваційних навчальних 

закладів області поділилися теоретичним і практичним досвідом 

втілення у практику роботи навчального закладу інноваційних ідей з 

управління. Вони розглядають цей управлінський аспект, як 

реальний шлях до створення "нової школи". Саме тому колектив 
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Кременчуцького ліцею № 4 та його керівник Л.В. Михайлик, 

вирішили взяти участь в експерименті Всеукраїнського рівня за 

темою: "Управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного 

навчального закладу". 

Основною метою експерименту є створення системи управління 

інноваційною діяльністю, в основі якої лежать наука, праця і 

мистецтво. Найважливішою стратегією для будь-якої школи є 

партнерство з батьками, тільки тоді діти отримають найкращий 

шанс для розвитку свого потенціалу – так вважає О.Й.Горіна 

директор Полтавської загальноосвітньої школи № 18. Цей 

навчальний заклад є учасником програми "Школа як осередок 

розвитку громади" і створює модель громадсько-активної школи. 

Педагогічний колектив Кременчуцького ліцею № 11 створює школу 

змін, школу лідерів, отже – школу майбутнього, культивує в учнів 

бажання творити, прагнення зростати. У Комсомольській гімназії 

імені В.О.Нижниченка, (директор Л.В.Полобок), реалізується 

експеримент "Проектування особистіснорозвивального змісту 

навчально-виховного процесу". Про свій досвід адміністративно-

фінансового управління розповідає О.Геращенко, директор 

Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Гадяцького 

району, про формування внутрішньої культури закладу у Зарізькому 

ЗНЗ І-ІІІ ст. Оржицького району (керівник М. Тесля). 

Інноваційні форми навчання та участь 

у інноваційних міжнародних проектах 

Інститут активно сприяє впровадженню інноваційних 

технологій у обласний освітній простір. На курсах підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, на обласних семінарах-

практикумах для керівників і працівників методичних кабінетів, 

керівників районних методичних об'єднань забезпечується 
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ознайомлення педпрацівників із інноваційними педагогічними 

технологіями з метою впровадження їх у освітній процес. 

Запроваджуються інноваційні форми навчання: тренінги для 

учителів економіки і громадянської освіти; інноваційні курси 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі 

навчальних закладів. 

Як наслідок цих курсів на базі навчальних закладів в області 

створені і діють нові моделі шкіл: Жовтневий еколого-валеологічний 

НВК Решетилівського району; Великопавлівська спеціалізована 

школа "Майбутній фермер" Зінківського району; Решетилівська 

гімназія; Калениківська спеціалізована школа-музей Решетилівського 

району, Гадяцька спеціалізована школа № 2 та Решетилівська 

спеціалізована школа розвитку особистості дитини.  

Пошуки варіантів розвитку сільського закладу ведуться у 

Новоаврамівській гімназії, Попівському ЗНЗ Великобагачанського 

району, Дейманівському ЗНЗ Пирятинського району, Петровському 

ЗНЗ Хорольського району. 

ПОІППО постійно здійснює методичну підтримку інноваційних 

освітніх проектів. Це, насамперед, стосується інноваційної програми 

Intel "Навчання для майбутнього", за допомогою якої здійснюється 

інтеграція новітніх інформаційних технологій у навчально-виховний 

процес. 

За цією програмою курсову підготовку в області пройшло 

більше 6 тис. учителів. Полтавська область стала активним 

учасником програми Microsoft "Партнерство в навчанні" і розпочала 

підготовку педагогічних працівників через проведення навчальних 

семінарів з проблем "Методика викладання курсу "Основи 

інформаційно-комунікаційних технологій" та "Основи інформаційно-

комунікаційних технологій". За цією програмою вже підготовлено 

більше 800 вчителів. 
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Значну увагу останнім часом ПОІППО надаємо розвитку 

інноваційних процесів в управлінській діяльності. Кафедра 

менеджменту освіти сприяє відпрацюванню інноваційних моделей 

управління, зокрема, впровадженню моделі державно-громадського 

управління в загальноосвітніх навчальних закладах, що передбачає, 

з одного боку, посилення співпраці з органами державної влади, 

місцевими громадами та підприємствами, а з другого – розвиток 

учнівського самоврядування та демократизацію життя навчальних 

закладів. Система роботи з керівниками ЗНЗ в області – це 

поєднання наукової теорії з практикою управління, що 

забезпечується створенням нових програм курсового підвищення 

кваліфікації керівних кадрів, діяльністю постійно діючих семінарів 

кафедри менеджменту освіти ПОІППО "Модернізація змісту, форм і 

методів управлінської діяльності керівника школи" спільно з 

районними методичними кабінетами; проведенням всеукраїнських 

науково-практичних конференцій, семінарів для керівників ЗНЗ. 

Значним внеском у розвиток теорії і практики управління стала 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Менеджмент і 

дидактичний процес у післядипломній освіті" проведена 11-12 

жовтня 2007 року на базі Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського та 

Розсошенської гімназії Полтавського району.  

Одним із пріоритетних завдань є впровадження в обласний 

освітній простір новітніх освітніх технологій через різні форми 

роботи, участь працівників  ПОІППО у міжнародних інноваційних 

проектах. 

У червні – вересні 2007 року на базі Центрального осередку 

вдосконалення  вчителів під Варшавою відбулися навчальні курси 

"Українські лідери європейської та євроатлантичної інтеграції" в 

рамках українсько-польського проекту "Розробка, запровадження і 
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поширення міжнародних тренінгових курсів з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції України", у яких взяли участь методист 

ПОІППО Олена Стоцька та директор Комсомольської гімназії ім. 

Нижниченка Лідія Полобок. Вони розробили 20-годинний 

тренінговий курс навчання учителів Полтавщини. 

 У результаті його проведення вчителі Полтавської області 

зможуть поглибити/сформувати навички проведення занять з 

використанням активних методів навчання.  

У 2007 році освітяни Полтавщини включилися в українсько-

нідерландський проект "Громадські платформи освітніх реформ в 

Україні", завданням котрого є створення ефективної моделі 

професійної педагогічної спільноти, громадськості і влади у 

розв'язанні освітніх проблем. 

Цього ж року 4 працівники ПОІППО взяли участь у навчальній 

програмі провідних викладачів системи післядипломної педагогічної 

освіти, метою котрої є підготовка нового покоління викладачів 

тренерів системи післядипломної педагогічної освіти, які стануть 

носіями прогресивних змін в освітніх інституціях України. 

Учасники програми ознайомилися з провідним міжнародним 

досвідом з питань післядипломної педагогічної освіти і згодом будуть 

залучені на контрактній основі у межах проекту як майстер-тренери 

для впровадження нової методології підвищення кваліфікації 

вчителів в Україні. 

Реалізація програми дозволить вирішити такі актуальні 

проблеми у системі післядипломної педагогічної освіти: 

запровадження інноваційних підходів у підвищення кваліфікації 

вчителів; впровадження ринкових механізмів у систему 

післядипломної педагогічної освіти; підготовка нової генерації 

викладачів-тренерів для системи післядипломної педагогічної освіти; 

розробка нових ресурсів і засобів для навчальних закладів. 
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ПОІППО як науково-методичний центр: 

видавництво та виставкова діяльність 

Інститут велику увагу приділяє поширенню інновацій шляхом 

розповсюдження інформації про нововведення через педагогічну 

пресу, ЗМІ. Значну інформацію про інновації педагоги дістають 

безпосередньо в обласному інституті, який є науково-методичним 

центром. 

Інститут випускає педагогічні науково-методичні журнали 

"Постметодика" та "Імідж сучасного педагога", які на своїх сторінках 

долучають педагогів області до інноваційних технологій і пропагують 

їх кращі зразки для впровадження. 

Так журнал "Постметодика" інноваційним освітнім технологіям 

присвятив спецвипуски, зокрема, "К.К.Д. освіти" (про вдосконалення 

навчальних планів і програм); "Школа майбутнього" (про пошук 

шляхів її створення й успішні приклади в Україні та за кордоном); 

"Європейська інтеграція" (дві ідеї європейської освіти; упровадження 

ініціатив з євроінтеграції на Полтавщині); "Мережі в освіті" (про 

глобальну мережу розробників змісту освіти, Всесвітню павутину, 

медіа мережі та "інформаційну магістраль" Б.Гейтса) та ін. 

У числі 3 за 2006 рік журналу "Постметодика" стаття 

співробітника ЮНЕСКО Дакмари Георгеску розкриває ідеї, над 

якими працює освіта Європи. У "ПМ" №1, 2006 повідомлялося про 

фінський курикулум, який вивів Фінляндію на одне з чільних місць у 

дослідженні PISA. 

Про інновації в європейському вимірі йдеться у таких виданнях 

ПОІППО як "Філософія освіти в європейському контексті" 

(С.Ф.Клепко), "Навчання: Нові стратегії розвитку", "Інноваційна 
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діяльність педагога: від теорії до успіху", "Інновації як основа змін 

освітньої практики" (Г.О.Сиротенко) та ін. 

Як результат такої діяльності полтавська гімназія № 28 та 

Полтавський ЗНЗ № 26 одні з перших навчальних закладів на 

Полтавщині почали впроваджувати ініціативи з поглиблення 

інтеграції України у європейський та світовий простір, а відтак 

помітно пожвавили діяльність молодіжних євроклубів у районах 

Полтавської області та накопичили значний досвід роботи у Проекті 

Асоційованих шкіл ЮНЕСКО. 

Протягом останніх років ПОІППО видав 15 найменувань 

методичної літератури за кошти обласної ради відповідно до рішення 

Полтавської обласної ради від 23 березня 2005 року "Про 

затвердження обласної Програми видавничої діяльності 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім.М.В.Остроградського та Кременчуцького педагогічного училища 

для науково-методичного забезпечення регіонального компоненту 

освіти на 2005-2009 роки". 

Систематично в серпні кожного року проводяться ярмарки 

педагогічних технологій "Творчі сходинки освітян Полтавщини" та 

Дні відкритих дверей, де педагоги області мають змогу знайомитися 

з інноваційними педагогічними технологіями. Щорічно виходить 

анотований каталог "Адреси кращого педагогічного досвіду 

Полтавщини". Створено обласний банк та районні банки 

перспективного педагогічного досвіду (ППД).  

У центральний банк ППД при ЦІППО схвалено і направлено 47 

карток перспективного педагогічного досвіду. Створено 15 фільмів 

на компакт-дисках з інформацією про ППД Полтавщини. 

У лютому 2007 року передові педагогічні технології освітян 

Полтавської області були представлені на Десятій ювілейній 

міжнародній виставці навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні 
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– 2007". Активну участь у презентації взяли освітні заклади 

Полтавської області: Полтавський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Хорольський, 

Полтавський, Новосанжарський, Карлівський районні відділи освіти, 

Комсомольський міськво.  

За плідну організаторську роботу щодо інноваційного розвитку 

освіти України та активну участь у Десятій міжнародній виставці 

навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні – 2007" освітяни 

Полтавської області були нагороджені іменною подякою, двома 

почесними грамотами та 6-ма дипломами учасника. 

Вдруге, у номінації "Упровадження здобутків педагогічної науки 

в освітню практику", Полтавському обласному інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського 

вручено свідоцтво Десятої міжнародної виставки навчальних 

закладів "Сучасна освіта в Україні –2007" про нагородження 

бронзовою медаллю. Крім цього ПОІППО вдруге вручено свідоцтво 

"Лідера сучасної освіти". 

Стало доброю традицією щорічно представляти на огляд 

суспільства і педагогічної громадськості України найкращі 

освітянські надбання Полтавщини, інноваційні проекти, прогресивні 

технології, обмінюватися досвідом педагогічної і наукової практики 

на такому широкомасштабному форумі як виставка-презентація 

"Освіта України. Інноваційні технології навчання". У жовтні 2007 

року на цій виставці Полтавський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені М.В.Остроградського став лауреатом 

конкурсу у двох номінаціях – "Інновації у післядипломній освіті 

дорослих" та "Інновації у вихованні молоді". Також Кременчуцький 

ліцей № 4 отримав почесне звання лауреату конкурсу в номінації 

"Інновації в навчальному процесі", а Хорольська гімназія – в 

номінації "Інновації у вихованні молоді". 
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Почесні грамоти "за плідну організаторську роботу щодо 

інноваційного оновлення процесу навчання і виховання молоді" 

здобули Мірошниченко Володимир Іванович, Матвієнко Павло 

Іванович, Клепко Сергій Федорович та Кіптілий Ігор Олексійович.  

Цього разу Полтавщина отримала 7 дипломів "за розробку і 

упровадження у навчально-виховний процес інноваційних освітніх 

технологій", а також 17 почесних дипломів "за особистий внесок у 

розвиток освітніх інновацій". 

Проблеми та перспективи 

У здійсненні інноваційної діяльності існує чимало проблем. 

Інноваційні освітні проекти не мають належної підтримки боку 

центральних та місцевих органів державної виконавчої влади. 

Експериментальна робота у загальноосвітніх навчальних закладах, 

що здійснюється на всеукраїнському рівні, не фінансується з коштів 

державного бюджету, хоча відповідно до чинного законодавства у 

такому випадку саме держава має виступати  замовником науково-

дослідної роботи, її інноваційного продукту. 

Замість того фінансування експериментів всеукраїнського 

рівня, апробації освітніх інновацій покладається на місцеві органи 

державної виконавчої влади або на самих інноваторів, яким 

доводиться шукати інвесторів для підтримки своїх інноваційних 

проектів, що не завжди вдається. 

Інноваційний розвиток освіти регіону стримується через 

неготовність багатьох педагогічних працівників та керівників шкіл 

до інноваційної освітньої діяльності та її сприйняття. До цього часу 

не розроблені наукові засади експертизи інновацій, недостатньо 

науково-методичної літератури, в якій би висвітлювалися 

загальноприйняті вимоги до експерименту, непроста процедурна 

сторона. Тому, нерідко за експеримент видається наспіх проведена 
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робота, коли неможливо оцінити конкретні її цілі, виділити більш чи 

менш визначений результат. 

У 2008 році планується подальша робота із педагогічними 

працівниками, керівниками інноваційних навчальних закладів щодо 

формування їх готовності до здійснення інноваційної діяльності. Це – 

проведення семінарів, курсів, конференцій, написання 

рекомендацій, метою котрих буде обговорення проблем 

інноваційного розвитку, висвітлення теоретичного і практичного 

досвіду освітян області. 
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Інноваційний менеджмент  
у системі загальної середньої освіти регіону 

 

Кравченко Л.М., к.п.н., доцент, завідуюча 
кафедри культурології Полтавського 
державного педагогічного університету 
імені В.Г. Короленка  

 

Сьогодні в Україні відбуваються кардинальні зміни в усіх 

сферах життя суспільства: соціальній, політичній, економічній. 

Завершено перший, найскладніший етап політичних та економічних 

трансформацій, закріплено демократичні основи управління 

соціальними організаціями, сформовано інститути ринкових 

відносин, розпочато процес реальної інтеграції до 

високотехнологічних систем міжнародної взаємодії. 

Освіта є одним із основних важелів підтримки і завершення 

цих перетворень, зменшення негативних реакцій, викликаних 

стереотипами старої системи і помилками перших років перехідного 
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періоду, у першу чергу – на регіональному рівні. Лише освічені люди 

можуть зрозуміти „... історичну перевагу змін і зробити свідоме 

рішення в загальному демократичному процесі. Освіта є не менш 

важливою задля перебудови застарілих та неефективних 

економічних структур і виведення їх на конкурентноспроможний 

рівень на світових ринках” [7, 5 ]. Ця роль особливо важлива для 

розуміння і сприйняття знань і управлінських технологій, які 

створюють новий людський капітал, необхідний для успіху всього 

комплексу перетворень у державі. 

У підготовці менеджерів освіти на регіональному рівні сьогодні 

виникають складні проблеми, зумовлені як специфікою організації, 

що динамічно оновлюється і розвивається, так і складністю 

адаптації до нових ринкових умов. За даними нашого дослідження, 

на ці проблеми, крім об’єктивних факторів, впливають також низька 

якість менеджменту, нездатність більшості менеджерів максимально 

використовувати творчий потенціал власної особистості і можливості 

персоналу. Досвід експериментального вивчення цієї проблеми в 

діяльності менеджерів освіти регіону виявив, що саме інноваційний 

менеджмент дає змогу: 

– по-перше, забезпечити більш стабільну життєздатність 

навчального закладу в умовах внутрішньої і зовнішньої конкуренції; 

– по-друге, розробити і послідовно реалізувати програми 

розвитку закладу (підрозділу, структури) з урахуванням соціальних 

можливостей регіону і потреб суспільства в цілому; 

– по-третє, знизити ризик реорганізацій до розумних меж, 

нівелювати вплив ситуацій ризику на мікроклімат колективу 

(підрозділу) і його імідж у соціумі, оновити ділову атмосферу;  

– по-четверте, забезпечити в інтегрованому педагогічному 

середовищі навчального закладу та соціально-педагогічного 
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комплексу, регіону бачення особистості менеджера як лідера, 

професіонала з управління та носія передового педагогічного досвіду   

Аналіз наукової літератури, у першу чергу – педагогічної, на 

яку орієнтується переважна більшість керівників освіти, засвідчив, 

що сьогодні  існує велика кількість визначень поняття „інновація”. У 

економічній теорії визначення даної дефініції дають: Й. Шумпетер 

(освоєння нових продуктів і технологій); П. Друкер (дія, що передає 

ресурсам нові можливості створення багатства, підприємливість); Е. 

Роджерс (ідея, що є новою для конкретної особи); О. Кочетов (цілісна 

теоретична, технологічна і методологічна концепція оновлення 

діяльності) та ін. 

Українські вчені М. Мартиненко, А. Шегда [5; 10] виділяють 

такі підходи до класифікації інновацій: 

– функціональний (діяльнісний), коли інновація розглядається 

як процес свідомого здійснення змін у техніці, технології і організації 

праці; 

– атрибутивний (управлінський), коли інновація розглядається 

як реакція підприємства на суспільні потреби, стає елементом 

соціально-економічного прогресу; 

– предметний (технологічний), що стосується сукупності 

процедур і методів, яким притаманні спільні риси і якості. 

Учені Л. Буркова і Н. Федорова, аналізуючи погляди науковців 

на поняття „педагогічні інновації”, зазначають, що це поняття „... 

розуміємо як результат (продукт) процесу створення нового, що 

відповідно оновлює педагогічну теорію  і практику, оптимізуючи 

досягнення поставленої перед суспільством освітньої мети” [4]. 

Педагогічні інновації, на їхню думку, це загальна назва нового 

педагогічного продукту (теоретичного і практичного), що втілюється 

у навчально-виховний процес – концепції, теорії, системи, моделі, 

методики, технології, методи, прийоми. „Стосовно суті педагогічних 
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інновацій, – зазначають автори, – ... на них лежить місія 

конструювання стратегії освіти, тобто прогнозування і перспективи 

її розвитку” [4, 4]. Учені І. Бех, Л. Даниленко, І. Зязюн, В. Кремень, В. 

Мадзігон та ін. вважають, що українське суспільство буде 

прогресивним лише тоді, коли випереджувально розвиватиметься 

освіта, як носій духовної та інтелектуальної перспективи держави.  

Отже, дослідження означених нами підходів виявило, що під 

педагогічними інноваціями розуміють: 

– процес (М.Бургін, Л.Максименко, В.Онищенко); 

– результат (В.Паламарчук); 

– фактор (Е.Дніпров); 

– синонім творчості (М.Поташник, В.Загвязинський); 

– форми організації і види технологій (В.Златогоров); 

– ідеї, процеси, засоби, результати в єдності (І.Підласий, 

А.Підласий); 

– властивість, що внутрішньо притаманна предметам або 

явищам (К. Ангеловські). 

Вважаємо, що досить цінним для нашого дослідження є таке 

визначення К. Ангеловські: „Інновації в освіті розуміємо в широкому 

сенсі як внесення нового, як зміни, удосконалення і покращення 

існуючого, можемо схарактеризувати як іманентну характеристику 

освіти, що співзвучна її основному змісту, суті і значенню” [1]. 

М. Бургін також підкреслює, що конструкція питання „чи є 

даний об’єкт або явище новими” неправильна, бо реальність 

настільки складна, що її не можна описувати тільки як стару, чи 

тільки як нову [2]. Більш важливим є виділення рівнів новизни, 

найвищим з яких слід вважати абсолютно нове, те, що його ніде і 

ніколи ще не було. Можлива локально-абсолютна новизна, якщо в 

даній науковій галузі таке явище (об’єкт) не зустрічалося зовсім (але 

в інших галузях щось подібне було присутнє). Рівень умовної новизни 
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об’єкт має тоді, коли він уже був відомий (можливо, навіть 

використовувався), але зараз про нього вже забуто. Різниця між 

використанням у різних галузях викликає внутрішню умовну і 

зовнішню умовну новизну. Учений розрізняє рівні і градації 

новизни. Нормативна новизна (оригінальність) – об’єкт вважається 

новим (оригінальним), якщо відрізняється від інших, які 

використовуються як норма. Нормативні новизна може бути 

локальною. Інший рівень – суб’єктивна новизна, коли об’єкт новий 

для даного суб’єкта. Предмет або явище можуть бути абсолютно 

новими для однієї людини; нормативно новими для даного 

суспільства (в одній країні) і зовсім не новими для іншого суспільства 

(в іншій країні) [2]. 

Автор зазначає також необхідність градації новизни, яка 

вказувала б, чим якісно відрізняється даний об’єкт від тих, що були 

раніше, наприклад, запропонована методика або форма навчання 

від існуючої. При цьому виділяються такі градації: 

– побудова відомого в іншому вигляді, тобто формальна 

новизна; 

– повторення відомого з несуттєвими змінами; 

– уточнення, конкретизація вже відомого суттєвими 

елементами; 

– створення якісно нового об’єкта [2]. 

М. Бургін підкреслює, що об’єкт може на різних рівнях мати 

різні градації. Так, засоби навчання можуть на найвищому рівні 

новизни мати першу градацію, тобто у дрібних деталях відрізнятися 

від інших, їм подібних. Але якщо аналогічні засоби в даній області 

ще не використовуються, то на другому рівні новизни градація вже 

буде третьою або четвертою. Таким чином, залишається широке поле 

для інтерпретації поняття  „новизна”. 
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В. Полонський у своїй праці „Оцінка якості науково-

педагогічних досліджень” виділяє три рівні новизни: 

1) рівень конкретизації; 

2) рівень доповнення; 

3) рівень перетворення [6, 46-48]. 

Отже, якщо розглядати педагогічну інновацію як 

використання в організації освіти результатів інтелектуальних зусиль 

однієї людини чи групи людей, варто зазначити, що процес такого 

використання теж носитиме характер оновлення і становитиме 

послідовний ланцюг дій, у ході яких інноваційна ідея 

трансформується в конкретну педагогічну технологію,  нову 

структуру, послугу, продукт та ін. і поширюється в навчально-

виховному процесі інших закладів освіти, структур управління 

галуззю та суспільній практиці в цілому. При поширенні (дифузії) 

інновація удосконалюється, стає більш ефективною, набуває нових 

якостей і потребує фундаментальних досліджень. Тобто, відбувається 

рух від окремої ідеї, висловленої особою чи групою людей, до 

фундаментального наукового дослідження і широкого впровадження 

в рамках освітнього і науково-технічного потенціалу держави. У 

такому контексті інновації розуміємо, у першу чергу, як соціальне 

явище, а вже потім – як педагогічне й економічне. 

Для нашого дослідження охарактеризовані вище теоретичні 

положення названих авторів мають наступне значення: 

– по-перше, у процесі неперервної підготовки менеджера 

освіти важливо дотримуватися тієї логічної послідовності 

мисленнєвої і організаційно-педагогічної діяльності особи чи групи 

людей, у ході якої відбувається рух від інноваційної ідеї до нової 

освітньої технології та впровадження її в навчально-виховний 

процес чи в практику діяльності структурного підрозділу організації 

освіти; 
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– по-друге, оскільки інноваційна діяльність визначається 

вченими як іманентна характеристика освіти, необхідно у процесі 

підготовки виявити інноваційний потенціал і налаштованість 

кожного майбутнього менеджера освіти та розвивати ці якості як 

конкурентноздатні переваги особистості.        

Таким чином, неперервна педагогічна підготовка менеджера 

освіти стане в рамках соціально-педагогічного комплексу регіону 

вагомим чинником менеджменту інновацій в освіті як  управління 

комерціалізацією нових наукових знань, освітніх послуг, 

технологічних і організаційних ідей, адже власне вона стане такою 

новою послугою.  

У тій чи інший мірі інноваційним менеджером сьогодні, в 

умовах постійних реорганізацій і глобальної модернізації галузі, 

можна назвати кожного керівника, від міністра освіти до директора 

початкової школи. Проте досвід свідчить, що не всі управлінці мають 

однакове розуміння суті нововведень, не завжди відрізняють їх від 

елементарного удосконалення, яке не є глибоким і значним, не  

приводить до наслідків стратегічного характеру, тобто вони не є 

новаторами. „Новатор використовує щось нове і вперше. Новим 

воно є не лише для нього самого, а й для світу. Той, хто використовує 

вже існуюче нововведення, яке є новим лише для нього, а не для 

інших, не є новатором. Він є імітатором – правильно застосовує те, 

що вже відоме і доступне за межами його організації” [10, 430]. Хоча 

зазначимо: специфіка освіти є такою, що в ній імітатори часто 

можуть досягти більшого успіху в розвитку інноваційної ідеї, аніж її 

автори. Імітатор, який є інноваційним менеджером, володіє 

кращими особистісними і людськими ресурсами закладу чи 

структури, не претендує на лідерство чи повну перевагу на ринку, а 

дбає про привабливий соціальний імідж колективу, знає „золоту 

середину” і керується при цьому такими категоріями як 
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ефективність навчального процесу, якість знань, рівень вихованості 

учнів і ін. У такому випадку чіткої грані між новаторством та 

імітаторством не визначимо, хіба що підкреслимо: новатор 

здебільшого прагне до унікальності й оригінальності, до того, щоб 

виділитися з-поміж собі рівних, а розумний імітатор – до оновлення 

діяльності закладу, ефективності і якості освітніх послуг. У економіці 

і техніці інновація означає у більшості випадків відмову від 

попередніх ідей і технологій, у освіті – поступове оновлення змісту і 

технологій на засадах вдумливого поєднання кращих традицій 

педагогічної діяльності з інноваційними підходами до вирішення 

завдань модернізації галузі. Тому неперервна педагогічна підготовка 

менеджера освіти в рамках соціально-педагогічного комплексу 

регіону сприятиме також розвитку інноваційного потенціалу даної 

категорії педагогічних працівників та реальній оцінці кожного 

управлінця і очолюваного ним закладу.  

Підсумовуючи результати вивчення означених підходів та 

даних експериментального дослідження і регіонального досвіду, 

визначаємо найбільш загальні принципи організації менеджерами 

освіти інноваційної діяльності: 

1. Принцип створення інноваційного клімату в роботі: 

допускаються відхилення від стандартних форм і методів, 

ризиковані ідеї, нестандартне мислення, свобода дій працівників (у 

певних межах). 

2. Принцип простих і доступних альтернатив:  для початку на 

місці майбутніх нововведень проводяться прості вдосконалення, 

виправлення, розглядаються вже відомі шляхи вирішення 

конкретних проблем, які використовуються в подібних ситуаціях. 

3. Принцип вибору оптимального рішення з декількох 

конкуруючих варіантів: не починають пошуку ідеального варіанту 
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вирішення проблеми, надавши перевагу одній з альтернатив одразу; 

не відкидаються ті альтернативи, які не здаються ідеальними. 

4. Принцип широкого залучення допомоги інших людей у 

виробленні набору альтернатив: робоча група розглядається як 

ефективна форма добору широкого спектру варіантів рішення, 

групове обговорення – як засіб компенсації схильності однієї людини 

дотримуватися раз і назавжди обраної версії. 

Грамотність, виваженість управлінських рішень – основа 

інноваційного менеджменту в освіті. Якість прийняття рішення 

залежить від використання наукових підходів, методів 

моделювання, мотивації, адаптації до інших рівнів управління. 

Важливу роль у прийняття рішення відіграють психологічні аспекти 

особистості інноваційного менеджера, який бере до уваги власне 

інтуїтивне відчуття того, що варіант рішення обрано правильно. У 

цьому випадку інтуїція, що приходить зазвичай до менеджерів 

високого рівня, вивірена роками і досвідом, а не лише знаннями, 

одержаною інформацією і даними комп’ютера. Ефективний 

менеджер не орієнтується тільки на інтуїцію: він розуміє, що може 

стати жертвою випадку, як позитивного, так і негативного. Він 

робить опору на власні судження, в основі яких лежать і знання, і 

досвід, і інтуїція. Такий підхід називаємо використанням „логіки 

здорового глузду”. 

В. Гриньов дає класифікацію можливих рішень інноваційного 

менеджера: 

– урівноважені рішення приймають менеджери, які критично 

відносяться до своїх дій, гіпотез та інтуїції; перед прийняттям 

рішення вони ретельно формулюють базову ідею; 

– імпульсивні рішення приймають ті, хто легко генерує 

різноманітні ідеї у необмеженій кількості, але не в змозі їх 
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перевірити, оцінити ці рішення як недостатньо обґрунтовані і 

надійні; 

– інертні рішення – результат обережного, неактивного 

пошуку, в них контролюючі дії переважають над генеруванням ідей; 

у таких рішеннях важко знайти оригінальність, пошук, новаторство; 

– ризиковані рішення приймаються за наявності невизначених 

гіпотез; ті, хто їх приймає, досить упевнені в собі і не потребують 

прискіпливого обґрунтування ідей; 

– обережні рішення приймаються менеджерами, які ретельно 

оцінюють усі варіанти, критично підходять до справи [3,  8]. 

Додамо, що в чистому вигляді такі рішення зустрічаються в  

діяльності менеджера освіти досить рідко. Їх перелік можна 

доповнити збалансованими (середнє між урівноваженими та 

імпульсивними) та конструктивними (коли критичність, 

імпульсивність та інтуїція поєднуються оптимально).  Дослідженням 

корпусу менеджерів освіти регіону встановлено, що оптимальним є 

конструктивне поєднання в особистості інноваційного менеджера 

здатності до прийняття усіх цих видів рішень. Таке рішення буде в 

міру виваженим, але – інтуїтивним; ризикованим, але – обережним; 

імпульсивним, але – раціональним, заснованим на методах аналізу, 

стабільній позиції керівника і вимогах та потребах педагогічного 

середовища. Якщо ж менеджер не має в особистісному арсеналі 

відповідного набору якостей, то надійним інструментом буде 

створення робочої групи, в яку ввійдуть працівники, здатні 

виробляти нові, більш ефективні шляхи вирішення проблем чи 

досягнення результатів. У такому випадку майбутнього менеджера 

освіти необхідно готувати до створення таких робочих груп і до 

управління ними.  

Головною особливістю всієї системи освіти сьогодні є те, що 

вона, по-суті, знаходиться в стані постійного оновлення, тобто 
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вимагає інноваційного мислення кожного працівника, менеджера – у 

першу чергу. Для реалізації завдань модернізації, реорганізації, 

оновлення керівник має бути прибічником нових ідей: а) надавати 

кожному співробітникові досить широке поле діяльності в рамках 

його функціональних обов’язків; б) підтримувати інноваційні ідеї, що 

виникають у підлеглих; в) організовувати в закладі спеціальний 

інформаційний фонд педагогічних інновацій; г) забезпечувати 

неперервне організаційне навчання і підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у централізованому й індивідуальному 

порядку. 

За даними експериментального дослідження, у регіоні робота 

21% навчальних закладів може вважатися повністю інноваційною; 

27% – частково інноваційною; 47% – повністю традиційною; 5% – 

традиційною із запереченням інновацій (усього досліджувалося 198 

навчальних закладів). 

Перевага навчальних закладів, орієнтованих на інноваційну 

організацію навчально-виховного процесу і інноваційний 

менеджмент, полягає не лише у високому результаті навчання, 

виховання, самореалізації випускників, а й у створенні менеджером 

інноваційного клімату педагогічного колективу. Це сформоване 

відповідним чином ділове середовище, в якому людина почуває себе 

вільною, є повністю мотивованою і готовою до творчої діяльності. У 

такому колективі: 1) стимулюється відповідальність і прагнення до 

досягнення спільної мети; 2) вноситься повне розуміння відносно 

поставлених перед кожним працівником завдань; 3) забезпечені 

умови для творчої праці; 4) підтримується і стимулюється кожен 

працівник за одержаний високий результат; 5) здійснюється 

підтримка особистості при вирішенні індивідуальних труднощів і 

проблем. 
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У процесі організації неперервної педагогічної підготовки 

менеджера освіти в рамках соціально-педагогічного комплексу 

регіону, на нашу думку, необхідно враховувати, що принципи 

інноваційного менеджменту засновані на визначенні 

системотвірними елементами інноваційного процесу його 

неперервності, і в той же час – невпорядкованості й 

непередбачуваності (або низької передбачуваності) результатів. 

Реорганізація управління інноваційною діяльністю передбачає 

забезпечення рівня організаційних відносин, які дозволяють повністю 

реалізувати творчий потенціал колективу. У кожному конкретному 

випадку ці відносини будуть оригінальними, проте вони мають ряд 

спільних ознак: 

– сприяння експериментаторству в усіх складових навчально-

виховного процесу закладу; 

–  підтримка інноваційної діяльності на всіх рівнях управління; 

– високий рівень і постійне вдосконалення комунікацій, 

наявність широкого спектру рішень; 

– використання комплексних мотиваційних систем, головним 

змістом яких є розуміння того, що найвищу активність працівники 

виявляють тоді, коли менеджер підтримує у них почуття соціальної 

значимості і захищеності, відповідальність,  прагнення до 

професійного й кар’єрного зростання; 

– використання стилю „участі в управлінні”, коли працівники 

широко залучаються до всіх етапів інноваційного процесу і 

прийняття рішень; 

– неперервність самоосвіти педагогічних працівників, коли 

стимулюється високий професіоналізм, здатність і бажання 

працювати творчо, розробляти нові послуги і педагогічні  технології. 

Отже, ще раз підкреслимо: вирішальне значення для 

забезпечення інноваційного клімату в установі, закладі, організації 
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має підтримка новаторства керівництвом. Інноваційним 

менеджером  можна назвати лідера, який має здібності спонукати 

людей словом чи власним прикладом до повного виявлення 

потенційних можливостей, надає їм свободу самореалізації. У освіті 

сьогодні головним завданням менеджера є вміння не стільки 

одноособово знаходити правильні рішення, скільки створити 

атмосферу творчого пошуку в колективі. У цьому є велика перевага, 

адже педагогічний колектив  залучений до вироблення і реалізації 

рішення, сприймає його або як своє, або як найкраще з усіх. 

Глибокі зміни, що відбуваються сьогодні в українському 

суспільстві, охоплюють всі сфери життя і діяльності, і у першу чергу 

– таку важливу галузь, як освіта. Проблема інновацій не зникає, а 

швидше загострюється в ході ринкових трансформацій. Навчальні 

заклади, структурні регіональні підрозділи освіти існують в умовах 

реальної конкуренції, вирішують завдання виживання в жорстких 

обставинах ринку. Саме інноваційна діяльність і її результати є 

головною умовою успіху і ефективності, тому менеджери навчально-

виховного процесу зобов’язані самостійно і цілеспрямовано 

формувати і здійснювати інноваційну  політику закладу чи 

регіональної структури освіти і мають бути підготовленими до цього.  

Під інноваційною політикою навчального закладу розуміємо: 

– створення планів і програм інноваційної діяльності; 

– вивчення комплексу ідей і проектів створення нових 

продуктів на ринку освітніх послуг; 

– координацію інноваційної діяльності у виробничих 

підрозділах; 

– пошук фінансів і матеріального забезпечення під програми 

нововведень; 

– забезпечення інноваційної діяльності кваліфікованим 

педагогічним персоналом; 
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– контроль за упровадженням інновації в практику діяльності 

закладу чи регіональної структури. 

Дослідженням установлено, що головний і найбільш важливий 

аспект інноваційної політики менеджера освіти полягає в специфіці 

управління педагогічним колективом інноваційної організації. Зміни 

колективу навчального закладу носять як кардинальний (у плані 

добору і заміни консервативних працівників інноваційно 

налаштованими), так і глибокий особистісно орієнтований характер. 

Робота такого персоналу має більш прогностичну, наукову 

спрямованість – розробка ідей, тем, проектів, програм нових 

навчальних курсів, принципово нових підручників тощо, складання 

пояснювальних записок, схем, моделей. Добір спеціалістів з різних 

галузей педагогічних знань передбачає врахування потреб їхньої 

діяльності як систематичної творчої, що базується не лише на 

оригінальній ідеї, а й на здатності особистості поповнювати обсяг 

наукових знань, здійснювати пошук нестандартних шляхів 

використання знань і педагогічних технологій. 

Ефективність інноваційної інтелектуальної діяльності залежить 

від уміння менеджера спрямовувати індивідуальні творчі здібності 

таких працівників, організовувати їх у робочі групи, команди, 

мікроколективи. Інноваційний менеджер такого колективу має бути 

вченим або мати високу педагогічну кваліфікацію. У освіті сьогодні 

на рівні директора загальноосвітнього навчального закладу чи 

керівника регіональної організаційної структури відсутня градація 

рівнів кваліфікації менеджерів (керівників), що суттєво впливає на 

їхній авторитет у педагогічному колективі. Єдиним поки що шляхом 

для інноваційних менеджерів є шлях здобуття вченого ступеня, і ми 

знаємо приклади таких особистостей: А. Самодрин – директор СЗОШ 

№ 3 (м. Кременчук); А. Черниш – директор гімназії імені Т. Шевченка 

(м. Київ); І. Лікарчук та В. Мирошниченко – начальники Київського 
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та Полтавського управлінь освіти облдержадміністрацій, Ю. Рева – 

директор СЗОШ № 48 (м. Кривий Ріг) та ін. 

Проте це становить додаткове навантаження на бюджет часу, 

вимагає значних індивідуальних зусиль, що інколи впливає на 

інноваційну діяльність закладу (підрозділу) в цілому. Адже з 

трансформацією інноваційної ідеї в комплексну інноваційну 

технологію виникає необхідність навчання і перенавчання 

персоналу, не включеного до цього часу в інноваційний процес. При 

цьому виникають проблеми не лише фінансового плану, а й 

психологічні: потрібно забезпечити проведення персоналу на рейки 

саморегульованої системи, на яку менеджер має впливати лише 

дотично, засобами гнучкого, гуманного керівництва. Це дуже 

складне завдання, яке передбачає наявність в арсеналі 

інноваційного менеджера засобів швидкого об’єктивного 

оприлюднення результатів діяльності закладу (як у внутрішньому, 

так і в зовнішньому педагогічному середовищі), визнання 

працівників, надання інформації (при необхідності – 

конфіденційного характеру) для самооцінки діяльності підлеглого, 

співучасті в суспільних і особистих справах працівників. 

У ході констатувального етапу експерименту нами на засадах 

екстернатної оцінки групою кращих методистів районних 

методичних кабінетів та завідувачів РМК було проаналізовано 

діяльність 15-ти інноваційних менеджерів освіти – директорів 

навчальних закладів альтернативних типів (гімназій, ліцеїв, НВК) – 

та встановлено, що менеджер освіти на етапі реалізації інноваційної 

ідеї (концепції) забезпечує інноваційну кадрову політику закладу 

(структури): 

– планує потребу в персоналі; 

– використовує активні методи добору кадрів (співбесіда, 

анкетування, тестування, інші діагностичні методики); 
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– здійснює аналіз плинності кадрів (у яких підрозділах учителі 

звільняються, якого віку, педагогічного фаху і рівня 

кваліфікованості працівники не сприймають інноваційних 

перетворень, що потрібне для того, щоб залишити в закладі цінного 

працівника та ін.); 

– організує і контролює систематичне неформальне 

(нетрадиційне) підвищення кваліфікації і розвиток кадрів 

(нетрадиційна курсова підготовка при ІППО; інноваційні курси за 

подібними створюваній у закладі педагогічній технології; 

індивідуальна самоосвіта працівників; нестандартні підходи до 

атестації і ін.); 

– планує службову кар’єру талановитих педагогів (направлення 

до аспірантури вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації 

та науково-дослідних педагогічних установ; занесення до резерву 

керівних кадрів закладу чи регіональної структури; рекомендації до 

педагогічного звання „старший учитель” та „вчитель-методист” і ін.). 

Визначено також, що інноваційний менеджмент у регіоні – це 

результат діяльності у першу чергу творчих особистостей, 

менеджерів освіти. Кожна педагогічна інновація, яка суттєво 

змінила стиль соціально-педагогічної взаємодії і образ 

індивідуального мислення в галузі освіти, зобов’язана своєю 

реалізацією окремим особистостям, а вже потім – групам 

талановитих педагогів, яких ці особистості об’єднали, організували, 

забезпечили створення таких індивідуальних умов їхньої праці, за 

яких склався колектив однодумців, здатний працювати на високому 

рівні відносин співтворчості. 

Отже, педагогічні інновації — це результат творчого пошуку 

оригінальних, нестандартних рішень комплексу педагогічних 

проблем менеджером освіти й очолюваним ним колективом 

однодумців. Продуктом творчого пошуку є нові навчальні технології, 
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оригінальні виховні ідеї, форми та методи виховання, 

нестандартний підхід в управлінні. Результатом управлінських 

інновацій як процесу спільної творчої діяльності є зростання 

педагогічної майстерності менеджера і вчителя, рівня їхньої 

культури, мислення, світогляду, авторитету. Аналіз нами 

регіональних прикладів ефективної діяльності інноваційних 

менеджерів навчальних закладів підтверджує цю думку. 

Згідно з перспективною проблемою педагогічного колективу 

ліцею №4 м. Кременчука „Саморозвиток, самоактуалізація та 

самореалізація особистості вчителя й учня в умовах 12-річного 

навчання в школі” на 2001-2012 роки науково-методична рада ліцею 

розробила і впроваджує програму „Творча обдарованість”. Головна 

мета програми: 1) розкриття творчого потенціалу особистості 

кожного учня, створення сприятливих умов для його 

самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації та самовиховання; 

2) підготовка соціально активного, розумово здібного, духовно 

багатого громадянина України; 3) створення необхідних та достатніх 

умов для поступального росту і розвитку вчителя й учня. Виходячи з 

цієї програми було розроблено проект науково-дослідної роботи 

педагогічного колективу ліцею № 4 „Саморозвиток, самоактуалізація 

та самореалізація особистості вчителя й учня в умовах 12-річного 

навчання в школі” [9]. 

Проект базується на цільовому управлінні навчально-виховним 

процесом і поступовому переході до нової моделі навчального 

закладу, змістом якого є відносини „рівний-рівному”, коли і вчитель, 

і учень самостійно здійснюють пошук і знаходять раціональні форми 

навчання, які допомагають учителю вдосконалювати свою 

професійну компетентність, а учневі — самостійно ліквідовувати 

прогалини в знаннях. Основне завдання науково-дослідної роботи 

навчального закладу полягає у вивченні активної діяльності індивіда; 
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у розробці концепції і технології виховання і навчання в ліцеї з 

метою взаємного саморозвитку, самоактуалізації та самореалізації 

особистості вчителя й учня.  

Менеджмент і педагогічний колектив ліцею реалізують 

соціальний запит на виховання особистості, яка може творчо 

мислити, творчо підходити до справи, ґенерувати ідеї, приймати 

рішення і потім творчо їх виконувати. В ліцеї панує атмосфера 

пошуку нового, невідомого, цікавого. Вчитель має повсякчас ставити 

учня в обставини необхідності прийняття самостійного рішення, 

адже творчого учня виховає лише творчий учитель. 

Освіта початку третього тисячоліття в ліцеї розглядається як 

освіта для конкретної людини і людства в цілому; особистісно 

орієнтоване управління як специфічний вид управління, в процесі 

якого забезпечується постійне професійне та особистісне зростання 

всіх учасників навчально-виховного процесу, стабільність та 

комфорт у всіх видах діяльності, виконання функціональних 

обов'язків працівниками освітнього закладу на найвищому рівні, 

дотримання прав учасників навчально-виховного процесу, 

забезпечення адаптації навчального закладу до умов, що постійно 

змінюються, визначення місця закладу в сучасній системі освітніх 

послуг регіону. 

Для всіх учасників навчально-виховного процесу ліцею 

ключовими є поняття: творчість, творча особистість, творче 

мислення, творчі інтереси, творчі здібності, креативна особистість, 

продуктивне середовище пізнання, пізнавальна перспектива. 

Педагогічна технологія формування творчої особистості стала 

основною у всіх ланках роботи ліцею: навчанні, вихованні, 

управлінні. Розвиток творчої особистості потребує особливого 

підходу, який повинен відрізнятись новизною, неповторністю, 
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оригінальністю. Тому кожен учитель ліцею має свій стиль, формує 

власну систему і технологію роботи.  

Стратегічним напрямом роботи ліцею є профільна 

диференціація навчання. Кожна навчальна дисципліна 

розглядається як природно пов'язана з іншими предметами; кожний 

предмет — важливий і займає своє місце в системі освіти. Але 

неможливо навчати учнів на однаковому рівні вимог і обсягу знань. 

Рівень викладання вчителем програмового матеріалу має бути 

високим, а рівень вимог до його засвоєння учнями — 

диференційованим. Рівнева диференціація зобов'язує на основі 

безумовного опанування всіма учнями мінімально необхідним 

обсягом знань і умінь створити умови для підвищеного й 

поглибленого навчання тих учнів, які мають для цього бажання і 

можливості. У ліцеї створені класи фізико-математичного, хіміко-

біологічного (8-11 кл.) та економічного (10-11 кл.) профілів. У процесі 

реалізації профілів навчання рівнева диференціація має не менше 

значення, ніж у звичайних класах, оскільки і серед дітей профільних 

класів є учні з різним рівнем навченості й розвитку. Головна умова 

успішного навчання дитини — врахування її вікових, психологічних 

та фізіологічних особливостей. Особлива увага приділяється 

індивідуалізації навчання дітей з високим і низьким рівнем 

розумового розвитку, найбільш здібних та невстигаючих учнів. 

Першою і необхідною умовою їх успішного навчання, як і будь-якого 

школяра, є глибоке вивчення особистості дитини. Диференціація за 

індивідуальними особливостями передбачає відмінності між учнями 

за здатністю вивчення тих чи інших предметів: одні діти мають 

яскраво виражену схильність до гуманітарних предметів, інші — до 

точних наук, до іноземних мов, до фізики та математики. Виходячи 

з того, що слабші учні частіше люблять спорт, малювання, кіно, 

тягнуться до мистецтва, та керуючись думкою, згідно з якою 
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хороший педагог завжди прагне знайти сильну сторону в своєму 

слабкому учневі, педагогам ліцею пропонується розвивати розумові 

інтереси невстигаючих школярів через спорт і мистецтво. Навчання, 

особливо слабких дітей, повинне бути емоційним. Адміністрація, 

педагогічна рада закладу рекомендує встановити за такими учнями 

максимальний контроль учителя, звільнити їх від надмірного 

навантаження, організувати додаткові заняття, створити особливі 

групи для таких школярів. 

Над розв'язанням педагогічних проблем працює творчий, 

згуртований колектив освітян, який нараховує 105 педагогів, серед 

них: викладачів Кременчуцького державного педагогічного училища 

– 6; кандидатів наук – 5; Соросівських учителів – 1; учителів-

методистів – 18; старших учителів – 16; учителів вищої категорії – 

56, відмінників освіти України – 12. 

Керівництво такою складною динамічною системою, як школа-

ліцей, вимагає ретельного планування. Глибоко продуманий, 

змістовний, чіткий, конкретний, з близькою, середньою і віддаленою 

перспективою план роботи школи є тим документом, що визначає 

обличчя, стиль школи і відображає систему діяльності шкільного 

колективу. Стосовно планування роботи школи система передбачає 

створення певного системного об'єкта (річного плану роботи школи) і 

перехід від нього до аналізу й планування складових (методичної 

роботи; роботи учнівських організацій та батьківських комітетів; 

виховної роботи; зміцнення навчально-матеріальної бази; розподіл 

обов'язків між членами адміністрації; планування роботи кожним 

учителем, класним керівником тощо.) На практиці це означає, що, 

виходячи з перспективної теми, над розв'язанням якої працює 

педагогічний колектив, нормативних і директивних документів, 

враховуючи результати роботи за минулий навчальний рік, шкільне 

оточення, інтереси вчителів, учнів та їхніх батьків, розуміючи 
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сутність кінцевої мети і місії школи, відбувається складання річного 

плану роботи, який повинен охоплювати всі ділянки шкільного 

життя. Планування роботи школи здійснюється на основі таких 

принципів: цілеспрямованість; науковість; комплексність; поєднання 

перспективного й щоденного планування; доцільність; врахування 

специфічних особливостей даної школи. 

Плани роботи школи-ліцею — конкретні, чіткі, оперативні. У них 

вказано, хто, коли, де, з ким буде виконувати ту чи іншу роботу, як 

буде здійснюватися перевірка виконання заходу, яких результатів 

необхідно очікувати. Обов'язковим при плануванні є врахування 

наслідків роботи за минулий період. У планах має місце наступність 

досягнутого, аналіз недоліків і конкретні заходи щодо їх усунення. В 

систему планів школи-ліцею № 4 м. Кременчука входять: 

– річний план роботи школи; 

– план-календар роботи школи на поточний місяць, навчальну 

четверть чи півріччя; 

– розклад уроків, факультативів, індивідуальних консультацій; 

– плани навчально-виховної роботи вчителя (календарні, 

поурочні, роботи класних керівників, педагогів-організаторів, 

шкільних психологів, соціальних педагогів); 

– плани роботи методичних об'єднань.; 

– плани роботи учнівських гуртків, об'єднань; 

– плани роботи шкільної бібліотеки; 

– тижневі плани роботи директора школи та його заступників; 

– перспективні плани роботи школи (на 5 і 10 років). 

Ці плани є взаємоузгодженими, такими, що відповідають 

стратегічним напрямам розвитку закладу, висвітленим у його 

проблемі і програмі „Творча обдарованість”. 

Директор школи-ліцею № 4 Л. Михайлик — інноваційний 

менеджер закладу, керівник проекту „Творча обдарованість”. Вона 
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автор моделі науково-методичного забезпечення ліцею, спрямованої 

на саморозвиток і самоактуалізацію особистості в інтегрованому 

соціально-педагогічному середовищі. Управління науково-

методичною роботою розглядається директором як неперервний 

процес, цілеспрямована суб’єкт-суб’єктна взаємодія всіх учасників, 

зміст якої полягає в педагогічному забезпеченні оптимального 

функціонування всіх підсистем керованої системи „навчальний 

заклад” та в переведенні їх на більш високий рівень розвитку. 

Управління ліцеєм носить циклічний характер (цикли: діагностико-

проективний, формуючий, контрольно-оцінний), що забезпечує 

накопичення необхідного потенціалу для наступного стратегічного 

управлінського впливу. Сьогодні ліцей під керівництвом 

інноваційного менеджера — це навчальний заклад, що забезпечує не 

лише здобуття освіти понад державний мінімум, а й створює 

оптимальні умови для розкриття творчого потенціалу особистості 

учня, вчителя, керівника. 

Прикладом власного шляху розвитку інноваційної освітньої 

ідеї і технології є реалізація проекту свідомого життєвого 

самовизначення учнів у середній загальноосвітній школі „Вибір” № 

17 імені М.Г. Неленя м. Кременчука. Сьогодні вже можна говорити 

про комплексну систему „Вибір” як оригінальну педагогічну 

технологію, яка базується на філософських засадах 

природовідповідності, саморозвитку й самовизначення, у тому числі 

й професійного, на особистісно орієнтованому та особистісно-

соціальному підходах до учня, що здійснюються через 

демократизацію та гуманізацію педагогічних відносин, 

співробітництво та співтворчість учителів, дітей і батьків [8, 3]. 

Автори інноваційної педагогічної технології спираються на 

принципи, які дозволяють досягти поставленої мети, а саме: 

принцип індивідуалізації та диференціації навчання й виховання, 
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інтеграції та взаємодії загальноосвітнього та позашкільного 

компонентів освіти, класної, позакласної й модульної (елективної) 

навчально-виховної роботи; єдності програмового та додаткового 

(альтернативного) навчання; самоврядування, активності й 

самостійності учнів; виховання дитини в колективі й через колектив; 

неперервності особистісного зростання учнів в умовах єдиної 

системи “дитячий садок – школа – спеціальний навчальний заклад”; 

добровільності й вільного вибору. 

Структуру комплексної системи “Вибір” складають 

загальноосвітній компонент (урочне та позаурочне навчання), 

модульне (елективне) навчання (інформаційно-навчальний, техніко-

практичний, художньо-естетичний та спортивно-оздоровчий модулі), 

позакласна навчально-виховна робота (об’єднання за інтересами). 

Варто зазначити, що позаурочне навчання в комплексній системі 

“Вибір” наближене до форм позашкільної спеціалізованої освіти, 

спрямованої на розвиток обдарованості дітей. Інноваційне освітнє 

середовище закладу доповнює позаурочна робота, яка ведеться в 

математичній, хімічній, фізичній, музичній та художній школах, у 

театральній, хореографічній, музичній студіях, екологічному центрі, 

пошуково-лекторській групі, спортивних клубах тощо. Новим є те, 

що вони функціонують як складові єдиної комплексної системи 

“Вибір”, що й дозволило авторам концепції обґрунтувати один із 

головних принципів інноваційної педагогічної технології – принцип 

єдності загальноосвітнього та позашкільного компонентів освіти. 

Реалізація названого принципу надає дітям широкі можливості для 

життєвого самовизначення у складних соціально-економічних 

умовах, коли обмежена мережа державних позашкільних закладів, 

коли скорочуються години позакласної навчально-виховної роботи. 

Модель інноваційної школи, запропонована й апробована авторами 

концепції, перетворює загальноосвітній навчальний заклад на 
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поліфункціональний центр освіти, культури, творчого розвитку, 

морально-духовного й життєвого самовизначення учнівської молоді. 

Автори концепції запропонували не тільки інноваційну модель 

навчального закладу, але й нову форму організації навчання. 

Зокрема, модульне навчання здійснюється на двохгодинних 

групових заняттях, включених у загальний розклад уроків, тому 

комплексна система “Вибір” охоплює майже всіх учнів школи, що 

полегшує індивідуалізацію й диференціацію навчання. 

В. Логвін, будучи директором ЗОШ № 17 «Вибір» є не лише 

автором ідеї нової педагогічної технології, що базується на глибокому 

теоретичному обґрунтуванні і практичному баченні стартових умов 

свідомого життєвого самовизначення особистості учня, а й менеджер 

проекту реінжинірингу з утілення моделі навчального закладу, якого 

до того в практиці освіти не існувало. Він, як новатор, уперше в 

масштабах великої міської школи (до 1500 чол. учнів) сконструював 

комплексну систему, яка дала змогу індивідуалізувати і 

диференціювати навчання всіх учнів школи, зробити його 

захопливим і доступним для кожної дитини. В. Логвін розпочав 

ґрунтовне  перепроектування (реінжиніринг) діяльності проблемного 

навчального закладу. Вивчення внутрішнього педагогічного 

середовища виявило: частина педагогічних працівників 

налаштована консервативно по відношенню до будь-яких змін; не 

вистачає кваліфікованих кадрів для забезпечення викладання 

елективних предметів; недостатнім є фінансування закладу, 

особливо для здійснення масштабних змін у його політиці. Зовнішнє 

педагогічне середовище теж було досить складним: у 1992-1993 рр. 

рівень безробіття серед дорослого населення мікрорайону 

Молодіжний м. Кременчука був дуже високим, а це були батьки 

учнів. Така ситуація сприяла негативним явищам: алкоголізму, 



 85

наркоманії, злочинності, і не лише в середовищі дорослих, а й у 

середовищі дітей. 

З використанням „логіки здорового глузду” проходило 

оновлення педагогічного колективу: відомі художники, артисти, 

різьбярі по дереву, шахісти, майстри інших видів мистецтв, 

науковці були запрошені взяти участь в експерименті як учителі 

елективних предметів. Одночасно з них формувався колектив 

однодумців, який підтримував директора школи як менеджера 

проекту „Вибір”. Значна частина педагогів, які раніше працювали в 

закладі, теж вдумливо і терпляче переконувалася в доцільності 

обраної педагогічної технології. 

Для забезпечення змісту інноваційної педагогічної технології 

керівниками модульного навчання, учителями, які працюють у 

профільних класах, класах підвищеного рівня навчання були 

розроблені авторські програми, рецензовані спеціалістами 

відповідних кафедр Полтавського державного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка. Учасники експерименту 

запропонували авторські методичні розробки, навчальні посібники, 

що узагальнюють науково-методичний досвід і можуть бути 

впроваджені у практику роботи інших шкіл. Для ефективної роботи 

комплексної системи „Вибір” було  створено відповідну матеріально-

технічну базу. Довелося у процесі експерименту навіть добудувати 

приміщення школи, адже конкурентоспроможність закладу почала 

дуже швидко зростати: у 2000-му році контингент учнів збільшився 

на 40%. 

В. Логвін виявив себе не лише новатором, а й прибічником 

нових ідей: надавав співробітникам широке поле діяльності в рамках 

функціональних обов’язків, підтримував усі їхні починання, 

забезпечував неперервне організаційне навчання і підвищення 

кваліфікації працівників, сприяв тому, що нововведення 
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розглядалися у закладі як невід’ємна частина нормальної, звичної 

роботи. 

Експериментальна робота була спланована в чотири етапи: 

підготовчий (1994-1996 рр.), діагностико-концептуальний (1996-

1998 рр.), організаційно-формуючий (1998-2000 рр.), результативно-

узагальнюючий (2000-2004 рр.). У школі було створено інноваційне 

ділове середовище, в якому існували організаційні відносини 

сприяння експериментаторству, беззастережної підтримки 

інноваційної діяльності, постійного вдосконалення комунікацій, 

широкого залучення працівників до всіх стадій інноваційного 

процесу і прийняття рішень. Директор закладу поступово перейшов 

від одноосібного прийняття рішень до спрямування діяльності 

робочих груп, команд, мікроколективів педагогічних працівників у 

рамках спільної творчої роботи, що характеризує його як 

інноваційного менеджера високого рівня. 

Аналіз результатів дослідницько-експериментальної роботи, 

проведеної педагогічним колективом Кременчуцької ЗОШ №17 

“Вибір” імені Н.Г.Неленя протягом 1994-2006 років, дозволяє дійти 

таких висновків: 

1. Концепція школи відповідального вибору може бути 

кваліфікована як інноваційна оригінальна високоефективна модель 

середньої школи, що народилася і була реалізована як результат 

реінжинірингу бізнес-процесів. 

2. Інноваційна педагогічна технологія “Вибір”, яка 

функціонувала в рамках школи відповідального вибору, 

забезпечувалася високоякісним менеджментом, спрямованим на 

оновлення сучасного змісту, форм і методів навчально-виховного 

процесу, врахування перспектив подальшого розвитку суспільства, 

розвитку самовизначеної творчої особистості, готової до вибору мети 

і стратегії власного життя, духовно-моральних цінностей в умовах 
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розмаїття ідеологічних платформ. 

3. Результати інноваційної кадрової політики закладу, науково-

методичні надбання педагогічного колективу школи відповідального 

вибору (програми, науково-методичні посібники і збірники, 

методичні розробки) можуть бути рекомендовані для впровадження 

у навчально-виховний процес шкіл різних типів і потребують 

подальшого поширення серед педагогічного загалу регіону і держави 

в цілому. 

4. Директор-новатор, наукові керівники експерименту, 

викладачі кафедри “Вибір”, яка народилася в результаті 

експерименту в школі, зарекомендували себе як інноваційні 

менеджери освіти, здатні творчо працювати в умовах ринкового 

середовища.  

Отже, з цих та з інших подібних прикладів бачимо, що 

інноваційний менеджмент в організації освіти є потужним засобом 

модернізації всіх її ланок і оновлення кожного навчального закладу 

зокрема. Він дає можливість прискореними темпами розв’язати  

комплекс проблем, пов’язаних з формуванням нової системи 

соціально-психологічних відносин між членами організації та у її 

зовнішньому середовищі, сформувати новий, привабливий і 

конкурентноздатний імідж української освіти, підготувати нову 

генерацію управлінців, здатних не лише повноцінно, а й творчо, 

нестандартно працювати в умовах ринкової економіки. Практика 

інноваційного менеджменту освіти регіону напрацювала конкретні 

зразки і приклади особистісного розвитку і вагомого результату 

професійного самотворення креативних менеджерів навчальних 

закладів, які узагальнені й покладені нами в основу індивідуально та 

соціально орієнтованої організаційно-функціональної моделі 

особистості майбутнього менеджера у контексті єдності 
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теоретичного, аксіологічного і практико-технологічного аспектів 

підготовки. 
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Вплив телебачення та комп'ютерних технологій на 
формування особистості сучасного школяра 

 
Савинська Т.І., завідуюча Лохвицьким 
районним методичним кабінетом 

 

ХХІ століття знаменне тим, що надало людству унікальні 

комунікаційні можливості. Жодна сучасна людина не мислить свого 

існування без телевізора, комп'ютера, Інтернету, мобільного зв'язку. 

Сучасні інформаційні засоби увійшли практично в кожну оселю. Їх 

значення у формуванні світогляду підростаючого покоління 

неоціненне, бо дає можливість для необмеженого доступу до нових 

знань, необхідних для всебічного гармонійного розвитку людини.  

Швидкий темп розвитку інформаційних технологій викликає 

цілком обґрунтовану впевненість у тому, що людський розум 

безсумнівно зробив гігантський крок вперед у розвитку суспільства, 

але разом з тим постає не менш болюче питання: як правильно, 

грамотно і безпечно використати дані унікальні досягнення, 

дотримавшись відомого давнього застереження «не зашкодь»? Адже 

ні для кого не таємниця, що в сучасних умовах розвитку нашого 

суспільства ми часом забуваємо про те, що найважливішою у всі 

часи була і буде висока духовність, моральне і фізичне здоров'я 

людини, її здатність продуктивно працювати заради майбутнього. 

Майбутнє людини – в її нащадках. Сучасні діти – це ті, хто 

продовжуватиме естафету нашого життя найближчі десятки років, 

тож особливо прискіплива  увага з боку дорослих належить їм – 

нашому майбутньому. На даному етапі розвитку людського 

суспільства дуже гостро постало питання впливу інформаційних 

технологій на формування особистості дитини шкільного віку, адже 

діти, які починають відвідувати школу, закономірно починають 

отримувати багато інформації з раніше недоступних джерел.  
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З метою з'ясування ролі інформаційно-комунікаційних 

технологій у житті сучасного школяра на базі Лохвицької гімназії №1 

було проведене анкетування учнів 8 – 9 класів. Як показали 

результати анкетування підлітків віком 13 – 15 років, кожна сім'я 

має телевізор (100%), 25% учнів мають персональний комп'ютер, 

80% - мобільний телефон (не враховуючи інших членів родини),15% 

опитаних мають змогу користуватися персональним комп'ютером у 

друзів. Причому, із 150 опитаних школярів вдома мають доступ до 

Інтернету 9,2 %, слухають радіо 7,5 %, читають книги 18,5 %, 

цікавляться періодичними виданнями 20,2 %, використовують 

мобільний Інтернет 16,3 %.  

Вплив даних засобів інформації та зв'язку на  формування 

особистості дитини має величезне значення. Розглянемо спочатку 

аспект найбільш доступного всім нам телебачення.  Практично усі 

опитані респонденти поставили його на перше місце у списку засобів 

масової інформації, яким вони користуються найчастіше. Далі 

список має такий вигляд: книги, періодичні видання, мобільний 

Інтернет, Інтернет, радіо. Що стосується телебачення, здавалося б, 

воно повинне бути не лише розвагою у вільний час, а й добрим 

помічником, порадником, вихователем дитини. Саме тому не 

приділяти уваги впливу телебачення на дітей категорично не можна. 

Біля телевізора діти проводять більше часу, ніж за будь-яким іншим 

заняттям. Як же впливає телебачення на формування особистості 

сучасної людини? Чи залежить людина від світу інформаційно-

комунікаційних технологій? Чи безпечний цей світ для людини?  

Спробуємо проаналізувати, як підлітки використовують 

можливості телебачення для своїх потреб. Виявляється, 90 % 

опитаних переглядають телепередачі для розваги та відпочинку, і 

лише 10% - для пошуку пізнавальної інформації. Надають перевагу 

перегляду програм загальнонаціональних каналів 53,2 %, каналів 
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місцевих телекомпаній – 31,4 %, іноземних каналів – 15,4 %. Беручи 

до уваги досить насичений телепростір, 69,4 % використовують для 

перегляду до 10 каналів, 26,4 % - від 10 до 40 каналів, 4,2 % - більше 

40 каналів. У будні дні 65 % школярів дивиться телевізор більше 2 

годин на добу, а у вихідні кількість таких дітей зростає до 85 %. 

Викликає стурбованість такий факт, що 43 % підлітків дивиться 

телепередачі на вибір, а решта – 57 % - бездумно переглядає все 

підряд. У 50 % школярів батьки не контролюють, що і коли дивиться 

дитина. Рейтинг передач за результатами анкетування має такий 

вигляд: 

- на першому місці – кінофільми; 

- на другому – розважальні передачі; 

- на третьому – пізнавальні;  

- на четвертому –мультфільми;  

- на п’ятому – спортивні та інформаційні передачі;   

- на шостому місці – політичні передачі.  

Виявлено, що 90 % опитаних користуються інформацією, 

отриманою за допомогою телебачення, а для 10 % вона залишається 

«мертвим вантажем», 68,4 % підлітків використовують  

телеінформацію на шкільних уроках, 25 % - обговорюють під час 

спілкування з друзями і 6,6 % - у колі сім’ї. 

Можливості інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

дійсно унікальні. Вони дають змогу визначити рівень сприйняття 

людиною подій оточуючого світу, впливають на формування смаків 

людини, її пристрастей, світогляду, поведінки.  

На думку Дж. Вейценбаума, ІКТ спотворили життєвий простір 

людини: «Можливо, найбільший ефект впливу телебачення у світі – 

це майже цілковите «отупіння» значної частини населення світу, 

особливо дітей». Щодня частина людей просто гайнують свій час, 

бездумно переключаючи телевізійні канали у пошуках видовищ,  які 
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транзитом проходять через свідомість, не викликаючи ніяких 

спогадів буквально вже через кілька годин. 

Дж. Вейценбаум та багато інших учених уявляють сучасну 

людину рабом двох екранів – телевізійного та комп'ютерного. Знання 

про світ надходять з телевізійного екрана, а комп'ютерний екран 

стає авторитетом в отриманні відповідей на всі можливі запитання. 

Реальний світ відсувається на задній план. До того ж, якщо ще 

врахувати вплив ІКТ на психічне та фізичне здоров'я людини, 

картина і справді виглядає не досить привабливою.  

В одному з психологічних інститутів Швеції ще у 70-х роках ХХ 

ст. було проведено експеримент, в якому погодилися взяти участь 20 

осіб. Добровольці чотири вечори поспіль переглядали різножанрові 

фільми, а потім відразу після перегляду стрічки вчені аналізували 

психологічний стан глядачів: вимірювали артеріальний тиск, частоту 

пульсу, дихання, аналізували виділення деяких гормонів, а також 

спостерігали за поведінкою. Як виявилося, навіть у дорослих осіб 

будь-який ігровий фільм викликає досить помітні біохімічні та 

психологічні зрушення в організмі, тобто, стрес. 

Кожному стресові властиві три основні фази. Перша з них – 

тривога, яка мобілізує захисні сили організму для надання протидії 

стресору. Під час цієї фази у людини загострюється зір і слух, 

напружуються м'язи, підвищується артеріальний тиск. Ця фаза 

короткочасна, так як більшість стресорів – це активні явища, гострі, 

і реакція на них має бути швидкою. Друга фаза стресу – опір, який 

чинить організм. Це може бути пристосування, ігнорування чогось 

другорядного, якась може навіть суттєва перебудова. Під час другої 

фази для організму головне – зберегти себе, своє життя, а як цього 

досягти – не важливо. Ця фаза може бути миттєвою – лише кілька 

хвилин, а може тривати і досить довго – до кількох годин. Її 

тривалість може бути такою ж, як і тривалість стресора, хоча, 
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можливо, якщо стресор довгий, в організмі людини можуть 

відбутися зміни, характерні для третьої фази стресу. Третя фаза – 

виснаження, коли в організмі вже немає ресурсів для опору. 

Результатом цієї фази є смерть: від інфаркту міокарду, крововиливу 

в мозок, тромбозу важливих кровоносних судин, деяких форм 

цукрового діабету.   

Вченими безсумнівно доведено, що діти реагують на кінофільми 

набагато емоційніше за дорослих, бо часто сприймають події на 

екрані як дійсність і при цьому зазнають більшого стресу. Також 

доведено, що зазвичай стреси закінчуються посиленою фізичною 

активністю. Але ж на сьогодні ні для кого не таємниця, що сучасні 

діти рухаються порівняно мало: при визначенні рейтингу 

використання вільного часу школярі на перше місце поставили 

телевізор, вилучивши при цьому заняття спортом, прогулянки на 

свіжому повітрі і спілкування з родиною. Разом з тим стресів же стає 

з перебігом часу дедалі більше. Як наслідок, спостерігається 

зростання випадків депресії та неврозу. 

Отже, стресогенність телебачення для дітей зумовлена кількома 

факторами. 

Перший з них-телебачення привчає людину до малорухливості, 

що особливо шкодить молодому організмові. Опитуванням було 

виявлено, що лише 15% школярів віком 13 – 15 років відвідують 

спортивні секції, 10% - регулярно відпочивають на свіжому повітрі. 

Як це не важко визнати, але, незважаючи на всі плюси телебачення, 

воно відволікає дитину від інших занять: гри, спілкування, читання, 

а отже, провокує пасивне засвоєння інформації та обмежує роботу 

мислення. Все це негативно впливає на розвиток інтелектуальних 

здібностей дитини в будь-якому віці. Другий фактор – телебачення 

викликає довготривалі стреси, після яких людина неспроможна 
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легко заснути, як правило, бачить негативні сновидіння, важко 

прокидається вранці.  

Результати анкетування підлітків підтвердили, що телебачення 

для дітей шкільного віку все ж є основним засобом отримання 

інформації. Щодня телевізор дивляться практично 100% школярів, 

причому в середньому для 75% опитаних підлітків перегляд 

телепередач триває більше 2 годин. 

Дуже важливим є те, що дивляться діти. Найбільш популярними 

для підлітків, як виявило анкетування, є телеканали «1+1», «Інтер», 

«Новий канал». В основному підлітки переглядають розважальні 

передачі та кінофільми. До того ж, як це не важко визнати, але такі 

улюблені всіма серіали, популярні кінострічки і навіть деякі 

мультиплікаційні фільми нерідко містять сцени жорстокості та 

насильства, які підсвідомо привчають дітей до думки, що агресія є 

загальноприйнятим виходом з будь-якої життєвої ситуації. Ученими 

було виявлено, що сцени насильства на екрані викликають 

збільшення агресивності глядачів. 

Існує небезпечна тенденція сучасної цивілізації – застосовувати 

інформаційні технології з раннього віку дитини, щоб чимось її 

зайняти. Мотивація цього така: у більшості сімей батьки дуже 

зайняті, часом працюють на кількох роботах, щоб забезпечити сім'ю, 

тож для них зручно, коли дитина не вимагає постійної уваги з їх 

боку.  

На жаль, сучасні діти виховуються не на основі своєї ігрової 

активності, а на основі пасивного сприймання інформації з екрану 

телевізора.  

У статті О. Губенко «Немой эфир» наведені негативні наслідки 

такого «виховання»: 

- 10 годин телесеансів на тиждень знижують творчий потенціал 

людини на 25%; 
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- діти є найвразливішими у сприйнятті телепередач; 

- вплив казки, яку розповідає дитині мати чи батько перед 

сном, більший, ніж тієї, яку дитина переглядає по телевізору; 

- за даними англійського науковця Селії Вард (1998 р.), коли 

батьки покладалися на електронні засоби (телевізор, комп'ютер) 

виховання дитини, у 20% 9-місячних дітей було зафіксоване 

відставання у розвитку; такі діти і надалі дивилися телевізор, 

слухали приймачі чи магнітофони, у трирічному віці в них 

простежувалася затримка у розвитку вже на цілий рік! Було також 

зафіксовано відхилення у розвитку рухової сфери дитини, відчуттів 

та сприйняття. Якщо батьки відмовлялися від застосування 

електронної техніки, а самі починали спілкуватися з дитиною, через 

4 місяці дитина наздоганяла втрачене. 

Ми не можемо і не хочемо зупинити потік інформації, в якому 

потопає людина. Для дитини шкільного віку часом важко вибрати, 

оцінити та проаналізувати те, що вона бачить на екрані телевізора. 

То ж виходячи з її інтересів, не слід залишати безконтрольним 

перебування школяра перед екраном телевізора. Дитячій і 

підлітковій тематиці на телебаченні приділяється приблизно 8 – 13 % 

ефірного часу. Пасивність більшості каналів щодо дитячого часу 

може мати суто комерційне підґрунтя: дитячі програми не зручні для 

розміщення реклами (за Законом «Про рекламу» дитячі передачі не 

можуть перериватися рекламними блоками, бо вони чинять 

травмуючий вплив на психіку дитини).  

Раціонально використовуючи телевізор, можна розширювати 

кругозір дітей і допомагати їм позбутись стереотипних уявлень. 

Можна також навчити дітей різних форм просоціальної поведінки. У 

ретельно продуманих дитячих програмах переплетено безліч різних 

тем, таких як співпраця, співчуття, прихильність. дружба, 

взаємодопомога, наполегливість у досягненні мети, контроль агресії 



 96

тощо. Діти, які хоча б зрідка дивляться такі передачі, стають більш 

здатними до співпраці, співчуття і турботливого ставлення до 

оточуючих їх людей.  

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дав людині 

унікальні можливості для самовдосконалення, для всебічного 

розвитку природних здібностей. Естафету від телевізора успішно 

прийняв комп’ютер – розумний помічник, який може в лічені 

секунди надати необхідну інформацію, допомогти у виконанні 

практично будь-яких завдань. Комп’ютер – річ, безсумнівно, корисна 

в діяльності людини, однак у той же час він може впливати на 

здоров’я і психіку людей, а подальший розвиток комп’ютерних 

технологій може докорінно змінити соціальні відносини у суспільстві. 

Вже зараз з кожним роком зростає кількість, які з радістю 

замінюють ручку та зошит комп’ютером. 

Питання є актуальним ще і тому, що інтенсивне поширення 

використання комп’ютерів у багатьох областях людської діяльності 

може призвести до комп’ютерної залежності. Разом з появою 

комп’ютера ми спостерігаємо стрімкий розвиток індустрії 

комп’ютерних ігор – ще одного подарунка інформаційно-

комунікаційних технологій. На сьогодні цей подарунок став новим 

видом наркотиків для людини. Як писала газета «Известия»(22. 

08.2001) «…Недавнее исследование показало, что у детей, играющих 

в компьютерные игры, могут происходить хронические изменения в 

развитии головного мозга. Японские ученые обнаружили, что 

компьютерные игры стимулируют лишь те участки головного мозга, 

которые отвечают за зрение и движение, и не помогают развитию 

других важных его областей. Особенно беспокоит ученых то, что у 

некоторых детей, проводящих долгие часы за компьютерными 

играми, не развиваются лобные доли – участки, ответственные за 
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поведение, тренировку памяти, эмоции и обучение, которые должны 

развиваться до взрослого возраста». 

Термін «комп’ютерна залежність» вперше впровадив 

американський лікар Айвен Голберг у 1996 році та розшифрував 

його як напівсвідоме, інстинктивне прагнення знаходитись у 

глобальній мережі.  

Загалом комп’ютерна залежність є ще недостатньо вивченою 

проблемою. Проте вона стала досить актуальною останнім часом. 

Відомий психолог Кімберлі Янг у 2001 році заявила, що така 

залежність властива 1 – 5 % користувачів Інтернету, і їхня кількість 

невпинно зростає. 

Симптоми, які свідчать про наявність у людини Інтернет-

залежності: 

- ейфорія (піднесений стан) від перебування в Інтернеті; 

- відмова від харчування та сну заради розваг у Інтернеті; 

- багатогодинне просиджування за комп’ютером; 

- погіршення пам’яті та уваги; 

- намагання кілька разів на день перевіряти свою електронну 

пошту; 

- нехтування інтересами родини заради перебування у 

Інтернеті; 

- роздратованість із приводу того, що хтось або щось заважає 

працювати за комп’ютером. 

За даними вчених, в осіб, які багато часу проводять за 

комп’ютером, погіршується короткочасна пам’ять і порушується 

концентрація уваги. 

Було встановлено, що причинами виникнення комп’ютерної 

залежності є: 

- емоційна виснаженість і «недолюбленість дитини»; 

- відсутність підтримки з боку близьких людей та вихователів; 
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- не сформованість у дитини інтелектуальних умінь подолання 

труднощів; 

- пасивне сприйняття інформації за допомогою нових 

інформаційних технологій; 

- спотворення моральних норм та цінностей у процесі пошуку 

легкого задоволення; 

- порушення моральних процесів.  

За висновками Кімберлі Янг, ступінь комп’ютерної залежності 

визначається не кількістю часу, вподовж якого людина просиджує за 

комп’ютером, а  тими факторами, які втрачає людина у реальному 

житті: 

- участь у житті своєї сім’ї; 

- виконання повсякденних обов’язків; 

- повноцінний сон; 

- читання книг та періодичної літератури; 

- перегляд телепередач; 

- спілкування з друзями; 

- заняття спортом; 

- хобі; 

- соціальні контакти (зустрічі, відвідування концертів тощо); 

- сексуальне життя. 

Комп'ютер притягує до себе, немов магніт. На жаль, для 

частини підлітків він став лише засобом для розваги. Чотирирічні 

спостереження за дітьми віком 13 – 15 років свідчать про те, що 

лише 17 % підлітків, які розпочали навчання у комп'ютерному класі, 

створеному при гімназії, змогли в повному об'ємі в позаурочний час 

засвоїти запропоновані їм програми Windows, Word, Excel, Power 

Point, Photoshop, Intel. 20% школярів вивчили чотири комп'ютерні 

програми, 37% - три основні (Windows, Word, Excel). На жаль, 

більшість контингенту підлітків, які починають комп'ютерне 
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навчання (63%), сприймають спочатку його не як серйозну науку, а 

лише як розвагу, можливість навчитися користуватися комп'ютером 

для ігор, перегляду фільмів та кліпів тощо. Такі діти уникають 

серйозного підходу до навчання і в результаті йдуть до комп'ютерних 

клубів, де мають можливість вбивати час під впливом азарту гри та 

пасивного перегляду фільмів чи зависання в Інтернеті. Як правило, 

це особливий контингент школярів, які не мають комп'ютера вдома і 

в деякій мірі позбавлені належної уваги та контролю з боку дорослих. 

Як відомо, пасивне отримання готових рішень гальмує розвиток 

особистості дитини. То що ж  вабить дитину просиджувати 

годинами  за екраном комп'ютера? Виявляється, що дуже важливим 

є те, що дитина не завжди здатна реалізувати свої потреби в 

сучасному світі. Причин для цього може бути багато: матеріальне 

становище батьків, відсутність можливості відвідувати спортивні 

секції, різноманітні гуртки, природні розумові здібності і навіть 

зовнішність дитини чи наявність фізичних вад.  Тому лише в мріях 

дехто з школярів уявляє себе сильним, розумним, авторитетним і 

потрібним для оточуючих. Такі діти дуже вразливі і нестійкі до 

впливу нових інформаційних технологій, тому із задоволенням 

занурюються у вир комп'ютерного життя. Тут і спрацьовує так 

званий «ефект переможця» - дитина відчуває себе сильною, здатною 

на раніше недосяжне, вважає себе потрібною. Комп'ютерний світ 

відгороджує таких дітей від сімейних конфліктів і шкільних проблем. 

Вченими доведено: лише долаючи труднощі, прикладаючи 

зусилля для вирішення та виконання якихось завдань, дитина 

розвивається. Разом з тим розвиваються її здібності та емоційна 

система. Коли людині вдається виконати якесь складне завдання, 

одержати перемогу, вона отримує той адреналін, про який часто 

говорять як про стимул до комп'ютерних ігор та ігрових автоматів.  
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При розумному ж підході до користування комп'ютерними 

технологіями треба зробити акцент на позитивних факторах. Спектр 

використання комп'ютера школярами досить широкий. За 

результатами анкетування 55% школярів використовують 

комп'ютерні енциклопедії, 72% - за допомогою комп'ютера 

доповнюють свої знання з різних навчальних предметів, 68% - 

грають у відеоігри, 53% - «скачують» музику, 15% - знайомляться, 

20% - цікавляться минулим та подорожують. 

Для школярів, які серйозно ставляться до здобуття знань, 

Інтернет доповнює звичне відвідування бібліотек, які на сучасному 

етапі нашого життя неспроможні надати бажаний обсяг інформації, 

хоча для учнів доступ до Інтернету – це часом  матеріально дороге 

задоволення, яке, крім того, потребує хорошого знання англійської 

мови. 

Деякі дослідники стверджують, що комп'ютерна залежність має 

генетичну природу, проте її розвиткові сприяють соціально-

психологічні чинники. Такими чинниками є: 

- неправильний батьківський стиль виховання (недостатня чи 

надмірна опіка, непослідовність у вихованні); 

- відсутність бережливості; 

- доступність комп'ютерних ігор і схильність до гри у 

підлітковому віці; 

- бажання втекти від реального життя. 

Є підстави говорити про епідемічний характер розвитку 

процесів залежності від ІКТ, а особливо від комп'ютерних технологій,  

Інтернету. 

Фахівці дійшли до висновку, що неможливо швидко встановити 

причини такої залежності. Для формування цих залежностей 

потрібні роки. За даними Кімберлі Янг: 

- 25% опитаних набули залежності через півроку; 
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- 58% опитаних набули залежності впродовж другого півріччя; 

- 17% опитаних набули залежності одразу після першого року 

перебування в Інтернеті.  

Аналогічне опитування  у гімназії дало подібні результати: 

починаючи з першого дня знайомства з комп'ютером, 21% школярів 

вже через півроку набули залежності, 63% - перші півроку 

користувалися комп'ютером в міру необхідності, і лише освоївши на 

належному рівні основні програми, вже в наступні півроку не могли 

обійтися без комп'ютера при розв'язанні будь-яких завдань або ж 

при наявності вільного часу відчували потребу спілкування з 

комп'ютером, 14% учнів набули залежності через рік  після того, як 

відчули на собі можливості перебування саме в Інтернеті, а не 

просто використовуючи комп'ютер для виконання завдань, друку, 

ігор чи перегляду фільмів і кліпів.  

Практика свідчить, що дедалі більше дітей втрачають інтерес до 

навчання, в них порушується концентрація уваги, звужується обсяг 

короткочасної пам'яті. Залежні діти перестають відвідувати школу, 

днями просиджують у комп'ютерних клубах. Це вже реальність 

нашого життя. 

Отже, людство зараз стоїть перед проблемою набуття нової 

культури використання інформаційно-комунікаційних технологій без 

набуття залежності від них і без прояву страхів перед їх 

шкідливістю. Позитивного ж результату можна досягти лише при 

розумному використанні ІКТ, при наявності контролю та допомоги 

дітям з боку дорослих. Нові інформаційно-комунікаційні технології 

використовує все більша кількість людей і, крім того,  вже навіть 

діти дошкільного віку виявляють зацікавленість і мають можливість 

доступу не тільки до телевізора, а й до комп'ютера, тому питання 

культури використання інформаційних технологій на рівні 

особистості особливо актуальне і необхідно починати  вирішувати 
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його на рівні сім'ї, на рівні батьків, школи, всієї системи освіти, на 

рівні нашого суспільства. 
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Інтерактивне виховання — шлях до формування 
творчої особистості 

 

Ручій Т.О., заступник директора з 
виховної роботи Гоголівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

 

Проблеми сучасної школи складні та багатогранні. Наше 

шкільне суспільство - суспільство дітей і дорослих, пов'язаних 
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єдиними задачами, діяльністю, способом життя та гуманним 

відношенням. Школа вважає своєю місією створення умов для 

реалізації духовного, інтелектуального і фізичного потенціалу 

особистості учнів. Основним у виховній роботі є прагнення 

управляти не особистістю, а процесом її розвитку. Мета виховання – 

максимальний розвиток особистості. Кожна дитина - неповторна 

індивідуальність. 

Педагогічний колектив Гоголівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

четвертий рік продовжує працювати над проблемою «Впровадження 

елементів сучасних педагогічних технологій у виховний процес». 

Основні методичні інновації виховання пов'язуємо сьогодні із 

застосуванням інтерактивних методів. Інтерактивне виховання – це, 

перш за все, діалогове виховання, спілкування, в ході якого 

здійснюється взаємодія педагога та вихованця. Завдяки атмосфері 

співробітництва відбувається творча взаємодія у вихованні, 

підвищується пізнавальна активність, самостійність учнів. 

Інтерактивні технології - це спеціальна форма організації 

пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету — 

створити комфортні умови виховання, за яких кожен його учасник 

відчуває свою значущість, інтелектуальну спроможність. Це такий 

творчий процес взаємодії вчителя та учнів, в ході якого відбувається 

активне спілкування, вільний обмін думок, висування пропозицій та 

думок в атмосфері зацікавленості, доброзичливості та щирості. 

Результатом є спільне розв'язання поставлених завдань. 

Використання інтерактивних технологій у виховному процесі буде 

ефективним лише тоді, коли відбуватиметься під керівництвом 

професійно компетентного в їх застосуванні педагога, який має 

хорошу теоретичну і методичну підготовку, набув необхідного 

досвіду. А підготувати класних керівників до використання в 

практиці інтерактивних методів - завдання методичної роботи 



 104

школи. Саме методична робота спрямовує на пошук. Тому в школі 

ми практикуємо різноманітні форми роботи з класними 

керівниками, щоб виробити в них, відпрацювати до професійного 

автоматизму навички та вміння використання інтерактивних 

методів: науково-практичні семінари, методичні фестивалі, ділові 

ігри, «круглі столи», відкриті виховні заходи, творчі портрети, 

методичні турніри. Розробили багато форм групової та 

індивідуальної роботи за різними напрямками виховання. Маємо 

досвід проведення методичного (фестивалю із застосуванням 

інтерактивних методів. 

Виховні заходи  Інтерактивні 
методи  

Класні керівники  

„Що таке краса і для чого 
вона потрібна?"  

„мікрофон", 
„незакінчене 
речення"  

Мошура Н.1'., 1 
клас  

„Про чесність і обман"  «робота в мікро 
групах», «мозковий 
штурм»  

Ладивір Л.Г„ 5 
клас  

„Шануймо матір"  „акваріум"  Глух О.В., 6 клас  

„Заохочення і покарання. 
Хочу, можна, не можна, 
потрібно"  

„рольова ситуація"  Каленіченко 
Л.Д., 7 клас  

„Що означає бути патріотом 
України?"  

„карусель"  Дешко Г.Д., 8 
клас  

Правовий тренінг „Підлітки 
мають знати свої права"  

„робота в трійках", 
„мікрофон"  

Піколенко І.А., 8 
клас  

Дискусія „Що таке наш вік?"  „ток-шоу"  Левченко Н.В., 9 
клас  

„Кохання - це й радість, і 
печаль: чи варто переривати 
мелодію дитинства маршем 
Мендельсона?"  

„займи позицію"  Лейко Н.М., 9 
клас  

Ділова гра „Засуджуємо „коло ідей", Мілько Т.О., 10 
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шкідливу звичку"  „мікрофон"  клас  

Диспут „Життя — це мить, 
зумій його прожити"  

„прес-метод"  Караван Л.Г., 10 
клас  

Тренінг „Я - об'єкт природи"  „робота в малих 
групах"  

Пономаренко 
0.1., 11 клас  

Тренінг „Як жити далі?" 
(здоровий спосіб життя)  

„ажурна пилка"  Сущенко В.В„ 11 
клас  

Популярним в нашій школі став метод «ток-шоу». Ця форма 

роботи дуже ефективна, бо здатна змусити дітей мислити, 

висловлювати власні з актуальних проблем. Учні засвоїли правила 

ведення ток-шоу:   

порядок виступів учасників ток-шоу визначає ведучий 

 з повагою відноситися один до одного; 

 піднімати руку, якщо хочеш висловитися;  

 право кожного мати свою точку зору, свою особисту думку. 

 Пропонуємо фрагмент з виховного заходу «Що таке наш вік?», 

який проведено у стилі телевізійного ток-шоу класним керівником 

Левченко Н.В. 

Класний керівник. Спробуємо розібратися „Хто ми у цьому 

житті?". Повернемося до запитання: що таке наш вік? Я б на нього 

відповіла так: ваш вік — суцільний знак питання. Для кого? Для 

всіх. І для тих, хто молодший за вас, - тому що їм не зрозуміло, чому 

те, що можна вам, не можна їм. І для вас самих. Про це говорить 

нескінченна кількість запитань, які ставить кожен з вас самим собі, 

друзям, рідним, газетам, журналам. І для тих, хто старші за вас. Ваш 

вік - теж знак питання. Тому що далеко не завжди зрозуміло, чому 

ви робите це, а не інше, поводите себе так, а не інакше, думаєте про 

це, а не про те. Чи завжди так було? 

Виступи учнів. Голоси з минулого. 

Учень. Сократ. 450 р. до н.е. 
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Наша молодь любить розкіш, вона погано вихована. Вона 

насміхається над  начальством, не поважає старших. Наші діти 

стали тиранами, вони не встають, коли в кімнату входить старший, 

заперечують своїм батькам. Вони погані. 

Учениця. Єгипет. Жрець. 2000 р. до н.е. 

Наш світ досягнув критичної стадії. Діти більше не слухають 

своїх батьків. Очевидно, кінець світу вже не так далеко. 

Учень. Ця молодь розпущена до глибини душі. Молоді люди злі 

й несправедливі. Ніколи вони не будуть схожі на молодь старших 

часів, і не зуміють зберегти нашу культуру.  

Учениця. Напис на гробниці фараона. 3500 р. до н.е. 

Молоді неприборкані, неслухняні, неуважні до старших; істину 

відкинули, звичаїв не визнають. Ніхто їх не розуміє, і вони не хочуть, 

щоб їх розуміли. Несуть світу загибель і стануть його останньою 

межею. 

Класний керівник. Так проходили віки й тисячоліття, а молодь 

ставала все гіршою. Залишається незрозумілим, яким чином 

цивілізація вижила? Невже старше покоління завжди не розуміло 

молодь? Давайте послухаємо точку зору ваших сучасників. 

Учень. На мою думку, сучасній молоді можна завжди 

порозумітися зі старшим поколінням. 

Тільки потрібно усвідомити, що старші мудріші, мають великий 

житгєвий досвід, тому до їхньої думки потрібно дослухатися. А якщо 

й виникають непорозуміння, то потрібно все спокійно обговорити 

разом і дійти до спільної думки. А ще можна просто погодитися з 

дорослими і послухатися їх, бо вони поганого не побажають. 

Учениця. А я думаю, що це батьки та вчителі не хочуть 

розуміти нас. Вони вважають, що потрібно жити тільки за їхніми 

правилами. Але час йде вперед. Нам хочеться погуляти, піти на 

дискотеку, а батьки цього не розуміють, вважають це даремною 
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тратою часу. Їм байдуже про що ми думаємо, чого інколи 

переживаємо і навіть плачемо. Причини наших переживань вони 

вважають дріб'язковими. Головне для них, аби дитина була 

нагодована та одягнена. А вчителі часто дорікають нам за невивчені 

уроки. А самі не задумуються над тим, що кожен з них задав по-

максимуму. І ми просто фізично не встигаємо все виконати 

досконало. Ось вам і непорозуміння. 

Учень. Я хочу підтримати попереднього виступаючого. На жаль, 

наші батьки часто болісно сприймають невдачі своїх дітей у 

навчанні, надмірно турбуються, іноді впадають у відчай від низького 

балу, отриманого учнем, не думаючи про те, що це тимчасове явище, 

а також про те, що учень утомився або погано зрозумів матеріал. 

Забувають про те, що рідна домівка - це не тільки місце притулку, 

дах над головою, а й родинне вогнище, місце захисту від життєвих 

негараздів. У той момент, коли нам хочеться почути слова 

підтримки, ми чуємо крик, осуд. І тому віддаляємося від своїх 

батьків. 

Учениця. Сьогодні, як і тисячу років тому існує непорозуміння 

між старшими та молодшими поколіннями. Ще вчителі в певній мірі 

нас розуміють, а от батьки - ніяк. Вони хочуть, щоб ми 

захоплювалися їхніми ідеалами, мали їхні смаки та уподобання. Їм не 

подобається музика, яку ми слухаємо, стиль нашого одягу, манери 

поведінки. Їм хочеться, щоб ми, як вони колись, багато читали, 

співали на вечірках, фізично працювали. І не хочуть зрозуміти, що 

нам більше подобається дивитися телевізор, танцювати на 

дискотеках, сидіти за комп'ютером. А працювати фізично - це 

взагалі соромно, потрібно всю фізичну роботу механізувати і вміло 

керувати машинами, які б виконували всю чорнову роботу. Нам 

хочеться, щоб старше покоління до нас наблизилося, зрозуміло нас, 

адже нам дуже потрібна їхня підтримка. 



 108

Класний керівник. Великий німецький філософ Кант в кінці 

XVIII ст. сказав: „Роки юності - найважчі роки". Дорослі з цього 

приводу дивуються: як же так? Чому важкі? Адже завжди 

вважалося, що юність - найпрекрасніша пора. А що скажете ви? 

Учень. Юність - це справді найважчі роки. Адже вони 

проходять у конфліктах з батьками, друзями, самим собою, бо нам 

завжди хочеться довести свою правоту. Ці роки супроводжуються 

переживаннями, суперечностями. Ми часто незадоволені своїм 

виглядом, становищем у класі, своїми успіхами у навчанні. Нам 

інколи хочеться без причини сміятися чи плакати, робити дурниці. 

Учениця. Роки юності - це найпрекрасніша пора. Я усвідомлюю 

і відчуваю, що я змінююсь, що змінюються мої стосунки з 

оточуючими. Різні непорозуміння не викликають у мене 

дратівливості, агресивності, пригніченості, бо у мене є батьки, які 

мене дуже люблять, є друзі, які завжди підтримають у скрутну 

хвилину, є вчителі, які завжди підкажуть, як вийти із скрутного 

становища. Я активно формую сама себе, свої стосунки зі світом, 

шукаю своє місце в житті. 

Учень. Для мене роки юності - це й найпрекрасніша пора і 

водночас це найважчі роки. Я нагодований, одягнений, маю 

можливість навчатися. І про все це дбають батьки. Я живу 

безтурботним життям. Але я не завжди вмію володіти собою, і як 

результат— конфлікти, сльози, переживання. Ще мене пригнічує, що 

я не можу вирішувати самостійно економічних проблем, бо я не маю 

змоги підпрацювати, а в мене багато забаганок, які не можуть 

забезпечити мої батьки. 

Класний керівник. Ось таким чином термін „юність" можна 

поділити на три види. Бурхлива юність, яка проходить у конфліктах 

з батьками, друзями, самим собою і супроводжується 
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переживаннями, суперечливостями, незадоволенням, сплесками 

радості. 

Пасивна юність, коли юнаки та дівчата спокійно ставляться до 

всього, що відбувається навкруги них і з ними самими, вони 

дорослішають без різних змін й особливих вражень; все проходить 

непомітно, само собою. 

Активна юність, коли старшокласник усвідомлює й відчуває, що 

він змінюється, що змінюються його стосунки з оточуючими. Але це 

не викликає дратівливості, агресивності, пригніченості. Кожен 

прагне активно формувати себе, свої стосунки зі світом, шукати і 

утверджувати свою позицію в умовах життя. 

Ток-шоу не дає єдино правильного розв'язання проблеми, проте 

у колективному пошуку істини стимулюється процес моральної 

оцінки та самооцінки, аналізу та самоаналізу, виявляються основні 

моральні принципи, співвідносяться моральні цінності учасників 

дискусії із загальнолюдськими цінностями. 

Сутність інтерактивного виховання полягає у тому, що 

виховний процес влаштовано таким чином, що практично всі учні 

мають змогу брати участь у підготовці та проведенні виховних 

заходів, висловлюватись про те, що вони знають чи думають. 

Спільна діяльність дітей та педагогів у процесі такої роботи означає, 

що кожен вносить свій індивідуальний внесок, обмінюється 

думками, ідеями, способами діяльності з ровесниками та педагогом. 

Причому, це проходить в атмосфері доброзичливості та 

взаємопідтримки, що дозволяє будувати виховну роботу на більш 

високій форми кооперації та співдружності. Інтерактив виключає 

домінування як і окремої особи, так і окремої думки, ідеї. Під час 

діалогового спілкування діти вчаться критично мислити, 

розв'язувати складні проблеми на основі аналізу обставин і 

відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, приймати 
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продумані рішення, дискутувати. Саме тому ми намагаємося 

організовувати індивідуальну та групову роботу, залучати дітей до 

проектної діяльності, рольової гри, творчості. 

Можна перечитати гори літератури про активні методи 

виховання, але навчитися можна лише шляхом особистої участі в 

дискусії, мозковому штурмі тощо. Для тих, хто хоче розпочати 

працювати над інтерактивними технологіями, хочеться нагадати 

кілька основних правил організації інтерактивного виховання: 

- важливо, щоб кожен учасник був почутий, а кожна група мала 

можливість виступити щодо проблеми; 

- приміщення має бути пристосованим для досить вільного 

пересаджування дітей; 

- домовитися, що всі учасники будуть терпимими до будь-якої 

точки зору, поважати право кожного на свободу слова, поважати 

його гідність. 

Інтерактивні форми та методи виховання мають свої переваги: 

- встановлення емоційних контактів між учнями; 

- реалізація позитивного виховного моменту, оскільки це робота, 

як правило, в групі, то виробляє толерантність та уміння 

прислухатися до думки не лише однодумців, але й опонентів; 

- стимуляція розвитку комунікативних умінь та навичок; 

- зняття психологічного навантаження школярів у неформальній 

обстановці. 

Перш ніж запровадити в практику роботи інтерактивні методи, 

ми спочатку вчилися на засіданнях методичного об'єднання класних 

керівників та практичних семінарах. Творчої діяльності можна 

навчитися. Для цього необхідне велике бажання, професіоналізм, 

працелюбність, до деякої міри честолюбство, наполегливість, 

упертість, впевненість у собі. Такими є у нашій школі класні 

керівники — справжні майстри педагогічної справи, які своєю 
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самовідданою працею заслужити шану і любов дітей, їх батьків, 

визнання громадськості. 
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Сучасний стан освіти вимагає від педагога нового підходу до 

організації процесу навчання, зокрема, впровадження таких 

технологій, які б активізували пізнавальну діяльність учасників 

процесу навчання, сприяли розвитку їх креативності, самостійності, 

ініціативності, відповідальності щодо власного розвитку. Такими є 

інтерактивні технології. Термін інтерактивний походить з англійської 

мови, де «іnter» означає взаємний, «act» - діяти [9, 9]. Тобто, 

використання педагогом інтерактивних технологій передбачає його 

здатність до взаємодії. 

У психологічній енциклопедії взаємодія тлумачиться як «прямий 

чи опосередкований вплив суб’єктів один на одного, який 

характеризується виникненням зв’язків і їх взаємозумовленістю» [11, 

53]. 

А чи кожний викладач вищого навчального закладу здатний до 

такої взаємодії?  

Здатність педагога до впровадження інтерактивних технологій 

залежить від наявності у нього, перш за все,  психологічної 

ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
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готовності до провадження нової технології у процес навчання. 

І.М. Дичківська виділяє такі структурні компоненти готовності, як: 

мотиваційний, рефлексивний, когнітивний, креативний, які є 

взаємообумовленими [2, 282]. 

Аналізуючи мотиваційний компонент готовності, потрібно 

з’ясувати, що являє собою мотивація. Мотивація – це система 

спонукань, які зумовлюють активність організму і визначають її 

спрямованість [11, 213]. В основі будь-якої діяльності лежить 

потреба, яка психологічно виявляється як мотив, що може 

реалізуватися у низці психологічних змінних – інтересах, 

прагненнях, переконаннях, установках. Інтерес – форма вияву 

вибіркового ставлення особистості до об’єкта, що визначається його 

життєвою важливістю і емоційною привабливістю [11, 159]. 

Прагнення – це мотиви, в яких виявляються потреби особистості в 

умовах спеціально організованої її діяльності. Причому, ця діяльність 

може бути домінуючою протягом тривалого часу життя людини. 

Переконання становлять основу соціогенних мотивів і втілюють 

усвідомлені потреби особистості діяти відповідно до своєї 

внутрішньої позиції, поглядів, теоретичних принципів. Основою 

потреб виступає сукупність знань про природу, суспільство і людину, 

тобто світогляд. Установка – це стійка схильність індивіда до певної 

форми реагування, за допомогою якої може бути задоволена та чи 

інша потреба. Установка спонукає людину орієнтувати свою 

діяльність у певному напрямі і діяти послідовно щодо всіх об’єктів і 

ситуацій, з якими вона пов’язана [12, 398]. Мотиваційний компонент 

готовності виражає усвідомлене, позитивне ставлення педагога до 

використання інтерактивних технологій. Мотивація особистості 

педагога обумовлена його професійними інтересами до даної 

технології, ціннісними орієнтаціями, ідеалами, переконанням у 

необхідності їх впровадження. Позитивна мотивація педагога до 
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інтерактивних технологій обумовлюється задоволенням таких його 

особистісних і професійних потреб, як створення і застосування 

нових технологій, підвищення педагогічної майстерності, подолання 

професійних труднощів [2, 283]. 

Мотиваційно-потребнісна сфера може бути проінтерпретована 

в термінах центрації за А.Б. Орловим. На його думку, центрація в 

гуманістичній педагогіці і психології розглядається як «особливим 

чином побудована проста взаємодія вчителя і учнів, яка ґрунтується 

на емпатії, безоціночному прийнятті іншої людини і конгруентності 

переживань і поведінки. Центрація трактується одночасно і як 

результат особистісного росту педагога і учнів, розвиток їх 

спілкування, творчості, суб’єктивного росту в цілому» [3, 268]. 

А.Б. Орлов виокремлює такі види центрації: 

- егоїстична – центрація на інтересах власного «Я»; 

- бюрократична – центрація на інтересах адміністрації, 

керівництва; 

- конфліктна – центрація на інтересах колег; 

- авторитетна - центрація на інтересах, запитах батьків; 

- пізнавальна  - центрація  на вимогах навчання і виховання; 

- альтруїстична - центрація на інтересах, потребах учнів; 

- гуманістична - центрація на інтересах своєї сутності та 

сутності інших людей (адміністрації, колег, батьків, учнів) [3, 268]. 

Гуманістична центрація є умовою того, що впровадженню 

інтерактивної технології буде сприяти досягнення мети навчання і 

виховання. Тому у своїй діяльності педагог, який прагне 

впроваджувати у процес навчання інтерактивні технології, повинен 

виявляти саме гуманістичну центрацію, яка визначатиме і стиль, і 

ставлення до педагогічної діяльності, схильність до взаємодії. 

Когнітивний компонент готовності об’єднує сукупність знань 

педагога про сутність і специфіку інтерактивних технологій, 
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особливості їх впровадження, форми організації діяльності під час 

заняття, а також  уміння і навички їх застосовувати [2, 284]. 

Креативний компонент готовності до використання 

інтерактивних технологій виявляється в творчому підході до 

проведення занять, умінні оригінально розв’язувати педагогічні 

завдання, нетрадиційному підході до організації навчально-

виховного процесу, творчій уяві викладача, умінні розвивати 

креативність студентів [2, 285]. 

Рефлексивний компонент готовності характеризує пізнання і 

аналіз педагогом власної свідомості та діяльності. Реалізується цей 

компонент через такі рефлексивні процеси як самопізнання, 

розуміння іншого, самооцінювання і оцінювання іншого, 

самоінтерпретація й інтерпретація іншого. Рефлексивне мислення 

розглядають як одну із важливих умов усвідомлення, критичного 

аналізу і конструктивного вдосконалення власної діяльності [2, 287]. 

Окрім того, що викладач повинен бути психологічно готовим до 

впровадження інтерактивних технологій, його здатність до їх 

використання  залежить від багатьох умов. Зокрема, від того, який 

стиль він використовує у своїй професійній діяльності. 

Стиль діяльності у широкому розумінні – це стала система 

способів, прийомів, яка проявляється в різних умовах її здійснення. 

Вона зумовлюється специфікою самої діяльності, індивідуально-

психологічними можливостями її суб’єкта (І.В. Страхов, Н.Д. Левітов, 

В.С. Мерлін, Є.А. Климов) [1, 392]. Таким чином, стиль діяльності 

характеризується особливостями поведінки педагога, стилем 

спілкування з студентами тощо. 

А.К. Маркова  виділяє авторитарний, демократичний і 

ліберальний стилі педагогічної діяльності.  При авторитарному стилі 

студент розглядається як об’єкт педагогічного впливу, а не 

рівноправний партнер. Викладач сам приймає рішення, застосовує 
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їх, встановлює жорсткий контроль за виконанням тих завдань, які 

висуває до студентів. Педагог, який використовує авторитарний 

стиль педагогічної діяльності, застосовує свої права без урахування 

ситуації і думок інших учасників процесу навчання, не обґрунтовує 

свої дії перед ними. Внаслідок цього студенти втрачають свою 

активність або здійснюють її тільки при ведучій ролі педагога, мають 

занижену самооцінку. При авторитарному стилі всі сили студентів 

будуть спрямовані на психологічний захист, а не на засвоєння знань 

і власний розвиток. Головними методами впливу такого педагога є 

наказ та повчання [3, 281]. Викладач  з авторитарним стилем 

педагогічної діяльності не здатний  прийняти нестандартне, нове 

рішення, яке запропонує на занятті студент, що є дуже важливим 

при використанні інтерактивних технологій. Такому педагогу важко 

не сказати: «Ваша відповідь неправильна» чи  допомогти прийняти 

студентам власне рішення,  адже він звик, що є лише його думка і 

лише вона правильна. За авторитарного стилю педагогічної 

діяльності викладач не спроможний до інтерактивної взаємодії, 

оскільки він помічає більше недоліки студентів, ніж їх кращі якості, 

при цьому педагог-авторитар може виявляти зневагу до студентів. 

За демократичного стилю студент розглядається як 

рівноправний партнер у спілкуванні, колега в сумісному пошуку 

знань. Педагог залучає студентів до прийняття рішень, враховує їх 

думку, заохочує самостійність суджень, враховує не лише 

успішність, але й особистісні якості. Методами взаємодії є 

спонукання до дії, порада, прохання. У викладача з демократичним 

стилем педагогічної діяльності студенти частіше відчувають стан 

спокійного задоволення, високої самооцінки [3, 282].  

Впровадження інтерактивних технологій педагогом, який 

використовує демократичний стиль, є ефективним, оскільки такий 

викладач завжди демонструє увагу до кожного студента, здатний 
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підбадьорити, вислухати думку іншого, прийняти рішення інших. За 

такого стилю педагогічної діяльності студент сприймається таким, 

яким він є, або навіть кращим, оскільки викладач намагається 

бачити потенційні можливості кожного з них, створює умови для 

подальшого зростання. Педагог-демократ, застосовуючи на занятті 

інтерактивні технології, демонструє зацікавленість до думок 

студентів, у спілкуванні з ними виявляє допомогу і підтримку, 

сприймає їх як повноправних суб’єктів. Саме такий педагог здатний 

зробити зауваження, не принижуючи особистої гідності вихованця. 

Ліберальний стиль педагогічної діяльності спостерігається тоді, 

коли педагог уникає прийняття рішення, перекладаючи її на 

студентів, колег. Організацію і контроль діяльності учнів здійснює 

без системи, проявляє нерішучість, коливання [3, 282]. За такого 

стилю педагогічної діяльності можна спостерігати байдужість до 

будь-яких інновацій. 

Таким чином, найбільш ефективним стилем педагогічної 

діяльності при впровадженні інтерактивних технологій є 

демократичний стиль. 

Інтерактивна взаємодія можлива тоді, коли педагог зможе у 

своїй педагогічній діяльності  використовувати особистісно-

орієнтований підхід. І.С. Якиманська розглядає особистісно 

орієнтоване навчання як навчання, центром якого є особистість 

дитини, її самобутність: суб’єктний досвід кожного спочатку 

розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти [6, 32]. 

Викладач повинен вміти створити таке освітнє середовище, яке б 

оптимально стимулювало потреби студентів у самоактуалізації, 

самореалізації, допомогло б самоствердитися, забезпечило б в повній 

мірі соціалізацію. Викладач повинен вміти бачити особистість в 

кожному із студентів незалежно від віку, національності, статі, раси 

тощо. 
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Важливо також виробити здатність прийняти нове ціннісне 

ставлення до студентів, змінити свою позицію до них. Педагог 

повинен приймати студентів як суб’єктів взаємодії, а не як об’єкт 

свого впливу, він повинен орієнтуватися на  потреби, цінності 

особистості, її можливості. Бути суб’єктом означає приймати 

активну позицію стосовно власного життя, будувати його 

цілеспрямовано,  наполегливо, таким, яким його вбачає сама 

людина.  

Заняття завжди повинно бути насичене позитивними, 

стенічними емоціями, які б спонукали учасників до активної 

взаємодії, викликали б задоволення від виконання інтелектуальної 

діяльності, радості від спілкування, успіху при розв’язанні складної 

проблемної ситуації, гордості за свою групу, колектив, почуття 

власної гідності, впевненості в своїх силах і силах групи. При 

переважанні у педагогічної діяльності викладача негативних емоцій, 

таких як злість, обурення, дратівливість, що виникають у нього через 

відсутність педагогічних умінь, наявності невпевненості, небажання 

працювати, зумовлює виникнення в усіх учасників невдоволеністі 

від проходження заняття, супроводжується гальмуванням бажання 

до взаємодії, а в подальшому  може призвести до виникнення 

конфліктної ситуації. 

Під час використання інтерактивних технологій навчання 

педагог повинен залучати кожного учасника процесу навчання до 

організованої взаємодії, яка повинна розумітися ним як обов’язкова 

умова розвитку особистості, її індивідуальності. 

Важливою умовою є здатність викладача створювати під час 

заняття сприятливу психологічну атмосферу, коли б кожний суб’єкт 

взаємодії відчував себе комфортно, не боявся висловити свою точку 

зору. Саме сприятливий психологічний клімат допоможе кожному 

студенту розкрити свої здібності і можливості, знайти оптимальні 
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способи поведінки,  відчути себе успішним, не спричинюватиме 

розвиток комплексів, які б заважали самоактуалізації. У такому 

комфортному середовищі особистість підтримується з боку педагога. 

Саме така атмосфера на занятті  дасть змогу створити  навчальний 

процес, який би був спрямований на особистісний розвиток 

студента. 

Багато викладачів не готові змінити свою позицію чи роль з 

переповідача інформації на організатора взаємодії, який би 

координував роботу студентів на занятті, вмів би перебудувати своє 

ставлення, підтримати, заохотити, чи фасилітатора, котрий надавав 

необхідну допомогу, створював відповідні умови, супроводжував 

пошукову діяльність. Схильність педагога в основному орієнтуватися 

на пам’ять студентів, що передбачає традиційна система навчання, і 

зумовлює виконання ролі переповідача. Інтерактивні технології 

навчання потребують від викладача зосередження на мисленні, уяві 

студентів, що в подальшому зумовлюватиме їх креативність, 

самостійність. 

Педагог повинен бути здатний вести в ході заняття зі студентами 

діалог. Діалог (з грец. dialogos – бесіда, розмова) – вид усного 

мовлення, в якому беруть участь двоє або більше учасників, що 

почергово обмінюються репліками [11, 103]. Діалог у педагогічному 

процесі – це сприйняття студента, учня педагогом як особистості, 

індивідуальності, прийняття його незалежно від індивідуальних, 

статевих або вікових особливостей. Це ствердження чужого «Я» 

незалежно від поглядів, характеру; право кожного учасника 

взаємодії бути самими собою, виражати себе в різноманітній 

діяльності, реалізувати свої потенції за своїм планом, своєю моделлю 

[10, 48].  Діалог педагога і студента дає змогу краще зрозуміти один 

одного, створює підґрунтя до ефективного спілкування, допомагає 

самореалізуватися  в цьому житті. За умови діалогічної взаємодії 
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особистість визнається цінною, вільною, шанованою. У ході діалогу 

студенти вчаться критично мислити, зважувати всі «за» і «проти», 

приймати продуктивні рішення, брати участь у диспуті, дискусії. 

Діалогічна взаємодія відбувається тільки за умови повного прояву 

особистісних функцій всіх учасників процесу навчання, зокрема 

критичності, самооцінювання, визначення змісту речей, цілісності 

обговорюваної ситуації [7, 6]. 

Велика роль при впровадженні інтерактивних технологій 

навчання залежить від вміння педагога використовувати під час 

заняття механізми перцепції, які б забезпечили можливість кращого 

сприйняття і розуміння студентів у ході педагогічного процесу. До 

таких механізмів варто віднести ідентифікацію, здатність до емпатії, 

рефлексії. 

Ідентифікація - це процес ототожнення себе з іншим індивідом 

або групою, основою якого є емоційний зв’язок; набуття та 

засвоєння цінностей, ролей, моральних якостей іншої людини, 

копіювання суб’єктом думок, почуттів, дій іншої людини [5, 259]. 

Існує внутрішньогрупова ідентифікація, що являє собою особливу 

форму гуманних внутрішньогрупових відносин, за якої переживання 

одного з членів групи стають мотивами поведінки, що організовують 

діяльність інших членів, спрямовану одночасно на досягнення 

групових цілей. При такій формі ідентифікації суб’єкт ставиться до 

інших членів групи, як до себе, і до себе, як до інших членів групи 

[11, 150]. Педагог, який прагне використовувати інтерактивні 

технології, повинен виробити в себе здатність ставитися до кожного 

учасника взаємодії з повагою, толерантністю. Варто згадати 

основний педагогічний принцип видатного педагога Антона 

Семеновича Макаренка: «якомога більше вимоги до людини і 

якомога більше поваги до неї» [4, 186], адже саме в цьому принципі 

втілюються ідеї гуманізму – поваги, людяності, терпимості. 
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Емпатія – це здатність людини емоційно реагувати на 

переживання інших людей, розуміти їх стан, відчуття думки [11, 

121]. Викладач повинен вміти помічати переживання вихованців, 

виявляти до них співчуття, співпереживання. 

Рефлексія у психологічній енциклопедії тлумачиться як 

«розумовий розвиток, спрямований на пізнання людиною себе: 

поведінки, дій і вчинків, психічних станів, почуттів, здібностей, 

характеру та інших властивостей своєї особистості». Процес 

рефлексії охоплює шість позицій, які характеризують взаємне 

відображення суб’єктів: сам суб’єкт, яким він є в дійсності, суб’єкт, 

яким  він  бачить себе, суб’єкт, яким його сприймає інша людина; і ті 

ж три позиції з погляду іншої людини [11, 300]. О.М. Пєхота 

розглядає рефлексію як розумову діяльність, що виявляється в чітких 

думках у вигляді констатації того, що відбувається з іншими людьми 

і з самим собою [6, 35]. На думку О.І. Пометун, рефлексія є 

природним невід’ємним і найважливішим компонентом 

інтерактивного навчання на занятті, оскільки вона дає можливість і 

викладачу, і студентам усвідомити, чого вони навчились. Педагог за 

допомогою рефлексії має змогу побачити реакцію на навчання всіх 

учасників взаємодії та вносити необхідні корективи, прогнозувати 

подальші кроки [9, 95]. Активізація рефлексивної позиції пов’язана з 

орієнтацією педагога на саморозвиток, самовдосконалення, 

прагнення до самоствердження. 

Педагог повинен вміти долати стереотипи, які ускладнюють 

впровадження нової технології. Стереотипізація – процес 

формування враження про людину на основі вироблених 

стереотипів; віднесення соціальних об’єктів або форм взаємодії до 

відомих чи таких, що здаються відомими, явищ, приписування їм 

знайомих рис з метою прискорення чи полегшення спілкування 

[5, 263.]. Стереотипи у педагогічній діяльності формують упереджене 
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ставлення по відношенню до студентів, перешкоджають 

продуктивній взаємодії. Викладач повинен мати позитивну 

установку на сприйняття студентів, «які зможуть, зуміють, у них все 

вийде, вони виконають завдання якнайкраще, зрозуміють всю 

інформацію, запам’ятають її, якщо я поясню, зумію зрозуміти їх». 

Допомога і підтримка позитивного начала у кожному, хто бере 

участь у взаємодії, зосередження викладача на успіхах і досягненнях 

студентів, навіть якщо вони незначні, є вагомим аргументом для 

зміни емоційного стану дитини. Педагог повинен допомогти 

студентові побачити свої переваги, створити ситуацію успіху. 

Ситуація успіху – це суб’єктивний психічний стан задоволення 

наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи, 

творця явища [6, 198]. А.С. Бєлкін розглядає ситуацію успіху з 

педагогічної, психологічної та соціально-психологічної точок зору. З 

педагогічної точки зору ситуація успіху – це таке цілеспрямоване, 

організоване поєднання умов, за яких створюється можливість 

досягти значних результатів у діяльності як окремо взятої 

особистості, так і колективу в цілому. Це результат продуманої та 

підготовленої стратегії і тактики вчителя, сім’ї. З психологічної точки 

зору, ситуація успіху розглядається як переживання стану радості, 

задоволення від того, що результат, до якого особистість прямувала в 

своїй діяльності, або збігся з її очікуваннями (з рівнем домагань), або 

перевершив їх.  Ситуація успіху з соціально-психологічної точки зору 

являє собою оптимальне співвідношення між очікуваннями 

оточуючих, особистості та результатів їх діяльності. У тих випадках, 

коли очікування особистості збігаються або перевершують 

очікування оточуючих, найбільш значних для особи, можна говорити 

про успіх [6, 200]. Таким чином, організовуючи на занятті 

взаємодію, викладач повинен допомогти особистості студента 

зростати в успіху, щоб він  відчував задоволення від спілкування, 
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радість від того, що зміг подолати всі перешкоди, які виникали на 

шляху до досягнення поставленої мети. Формування умінь долати 

труднощі на занятті привчить не зупинятися на шляху до 

досягнення поставленої мети у реальному житті. Викладач повинен 

зуміти підтримати студента, підказати можливі варіанти шляху до 

успіху, дати можливість повірити в свої здібності, в те, що він зможе 

подолати перешкоди. 

Педагог повинен  розуміти внутрішній світ дитини, поважати її 

переживання. Йому слід створювати оптимістичну установку, 

забувати на деякий час про її «недоліки», а вміти побачити тільки 

перспективні лінії її розвитку [6, 248]. Ще А.С. Макаренко говорив 

про перспективні шляхи. Він виділяв близьку, середню і далеку 

перспективи. Близька перспектива виявляється у завтрашньому дні, 

середня – полягає у проекті події дещо відсунутої в часі, а далека 

перспектива пов’язана з небайдужим ставленням до свого 

майбутнього [4, 114]. Студент, який оволодіває професією у вищому 

навчальному закладі, повинен пам’ятати про перспективи і на 

завтра, і на майбутнє, а викладач - зуміти побачити їх. 

У процесі використання інтерактивних технологій педагог 

повинен зуміти допомогти студенту, але при цьому не виконувати 

роботу замість нього. Використовуючи чи групову, чи колективну 

форму роботи на занятті, викладач стає  невидимим диригентом, 

який вміє вчасно почути, помітити, поправити, підтримати кожного 

студента, організувати їх співпрацю [6, 243].  

Заняття, побудовані на засадах інтерактивних технологій, 

бажано проводити в мажорному тоні. Про мажор у колективі 

неодноразово наголошував А.С. Макаренко. Він вважав, що мажор 

повинен мати спокійний сильний вигляд, вигляд постійної 

бадьорості, готовності до неї, проте не до дії простого бігу і 

метушливості, не до безладної дії, а до спокійного, енергійного, але 
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водночас і економного руху [4, 116]. Педагог зможе досягти 

результативної взаємодії тоді, коли буде намагатися дарувати 

радість своїм вихованцям, виховувати дружні стосунки, честь, 

гідність. 

До педагога-майстра, педагога-професіонала, який 

використовує ті чи інші технології навчання, в тому числі й 

інтерактивні, висувається вимога – наявність педагогічних 

здібностей. Педагогічні здібності – така психічна властивість 

особистості, що виявляється в чутливості до прийнятих вимог 

взаємодії в педагогічній системі; до специфіки відображення цих 

вимог, що відповідають можливостям  учнів, студентів, до можливих 

технологій взаємодії з дітьми для одержання бажаного результату [7, 

10]. Н.В. Кузьміна розглядає педагогічні здібності  «як специфічну 

форму чутливості педагога до суб’єкта діяльності, по-перше, до 

об’єкта, процесу та результатів педагогічної діяльності… і, по-друге, 

до учнів як суб’єктів спілкування, пізнання, праці» [1, 387]. Тому 

педагогічні здібності поділяються на перцептивно-рефлексивні і 

проективні. Щоб створити модель інтерактивної взаємодії, педагоги 

повинні використовувати і перцептивно-рефлексивні, і проективні 

здібності, які дають змогу співставляти прогнозовані, передбачувані 

результати з тими, які були отримані під час педагогічної діяльності. 

Перцептивно-рефлексивні здібності включають три види 

чутливості: почуття об’єкта, пов’язане з емпатією, почуття міри і 

такту та почуття приналежності. Ці прояви чутливості є основою 

педагогічної інтуїції.  

Проективні здібності пов’язані з вмінням створювати нові 

продуктивні способи навчання. Цей рівень включає в себе такі 

здібності як: 

- гностичні – проявляються у швидкому та творчому оволодінні 

методами навчання, винахідливості способів навчання; 
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- проекційні – характеризуються вмінням передбачити кінцевий 

результат навчання; 

- конструктивні – проявляються у створенні творчої робочої 

атмосфери співробітництва, вмінні побудувати заняття відповідно 

до мети розвитку і саморозвитку особистості; 

- комунікативні – вміння налагоджувати контакт, педагогічно 

доцільні відносини; 

- організаційні – виявляються в особливій чутливості до способів 

організації студентів в групи, в засвоєнні ними учбового матеріалу, 

самоорганізації власної діяльності педагога [1, 387]. 

Технології інтерактивної взаємодії здатні продуктивно 

використовувати ті педагоги, які володіють педагогічними 

здібностями, працюють над їх розвитком і удосконаленням. 

Впровадження інтерактивних технологій залежить від уміння 

педагога долати труднощі, які виникають на шляху до реалізації 

поставленої мети. І.М. Дичківська виділяє антиінноваційні бар’єри, 

під якими розуміє зовнішні або внутрішні перешкоди, які заважають 

здійсненню інноваційної діяльності [2, 255]. Ми розглядатимемо ці 

бар’єри як такі, що перешкоджають  застосовувати інтерактивних 

технології. З одного боку, це можуть бути психологічні бар’єри – це ті 

психічні стани людини, що виявляються як неадекватна її 

пасивність. Це внутрішня перешкода психологічної природи, яка 

виникає у ділових чи міжособистісних відносинах і створює 

труднощі під час встановлення стосунків [11, 40]. 

Тобто, зустрічаються педагоги, які бояться застосовувати на 

занятті інтерактивні технології, або намагаються показати, що такі 

технології навчання не приносять очікуваних результатів. Саме 

страх, невпевненість, небажання внутрішніми перешкодами на 

шляху до використання інтерактивних технологій. 
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Отже, готовність до впровадження інтерактивних технологій 

навчання у вищих навчальних закладах залежить від психологічної 

готовності педагога до такої діяльності, від рівня засвоєння ним 

теоретичних засад і технологій їх проведення, від уміння долати 

перешкоди, що виникають на шляху до досягнення поставленої 

мети, від стилю педагогічної діяльності  та багатьох інших факторів. 

Разом з тим вміння педагога застосовувати ці технології свідчить про 

високий рівень професійної майстерності, здатності до 

інноваційного мислення, орієнтації на особистісний розвиток 

студента у процесі навчальної діяльності. 
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Освітній моніторинг в управлінській діяльності 
 

Михайлик Л.В, директор Кременчуцького 
ліцею № 4 

 
Перед кожним навчальним закладом завжди стоїть питання: 

від чого залежить результативність роботи школи? Яким чином 

зробити школу більш привабливою для учнів та їхніх батьків? Як 

привернути увагу до школи представників влади, соціальних 

партнерів? Як підвищити якість освіти? Відповіді на ці та інші 

аналогічні запитання багато в чому залежать від місцевих умов, а 

також від сформованої системи управління освітою в даному районі 

або регіоні. А чи можна знайти один шлях, нехай не найлегший і не 

найкоротший, але саме той, який обов’язково приведе до бажаних 

відповідей на поставлені запитання? Цей шлях — моніторинг якості 

освіти. 

МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ
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Одна з основоположних функцій управління навчальним 

закладом в умовах оновлення освіти – діагностична, яка потребує 

поглиблення регулярного вивчення ступеня розриву між реальним 

рівнем компетентності учительських і керівних кадрів, що 

виявляється в узагальненому результаті їхньої праці, та вимогами, 

що ставляться сучасним українським суспільством до якості 

діяльності конкретних закладів освіти. Вивчення реального якісного 

стану педкадрів – необхідна умова для передбачуваної розробки 

головних напрямів, змісту та методів організації удосконалення 

педагогічної майстерності. Здійснення діагностичної функції 

викликає необхідність в оволодінні сучасними методами психолого-

педагогічних досліджень та регулярному застосуванні їх для 

збирання й опрацювання інформації про знання, вміння та навички 

вчителів, інших категорій учасників навчально-виховного процесу 

ліцею.  

Діагностичний підхід до управління навчальним закладом 

виявляється у добре відпрацьованій системі вивчення якості 

викладання навчальних предметів та узагальнення відповідних 

результатів. Управління проводиться на основі результатів 

діагностування.  

В управлінні адміністрація все частіше використовує 

моніторингові дослідження та кваліметричний підхід. (“кваліметрія” 

(від лат. Quails – який за якістю та... метрія – наука про методи 

кількісної оцінки якості продукції). 

Оксфордський словник визначає моніторинг як «старанне 

спостереження, контроль за роботою». Ми поняття “моніторинг” 

розуміємо як комплекс процедур по спостереженню, поточному 

оцінюванню перетворень керованого об’єкту і спрямуванню цих 

перетворень на досягнення заданих параметрів розвитку об’єкту 

(напр. стандарту). Це система, яка складається з показників, 
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об’єднаних в стандарт, методів їх розробки і постійного 

спостереження за цими показниками (стандартами) за станом та 

динамікою керованого об’єкту з метою його оперативної 

діагностики, випереджального визначення диспропорцій, 

вироблення та кореляції управлінських рішень. 

За визначенням Г. Єльникової, моніторинг тлумачиться, як 

«комплекс процедур щодо спостереження, поточного оцінювання 

перетворень керованого об’єкта і спрямування цих перетворень на 

досягнення заданих параметрів розвитку об’єкта», експертиза — як 

«розгляд, дослідження якої-небудь справи, якогось питання з метою 

зробити правильний висновок, дати правильну оцінку відповідному 

явищу». Тобто найхарактернішою рисою моніторингу є «синхронність 

процесів спостереження вимірювання», «систематичне збирання 

фактів» протягом певного проміжку часу. Педагогічна експертиза 

дає «аналіз та оцінку функціональної ефективності структурних 

елементів школи» у фіксованому часовому розрізі. Отже, освітній 

моніторинг та педагогічна експертиза — взаємопов’язані 

управлінські технології оцінки та контролю. Результати 

моніторингових досліджень можуть бути основою для експертних 

висновків, а дані експертизи можуть стати приводом для початку 

моніторингових досліджень. 

Освітній моніторинг сприяє розвитку діяльності управлінських 

структур в освітянській галузі та забезпечує продуктивність цієї 

діяльності. Виходячи з того, що цільові функції різноманітні, на 

кожному управлінському рівні розроблюється відповідний освітній 

моніторинг. 

Вищі органи управління освіти постійно використовують 

елементи локального моніторингу, який відслідковує:  
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1) управлінську діяльність директора (керівниковий моніторинг) 

та її результати - розвиток освіти в закладі і підвищення рівня 

самоорганізації адміністрації школи;  

2) управлінську діяльність адміністрації ліцею 

(адміністративний моніторинг) та як результат цієї діяльності - якість 

роботи вчителів;  

3) управлінську діяльність вчителів у навчально-виховному 

процесі (педагогічний моніторинг) і, як результат, - рівень навченості 

учнів та самоорганізація вчителів;  

4) діяльність учнів по самоуправлінню процесом засвоєння 

знань (учнівський моніторинг) і, як результат, - рівень та якість 

засвоєння змісту навчання і рівень спроможності учнів 

застосовувати засвоєні знання для адаптації в оточуючому 

середовищі. 

Моніторинг будується на чітких підставах для вимірювання та 

порівняння. Підставою для цього є відповідність певному еталону: 

стандартові, нормі, вимозі тощо. У нашому навчальному закладі 

поряд з локальним освітнім моніторингом впроваджуються такі його 

види.  

Інформаційний моніторинг, що припускає нагромадження та 

поширення інформації і не передбачає спеціально організованого 

обстеження на етапі збору інформації. Цей вид моніторингу 

найчастіше використовується для збору інформації, розміщеної на 

різних носіях, тому на перший план виходить функція 

спостереження. Прикладами такого моніторингу є підбір і друк 

законодавчих актів, положень і наказів на тематику, що цікавить, 

або збір інформації з різних джерел з визначеної теми, що 

дозволяють скорегувати програму розвитку освітньої установи, 

знайти партнерів з освітньої діяльності тощо.  



 130

Базовий моніторинг, що виявляє проблеми та небезпеки до 

того, як вони будуть усвідомлені у сфері управління. За своєю суттю 

базовий моніторинг є моніторингом стану системи, дозволяє зібрати 

про неї інформацію (скласти банк даних) для проведення наступних 

досліджень, у тому числі й моніторингу іншого виду. Ілюстрацією 

цього виду є моніторинг готовності шкіл до профільного навчання. 

Проблемний моніторинг дозволяє досліджувати закономірності 

процесів, ступінь небезпек, типологію проблем. 

Управлінський моніторинг, метою якого є відстеження й оцінка 

ефективності, наслідків і вторинних ефектів прийнятих рішень. 

Розробляючи шкільну програму моніторингу якості освіти, нами 

враховувався вплив на якість освіти цілої низки факторів процесу 

аналізу зібраної моніторингової інформації. Їх можна поділити на 

п’ять груп: 

� фактори, які школа може змінювати (організація й умови 

праці, відносини в колективі, матеріально-технічне забезпечення, 

дотримання санітарних норм, кадрове забезпечення, розмаїтість 

освітніх програм тощо); 

� фактори, які школа може змінювати за певних умов 

(організація вільного часу, зацікавленість батьків, організація 

навчально-виховної роботи тощо); 

� фактори, на які школа може вплинути (особисті якості, 

фізична підготовленість, стан здоров’я, життєві плани тощо); 

� фактори, на які школа може вплинути за певних умов 

(здатності, відносини в родині тощо); 

� фактори, на які школа не може вплинути (біогенетичні 

здібності, рівень доходу родини, соціально-демографічні 

характеристики родин, статевий склад тощо). 

Іноді проведені процедури стають зайвим тягарем для 

педагогічного колективу, тому що не зрозуміла мета проведених 
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вимірів і немає необхідності в одержуваній інформації. Тому для 

моніторингу надзвичайного значення набуває функція корисності 

інформації, що має дві складові: корисності з погляду потреб 

управління та корисності з погляду споживачів інформації, у першу 

чергу - вчителів. Кому може бути цікава й корисна інформація? У 

ліцеї — для адміністрації, учителів, учнів. Поза нею — батьки, 

педагогічне співтовариство, управлінські структури, суспільство в 

цілому. 

Освітній моніторинг можна віднести як до педагогічної, так і до 

управлінської категорії. Адміністрація ліцею виокремлює такі якісні 

показники управлінської інформації, що можуть бути отримані в 

ході моніторингу: 

– кваліфікованість – матеріали повинен готувати спеціаліст 

своєї справи; 

– об’єктивність — інформація повинна відбивати реальний 

стан справ (а не думка дослідника чи інших осіб щодо стану справ); 

– точність — похибки вимірювань повинні бути мінімальними; 

– повнота — джерела інформації повинні перекривати 

можливе поле отримання результатів або коректно представляти 

його (не можна робити висновок про стан справ у школі тільки на 

основі опитування якоїсь однієї групи учасників освітнього процесу); 

– достатність — обсяг інформації повинен дати змогу 

прийняти обґрунтоване рішення (при проведенні моніторингу 

важливо уникнути ризику отримання як недостатньої, так і 

надлишкової інформації); 

– систематизованість (структурованість) — інформація, 

отримана з різних джерел, повинна бути приведена до спільного 

знаменника; 
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– оптимальність узагальнення — інформація повинна бути 

представлена у формі, що відповідає запитам різних груп 

користувачів інформації; 

– оперативність — інформація повинна бути своєчасною; 

– доступність — інформація, на яку орієнтована програма 

моніторингу, повинна бути реально доступною для отримання, а 

інформація, що може бути отримана в ході моніторингу, повинна 

бути представлена у формі, що дозволяє бачити реальні проблеми, 

які вимагають вирішення. 

Моніторинг став інформаційною основою для прийняття рішень 

у рамках внутрішкільного контролю. При цьому моніторинг 

припускає не одиничний збір інформації, а постійний, за тими 

самими показниками з метою виявлення динаміки змін. До системи 

моніторингу та експертизи, хоч і в неоднаковій мірі, входять такі 

важливі елементи, як збір інформації методами діагностики та 

вимірювання, її аналіз, оцінювання та експертні висновки. Одні і ті 

ж суб’єкти можуть проводити моніторинг та експертизу. 

Моніторинг в освіті – це система заходів щодо збирання, 

опрацювання, аналізу та поширення інформації з метою вивчення й 

оцінювання стану функціонування певного суб’єкта освітньої 

діяльності чи освітньої системи загалом та прогнозування їх 

розвитку на основі аналізу одержаних даних і виявлених тенденцій 

та закономірностей. 

Для оцінки будь-якої діяльності можна використовувати 

кваліметричний підхід. Кваліметрія - наукова дисципліна, яка 

вивчає методологію і проблематику комплексних кількісних оцінок 

якості будь-яких об’єктів - предметів або процесів. Вона поділяється 

на теоретичну і прикладну. Предметом теоретичної кваліметрії є 

підвищення точності і зменшення трудоємності кількісних оцінок 

якості та обґрунтування сфер найбільш раціонального використання 
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кожного з кваліметричних методів. Прикладна кваліметрія розробляє 

методи кількісної оцінки якості. Кваліметричні оцінки широко 

використовуються при оцінці діяльності вчителя під час атестації. 

Так, при атестації педагогічних кадрів обов’язково враховуються 

результати діагностування. Діагностування тісно пов’язане з 

рейтинговою оцінкою. Запровадження рейтингу привертає увагу 

педагогів до інших форм роботи з дітьми, позакласної роботи, 

пошуку ефективних форм роботи з обдарованими, учнями з низьким 

рівнем знань, оскільки участь саме у цій роботі дасть їм змогу 

набрати додаткові бали, так само як участь у професійних 

конкурсах, оглядах, стимулюватиме творчі пошуки у розробці 

методичних посібників, дидактичних матеріалів і т. ін. 

Запровадження рейтингу підвищує шанси молодих творчих 

педагогів швидше завоювати суспільне визнання і поставити заслін 

перед байдужими і безініціативними. 

Впроваджуючи моніторингові дослідження під час оцінювання 

навчальних досягнень учнів, ми отримаємо системне дослідження 

одного з показників якості освіти в ЗНЗ. Система оцінювання 

навчальних досягнень – це складне поняття, що охоплює різні види 

оцінювання, шкалу оцінювання, процедури, суб’єкти оцінювання 

тощо. 

Впроваджується моніторинг рівня навчальних досягнень за 

такими етапами: 

– визначення мети і цілей моніторингу;  

– вибір аудиторії, яка буде досліджуватись; 

– вибір методу та процедури дослідження; 

– збір інформації та психологічний супровід процедури 

дослідження; 

– аналіз отриманих результатів, оприлюднення; 

– складання звіту та вироблення рекомендацій. 
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Головною метою діагностичного моніторингу навчальних 

досягнень учнів є забезпечення такої якості результатів навчання 

кожної особистості на певному ступені навчання, який відповідав би 

її потребам і можливостям на відповідному етапі, а крім того, сприяв 

би розширенню цих потреб і можливостей. Кожен учень отримує 

певний оціночний рейтинг. 

Схема моніторингових досліджень в ліцеї може бути такою: 

– кожен учитель зі свого предмету складає таблицю, де 

відтворений реальний рівень сформованості навчальних досягнень 

на кінець семестру, під час контрольних зрізів знань, що дає змогу 

коригувати просування учня за рівнями навчальних досягнень; 

– заступники директора фіксують реальний стан якості знань 

по класах та прослідковують динаміку змін рівня навчальної 

"кризової" ситуації, здійснюють корекцію (індивідуальну або 

колективну). Готують контрольні таблиці загальної  якості результатів 

та їх відхилень, виявляючи проблемні ситуації стосовно якості 

викладацької роботи, узагальнюючи їх наказами по школі; 

– з результатами моніторингу навчальних досягнень учнів 

ознайомлюємо вчителів на педагогічній раді, батьків – на зборах та 

під час індивідуальних бесід, учнів – на лінійках. Інформацію у 

графічному варіанті вивішуємо на дошці оголошень для аналізу 

учнями, вчителями, батьками, громадськістю. 

Отже, моніторинг якості рівня навчальних досягнень – це 

вимірювання рівня навчальних досягнень учнів з основних 

навчальних предметів, накопичення банку даних щодо 

сформованості знань, умінь та навичок для дослідження якості 

змістовного наповнення державних освітніх стандартів та 

виявлення причин не засвоєння учнями певних знань і 

несформованість навичок. Причому, добір і аналіз інформації про 

якість рівня навчальних досягнень не є самоціллю , а організовується 



 135

для оцінки стану та відхилень від запланованої мети. Здійснення 

постійного моніторингу стану рівня навчальних досягнень учнів дає 

змогу: 

визначати реальний стан навчального процесу за основними 

показниками та динаміку його змін протягом досліджуваного 

періоду; 

визначати проблемні ситуації стосовно рівня знань та 

досягнень учнів і з’ясовувати причини їх виникнення, а також 

відслідковувати якість роботи вчителів; 

ухвалювати необхідні обґрунтовані управлінські рішення щодо 

якості навчання школярів. 

Таким чином, управлінська діяльність буде ефективною і 

забезпечить належний рівень якості освіти лише за умов 

впровадження моніторингу на всіх ланках навчально-виховного 

процесу. 

Розуміючи важливість інноваційних процесів, широко 

використовуємо технологічний моніторинг інновації, зокрема: 

• узагальнення та розповсюдження інформації про нову 

технологію; 

• оцінка наявної технології, прогнозування подальших реальних 

можливостей її використання; 

• прогнозування розвитку закладу за умов впровадження нової 

технології; 

• розробка програм впровадження нової технології; 

• зосередження уваги на місці та ролі кожного під час реалізації 

нової технології; 

• створення умов щодо впровадження нової технології; 

• уточнення та внесення необхідних змін у методи та форми 

роботи, режим, відносини тощо; 

• увага до позитивних наслідків застосування нової технології та 
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труднощів, які виникли; 

• розвиток «почуття власності» педагогів на знання про 

технологію; 

• залучення «користувачів» – тих, хто вже працює за даною 

технологією. 

Окремі види моніторингу в чистому вигляді рідко 

використовуємо в практиці. Зазвичай, проводимо комплексний 

моніторинг, який містить в різних пропорціях усі розглянуті види. У 

зв’язку з цим можна побудувати певну ієрархічну модель його видів, 

на якій на нижньому щаблі знаходяться інформаційний моніторинг, 

а на самому верхньому – прогностичний. 

Кінцевою метою розвитку системи моніторингу є доведення її 

до комплексного рівня, який дозволяє приймати обґрунтовані 

стратегічні рішення і прогнозувати нові можливості системи освіти, 

її успіху. Для однієї людини очікування успіху звичне, для іншої - 

епізодичне, для ще іншої - поодиноке. Це стан “здійсненної радості”. 

Творцями її виступають і школярі, і вчителі, і батьки. Шляхи 

створення цієї ситуації різні, як різні й ті люди, яким вона йде 

назустріч. Для нашого навчального закладу характерні такі 

установки, як довіра до учнів, демократизм взаємин, віра, що 

кожний учень може успішно вчитися. Ці установки переходять у 

віру самих учнів, і тому всі вони досягають надзвичайно високих 

успіхів як у навчанні, так і в саморозвитку. 

Кожного нового дня починається новий урок – новий пошук 

ефективності співробітництва та співтворчості адміністратора і 

вчителя, вчителя, від якого залежить імідж ліцею; вчителя і учня, 

учня, від якого залежить майбутнє нашої держави. Ми щиро віримо: 

він буде успішним! 
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Результативність участі учнів Кременчуцького ліцею №4 

в предметних олімпіадах та конкурсах МАН 

 
Кількість призерів 

Предметних олімпіад МАН Навчальний 
рік 

місто область Всеукраїнських область всеукраїнських 

2001-2002 36 10  18 2 

2002-2003 33 9 2 11 1 

2003-2004 35 23 1 15 1 

2004-2005 35 23 1 13 2 

2005-2006 38 23 1 12 1 

2006-2007 42 22 2 11 1 

2007-2008 48 24 2 8 3 

 

Ми не намагаємось стати кращими за інших, ми 

прагнемо стати кращими за себе. 

 



 138

Постметодика у фактах, подіях…  
у світовій павутині… 

(за матеріалами сайту www.ipe.poltava.ua) 
Королюк С.В., к.п.н., доцент кафедри 
менеджменту освіти Полтавського 
обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені 
М.В. Остроградського 

 

15 років упевнених кроків уперед і попереду 

 

 

Відповідальність за підбір і виклад фактів  
у підписаних статтях несуть самі автори. 
Висловлені в цих статтях думки можуть  
не збігатися з точкою зору редколегії.

Науково-методичний 
педагогічний журнал 
Засновники:  
Управління освіти і науки 
Полтавської 
облдержадміністрації,  
Полтавський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 
ім. М.В.Остроградського  
Головний редактор:  
Клепко Сергій Федорович 
Адреса: 
36029, Україна, м. Полтава, 
вул. Жовтнева, 64, 

Телефон: 380 (05322) 2-49-56  
Е-mail: redpm@pei.poltava.ua 



 139

Вічні цінності 
ЦІЛІ "ПОСТМЕТОДИКИ"  

ДОВІДКА “ПМ”: ПОСТ... (лат. РОST – ДАЛІ, ЗА, ПІСЛЯ) – префікс, 

що означає наступність.  

ПОСТМЕТОДИКА — це журнал Полтавського обласного інституту 

післядипломної (постдипломної) педагогічної освіти, адресований 

усім, хто виховує і вчить, вчиться чи любить освіту або просто 

цікавиться проблемами української національної школи. 

ПОСТМЕТОДИКА — це журнал, який прагне розвивати “ДАЛІ” 

методики полтавських педагогів: Г.Сковороди, Я.Козельського, 

І.Котляревського, М.Остроградського, В.Короленка, П.Юркевича, 

А.Макаренка, Г.Ващенка, О.Астряба, В.Сухомлинського. 

ПОСТМЕТОДИКА — це журнал, який бажає виразити те, що 

знаходиться “ЗА” методикою й акумулювати в собі новий досвід хоча 

й однієї, але надзвичайно важливої верстви нашого суспільства — 

батьків і педагогів. 

ПОСТМЕТОДИКА — це журнал про те, що потрібно вчителеві 

“ПІСЛЯ” вузівської методики — таємниці його особистісного знання 

та фаху, які не віднайти в численних методичних книжках. 

ПОСТМЕТОДИКА — це журнал, який спільно з усією педагогічною 

громадою Полтавщини вирішує, що є знання, і шукає тих, хто знає, 

що дає можливість це вирішувати. 

ПОСТМЕТОДИКА — це журнал, що прагне вчити вміння читати і 

слухати, вміння жити і робити справу. 

ПОСТМЕТОДИКА — це журнал, несумісний з уявленням про 

сучасну педагогіку як мішанину різнорідних елементів у шкільній 

навчальній програмі — економіки та еротики, електроніки та східної 

містики, латини та біоенергетики, астрономії та астрології, щоб 

відразу одержати пришестя нової ери й Апокаліпсису. 
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ПОСТМЕТОДИКА — це журнал перш за все не пісний, а тому в 

ньому змішуються жанри і стилі мовлення, з іронією підкреслюється 

нестабільність і умовність усіх методичних систем і педагогічних 

технологій. 

ПОСТМЕТОДИКА — це журнал не антиметодики, бо неможливо 

відкинути методику як розділ педагогіки, а журнал, який 

відмовляється від методик, що нівелюють особистість та орієнтовані 

на так званого “середнього” учня. 

ПОСТМЕТОДИКА — це журнал з єдиною стратегією: на базі 

плюралізму педагогічних ідей та концепцій відшукувати суть чужого 

досвіду, передавати його нашим читачам у тісному поєднанні з усіма 

фактами життя Полтавщини, з її місцевими й національними 

традиціями. 

ПОСТМЕТОДИКА — це журнал, який не лише констатує розлад 

концептуальних структур, що визначали методику недалекого 

минулого, але й бачить у цьому шанс нового: різноманітність 

конкретних педагогічних технологій, конкуренцію різних парадигм 

педагогічної творчості. 

ПОСТМЕТОДИКА — це журнал, який усвідомлює, що ми всі 

опинилися в тому пункті історії педагогіки, коли в ній стали 

можливими радикальні зміни, про які заявлено в державній 

національній програмі “Освіта “УКРАЇНА ХХІ СТОЛІТТЯ”, і 

можливість ця тісно пов’язана з ПОСТМЕТОДИКОЮ. Те, що 

робиться сьогодні, — це питання досвіду і МЕТОДИКИ. Те, що може 

робитися, — це питання ПОСТМЕТОДИКИ. 
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ім. М.В.Остроградського 
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Клепко Сергій Федорович 

Редакційна рада журналу “Постметодика” 

Затверджено наказом 
управління освіти 

Полтавської обласної  
державної адміністрації 

23 жовтня 2002 р. № 487 
1. Матвієнко П.І., ректор ПОІППО (голова ради);  

2. Бардаченко А.І., перший заступник начальника управління;  

3. Гриньова М.В., декан природничого факультету Полтавського 

ПДПУ (за погодженням);  

4. Клепко С.Ф., проректор ПОІППО, головний редактор журналу 

"ПМ";  

5. Барболіна Н.М., директор школи-гімназії № 9 м. Полтави;  

6. Кіптілий І.О., відповідальний секретар ж. ”Постметодка”. 

Редакційна колегія журналу “Постметодика” 

Затверджено наказом  
управління освіти 

Полтавської обласної  
державної адміністрації  

2 квітня 2002 р. 
 

1. Білоусько Олександр Андрійович,  

 Заслужений учитель України. 
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2. Бойко Алла Микитівна, 

 член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук 
професор, завідуюча кафедрою педагогіки Полтавського 
державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка.   

3. Будзан Богдан Павлович,  

кандидат технічних наук, дійсний член Української 

Академії Наук Національного Прогресу, ректор 

Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ) 

(за згодою).   

4. Вашуленко Микола Самійлович,  

доктор педагогічних наук, професор, Головний науковий 
співробітник Інституту педагогіки (за згодою).  

5. Гриньова Марина Вікторівна,  

доктор педагогічних наук, декан природничого факультету 
Полтавського державного педагогічного університету імені 
В.Г.Короленка.   

6. Громовий Віктор Володимирович, 

Заслужений учитель України, директор української  гімназії 
ім. Тараса Шевченка (за згодою).  

7. Євтух Микола Борисович,  

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН 
України, завідуючий відділенням педагогіки і психології 
вищої школи АПН України  (за згодою).  

8. Золотухiна Вікторія Миколаївна,  

 проректор Полтавського обласного iнституту пiслядипломної 
педагогічної освiти ім.М.В.Остроградського.   

9. Зязюн Іван Андрійович,  
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дійсний член АПН України, доктор філософських наук, 
професор, директор Інституту педагогіки і психології 
професійної освіти (за згодою). 

10. Ільченко Віра Романівна,  

дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук 
професор, директор НМЦ інтеграції змісту освіти АПН 
України, завідуюча лабораторією інституту педагогіки АПН 
України.    

11. Клепко Сергій Федорович,  

кандидат філософських наук, доцент, проректор 
Полтавського обласного iнституту пiслядипломної 
педагогічної освіти ім М.В.Остроградського (головний 
редактор).   

12. Кремень Василь Григорович,  

доктор філософських наук, професор, Президент АПН 
України, Міністр освіти і науки України  (за згодою). 

13. Кривуля Олександр Михайлович,  

доктор філософських наук, професор Харківського 
університету внутрішніх справ, голова товариства 
"Філософська освіта" (за згодою).   

14. Култаєва Марія Дмитрівна,  

доктор філософських наук, професор Харківського державного 
педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди (за згодою). 

15. Лутай Владлен Степанович,  

доктор філософських наук, професор, головний науковий 
співробітник Інституту вищої освіти АПН України (за 
згодою).   

16. Мамалуй Олександр Олександрович, 

 доктор філософських наук, професор, зав. кафедрою 
філософії Харківського державного університету (за згодою).  
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17. Матвiєнко Павло Іванович,  

кандидат педагогічних наук, доцент, ректор Полтавського 
обласного iнституту пiслядипломної педагогічної освiти 
ім. М.В.Остроградського.   

18. Мирошниченко Володимир Іванович,  

 кандидат педагогічних наук, начальник управління освіти і 
науки Полтавської облдержадміністрації.    

19. Моргун Володимир Федорович,   

кандидат психологічних наук, професор, зав. кафедрою 
психології Полтавського державного педагогічного 
університету ім. В.Г.Короленка.   

20. Сванберг Стафан (Svanberg Staffan), 

педагог, методист Шведського Інституту у галузі екологічної 
освіти, директор національного парку Haparanda (Швеція) 
(за згодою). 

21. Тарасевич Нiна Миколаївна,   

кандидат педагогiчних наук, професор Полтавського державного 
педагогічного університету ім. В.Г.Короленка.   

22. Хілліг Гьотц (Hillig Götz),  

Dr. habil., завідуючий лабораторією “Макаренко-реферат” 
Марбурзького університету, віце-президент Міжнародної 
макаренківської асоціації (Німеччина) (за згодою).    
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Повернемося на початок ХХІ століття 
Як дихаємо – так і пишемо 

"ПОСТМЕТОДИКА" – ВЧИТЕЛЮ ХХІ СТОЛІТТЯ 
(стаття опублікована в газеті «Директор школи», № 21-22, 

2000 р., С.15-16) 
 

Сергій Клепко, головний редактор журналу “Постметодика” 

Засадною ідеєю “Постметодики” стала думка про необхідність 

самовідтворення й самореалізації творчого потенціалу вчительства і 

науковців, а для цього “Постметодика” має неухильно наближатися 

до центру системи науково-педагогічних, освітянських комунікацій, 

підтверджувати статус Полтавщини як духовної столиці України. З 

березня 1993 року допитливий розум освітян почав хвилювати, 

інколи навіть дратувати різноманітними актуальними питаннями 

новий науково-методичний журнал "Постметодика". 

Як періодичне видання управління освіти Полтавської обласної 

державної адміністрації та обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних працівників імені М.В.Остроградського 

"Постметодика" не стала епізодичним явищем у системі методичної 

роботи і поширення педагогічної інформації в Україні. Хоча 

спочатку журнал створювався як відомчий бюлетень, як збірка 

статей методистів, проте атмосфера становлення нової освіти в 

Україні, підтримка 1996 року Міжнародним фондом "Відродження", 

а також зацікавленість творчого вчительства й учених змістом 

часопису перетворили його на видання, що прагне подати на своїх 

сторінках невичерпне джерело тих ідей, які дають імпульс для 

творення сучасної школи в Україні. 

"Постметодика" не концентрує свою увагу лише на методиці або  

на наукових проблемах розвитку педагогіки, а орієнтується на 
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всебічно розвинену творчу особистість, яка прагне нових знань і 

генерує нові ідеї. 

Як видання педагогічного спрямування, часопис обрав важкий 

шлях “через освіту – до кращої долі нації”. Він вимагає відвертості, 

вимагає постметодики. "ПМ" прагне розвивати "далі" методики 

полтавських педагогів Г.Сковороди, Я.Козельського, 

І.Котляревського, М.Остроградського, В.Короленка, П.Юркевича, 

А.Макаренка, Г.Ващенка, О.Астряба, В.Сухомлинського та інших 64 

славетних педагогів Полтавщини. 

До того ж, має виявляти в собі те, що міститься "поза" 

методикою, акумулюючи новий досвід батьків і педагогів, і 

демонструвати, що потрібно буде вчителеві "після" опанування 

вузівської методики. 

"ПМ" надає можливість усім, хто знає, як здобути кращу освіту 

для українців, пропагувати розроблені ними елементи 

"постметодики", знаходити за умов загальної кризи шлях до 

самовдосконалення, щоб повернути втрачений час і майбутнє. 

Лише в атмосфері відкритості та природності взаємовідносин 

між членами редакційної колегії і читачами, авторами і критиками 

закладатимуться підвалини сучасних педагогічних технологій. 

Так, "ПМ" не завжди вдається дотримуватися обраних критеріїв 

відбору: актуальності для сучасної школи, доступності до читача, 

несподіваності, інтегрованості, міждисциплінарності. Не завжди 

"ПМ" вдоволена своїми матеріалами та “зовнішнім виглядом”. Не 

заспокоює й те, що “ПМ” не може бути кращою за свій час, за свого 

читача та автора, яких вона кличе на пошуки нового, на 

позбавлення від стереотипів. "ПМ", як і всі інші періодичні видання, 

перебуває в лещатах як сучасної соціокультурної ситуації в Україні, 

так і економічного становища. 
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Часопис існує вже сім років. За цей час значно покращилися як 

його зміст, так і художнє оформлення: сучасний дизайн, на його 

сторінках графіка, середньовічні гравюри, дотепні карикатури, 

репродукції відомих робіт С.Далі, І.Босха, О.Родена, Р.Лефевра, 

українських майстрів, дитячі малюнки, що вдало ілюструють 

порушені у виданні проблеми, підкреслюють сміливу асоціативність 

авторського мислення, навертають до роздумів. У цьому велика 

заслуга редакційної колегії, яка щедро збагачує редакцію новими 

ідеями, ноу-хау. Часопис не зупиняється на розгляді кола 

вузькорегіональних чи навіть загальнонаціональних надбань у галузі 

освіти. Спектр  його зору - весь світ. Вступаючи в нове століття, у 

епоху знань, де роль педагога особлива, ключова, "Постметодика" 

замість "порожніх" текстів закликає  бути критичним до себе, 

організовувати своє творче життєстверджуюче місце в суспільстві. 

"Постметодика" практикує випуск номерів тематичного 

спрямування. Судячи з інтенсивності обговорення в наукових, 

науково-методичних виданнях проблем, яким присвячуються 

тематичні випуски, їхній рейтинг  достатньо високий: математична 

освіта, формування сучасного мислення, філософської культури 

школярів, прилучення дітей до книги, сучасні педагогічні технології. 

Проблеми, що їх ставить “Постметодика”, висвітлюються, так би 

мовити, у різних площинах - від обґрунтування методологічних, 

теоретичних засад і ретроспективного огляду генези проблеми до 

теоретико-методологічних аспектів її розв'язання, прикладних 

розробок на місцевому матеріалі. 

Улітку 1999 р. вийшов двадцять п'ятий ювілейний випуск "ПМ". 

У цьому номері журналу (№ 2-4 (24-26), 1999 р.) редколегія 

намагалася максимально врахувати всі побажання та запити, 

висловлені читачами за час існування журналу, показати форму, у 

якій часопис хотів би виходити щомісяця. Але заважають цьому дві 
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обставини: у читача не знайдеться стільки грошей для передплати 

"ПМ", що з 1997 року існує лише за кошти передплатників, яких ледь 

вистачає на поліграфічні послуги, а по-друге, чи знайдеться в 

Україні стільки постметодики на 12 номерів щороку! Останнє 

побоювання, правда, швидко розвіялося: редакційний портфель, не 

зважаючи на безгонорарний характер журналу, переповнений, і 

“ПМ” уже проводить конкурсний відбір матеріалів і щедро ділиться 

ними з іншими виданнями, більшими за обсягом. 

"ПМ" прагне бути непоказним, скромним відображенням совісті 

та мудрості українських учителів і батьків, їхньої раціональності і 

прагматичності. 

“ПМ” не має традиції відображати на обкладинці календарні 

свята, як це роблять багато масових видань, натомість ми прагнемо 

через малюнок обкладинки передати певну фундаментальну ідею, 

важливу для організації навчально-виховного процесу. Зокрема, 

зображення канцелярського ноу-хау – ручки “Ring-Pen”, що 

виявилася більш прогресивним засобом письма і до того ж 

використовується для лікування певних хвороб руки (спазму від 

письма, артриту тощо), редакція журналу вмістила на обкладинці, 

щоб привернути увагу читачів до проблем письма, почерку дітей та з 

метою заохочення до раціоналізаторства, проінформувавши про 

міжнародний конкурс на винайдення нової, більш ефективної ручки, 

в якому можуть взяти участь і учні. Ця інформація може стати 

відповідним мотиваційним моментом при вивченні фізики та інших 

точних і гуманітарних дисциплін. 

Таким чином, ідея номера - “Не питай, що зробила для тебе 

Україна. Питай, що ти зробив для України”, яку можна передати 

словами поета “КАК ДЫШИМ, ТАК И ПИШЕМ”, закликає і допомагає 

змінювати своє “дихання” (у всьому різноманітті смислів цього слова) 

для досягнення кращого життя в Україні, переходу на інноваційний 



 149

розвиток країни, для чого потрібна передусім інноваційна освіта, 

утвердженню якої й прагне сприяти “Постметодика”. 

Видання зберігає вірність обраному курсу – формуванню 

високоінтелектуального, духовно багатого, самодостатнього, 

озброєного сучасними методами педагога.  

 

 

 

 

Портрет не лише з уяви 

 

Муліка К.М., завідувачка обласного 
центру практичної психології і соціальної 
роботи Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені М.В. Остроградського 

 

СК… багатьом читачам відома ця абревіатура. Певне, як і кожне 

ім’я, вона несе інформацію, яка викликає те чи інше переживання.  

Говорячи про Сергія Клепка усі слова чомусь губляться та стають 

якимись незначними, нездатними помістити глибину та вагомість.  

Пригадується 2003, 2004 роки, коли щойно почав діяти обласний 

центр практичної психології і соціальної роботи як структурний 

підрозділ ПОІППО. Тоді я не розуміла, наскільки мені поталанило, що 

я потрапила у спільноту людей талановитих, досвідчених, 

найкращих з кращих у педагогічному середовищі, «вчителі вчителів». 

Тоді мене вразила дискусія двох науковців Володимира Федоровича 

Моргуна та Сергія Федоровича Клепка. Доповідачі були переповнені 

достоїнства, внутрішньої активності, легко обґрунтовували, вагомо, 

СЛОВО ПСИХОЛОГА
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науково доводили кожен своє переконання. Я була надзвичайно 

здивована, як може людина, з її обмеженими фізіологічними, 

психологічними можливостями оперувати таким широким колом 

інформації. У цей час у моїй душі зародилося найдревніше та 

найсильніше людське переживання – страх (не дай Боже потрапити 

до такої перипетії).  

Тоді це був новий рівень розвитку психологічної служби системи 

освіти. Попереду відкривались обрії важливої та цікавої роботи, 

пов’язаної зі становленням якісно нового рівня діяльності 

практичних психологів. Я знаходилась у самому серці психологічної 

служби Полтавщини, відчувала значимість та надзвичайно хотілось 

відповідати тому заданому високому рівню інституту.  

Працюючи на четвертому поверсі інституту, часто спостерігала 

заклопотані обличчя методистів, які з папками, паперами зникали за 

дверима кабінету Клепка. І ось як грім серед ясного неба: викликає 

Клепко. У думках хаотично снували можливі питання, варіанти 

відповідей. Від емоційної напруги почали по-зрадницьки «нити» 

нирки та тремтіти коліна. Не встигла я переступити поріг кабінету, 

як важелезні двері з розмаху прибили мої пальці. Різкий біль 

пронизав тіло. Переповнювали переживання сорому за свою 

незграбність, проте, проста людська підтримка важила для мене тоді 

більше, ніж усі відгуки науковців про мій професійний рівень. Саме 

тоді я побачила за холодним статусом науковця ЛЮДИНУ, здатну 

співпереживати. І на зміну страхові прийшло нове переживання –

глибока повага.  

З того часу минув не один рік, почали вводитись нові ставки 

практичних психологів, але й ті, хто стояв біля витоків нашої 

психологічної служби залишаються «на передовій». Щоразу 

усвідомлювала, що сама структура психологічної служби, особливість 

її діяльності, та й самі творчі, досвідчені психологи залишаються «за 
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кадром». На черговому ректораті Сергій Федорович зазначив про 

необхідність висвітлювати в історичному розрізі розвиток 

педагогічного досвіду або вирішення певної проблеми. Це була 

найкраща нагода втілити свою ідею в життя: написати статтю у 

Постметодику. Знаючи про статус «ваківського» видання, високий 

рівень вимог до матеріалів, які подаються до друку, вирішила все ж 

таки спробувати. І результат перевершив очікування. Досі пам’ятаю 

слова вдячних колег, та розумію, наскільки стаття була значимою 

для розвитку служби. Саме вона була початком активізації 

видавничої діяльності наших психологів-полтавців. Маючи 

впевненість у власних можливостях, на один із семінарів був 

запрошений головний редактор фахового журналу «Психолог» 

Шаповал Т.А. І знову ж таки за підтримки Сергія Федоровича, який 

надав значимості цього заходу, підтримав наші починання, почалася 

тісна співпраця із видавництвом «Шкільного світу (засновник-  

Благодійний фонд “перше вересня”». Нещодавно побачив світ 

спецвипуск, присвячений психологічній службі Полтавщини. Не буду 

говорити про важливість цієї події особисто для мене та колег 

області, але я вдячна тому, хто вчасно заронив зерно у благодатний 

грунт.  

Спілкуючись із колегами інших областей, демонструючи 

професійні надбання психологів, їх друковані видання часто 

викликаю у них заздрість, оскільки психологи Полтавщини мають 

унікальну можливість друкуватися у “Постметодиці”, -  виданні, яке 

поширюється далеко поза межами області та має вагомий статус. 

Відчувається постійна підтримка у висвітленні матеріалів соціально-

психологічних досліджень в освітньому середовищі, зокрема ті, які 

проводяться у Полтавській області; здійснювати превентивну 

функцію, відслідковувати проблеми, їх причини та надавати 

рекомендації педагогічним працівникам.  
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Крім того, що Сергій Клепко – справжній мужчина у безмежному 

жіночому оточенні ПОІППО, це людина, працюючи поряд з якою 

маєш можливість зростати професійно, духовно, особистісно. Його 

відзнаки, питання, зауваження дозволяють усвідомлювати проблеми 

та знаходити шляхи вирішення.  

У дні річниці Постметодики висловлюю особисто від себе та усіх 

практичних психологів і соціальних педагогів області щиру 

вдячність, повагу та побажання добра, якнайменше розчарувань, 

нових перспектив.  

 

 

 

 

Плескач С.М., заступник директора з НВР 
Грищенко Л.В., заступник директора з НМР 

 

Шановна редакціє «Постметодики», прийміть щирі вітання із 

вашим і нашим святом – 15-річчям заснування журналу! 

Навчально-виховний процес у школі – явище складне, 

багатогранне, динамічне, його специфіка зумовлюється передусім 

розширенням спілкування, найбільшою розкішшю на світі. Для 

учителя ця розкіш – ніщо інше, як професійна необхідність. І цього 

вчитель може почерпнути зі сторінок журналу «Постметодика». 

Читаємо, навчаємося, врешті-решт спілкуємося із педагогічним 

журналом, який заснований у березні 1993 року. В чому ж секрет 

популярності цього видання? На сторінка науково-методичного 

журналу вміщено найрізноманітніші публікації: від інструктивно-

методичних рекомендацій до творчих досягнень педагогічних 

колективів різних шкіл області. Кожен учитель виписує фаховий 

журнал, але замінити «Постметодику» не може жоден із них, бо тут 

ПОЗДОРОВЛЕННЯ 
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педагог знайде перш за все місцевий матеріал, необхідний для 

практичної роботи. 

Дякуючи редакційній раді та редакції, до науково-методичного 

журналу надають свої дописи всі вчителі області. Обмін матеріалами, 

ідеями на сторінках дає можливість пізнати себе і навчитись в 

інших. Коло друзів «Постметодики» щоразу зростає, адже 

професійний, педагогічний журнал творять не журналісти, а 

педагоги. Справжню насолоду від професійного спілкування 

подарували «Педагогічні технології», «Слово про вчителя», «Слово 

психолога». А статтю «Інформаційні та комунікаційні технології в 

системі освіти Полтавщини» П.І. Матвієнко обговорили у 

педагогічному колективі. Цей матеріал зацікавив педагогів, тому що 

наша школа із профільним спрямуванням з інформатики. 

Хотілося б побажати редакційній колегії презентувати в журналі 

для педагогів-практиків матеріали чи презентації досвіду роботи в 

певному напрямі, тоді можна б було порівняти досвід, 

напрацьований колегами. 

Нехай пролітають роки, а наша «Постметодика» залишається 

найулюбленішим і найнеобхіднішим журналом вчителів, і не лише 

нашої області. 

Бажаємо Вам, дорогі друзі, терпіння і творчої наснаги, здоров'я 

і сімейного благополуччя, взаєморозуміння і щирості у стосунках із 

колегами. 
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