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Рік Новий – казковий час!

Хай здивує щастям Вас 

Рік добра і рік кохання. 

Тож приймайте 
привітання: 

Будьте добрі та здорові, 

Побажаємо любові, 

Світла й радощів багато, 

Щоб життя було, як 
свято! 

Вітаємо Вас з Новим 2009 роком  

і Різдвом Христовим! 
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І. ПРАКТИКА МОДЕЛЮВАННЯ  
В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМИ ОСВІТНІМИ ЗАКЛАДАМИ 

 
Модель розвитку управлінської культури керівників шкіл 

в процесі підвищення кваліфікації 
 

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

 

Аналіз психолого-педагогічної та соціально-філософської літератури 
з проблем розвитку управлінської культури, вивчення управлінської 
діяльності й особистісних характеристик керівників шкіл як фактора 
відображення їхньої управлінської культури; планів та програм 
підвищення кваліфікації в інститутах післядипломної педагогічної освіти 
засвідчили недостатню теоретичну і практичну розробленість даної 
проблеми. 

У зв’язку з потребою суспільства у висококваліфікованих 
керівниках з високим рівнем управлінської й особистісної культури і, в 
той же час, невідповідністю більшості опитаних керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) цим вимогам, нами 
розроблена і апробована модель розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації, метою якої є 
обґрунтування та узагальнення структури управлінської культури 
керівника ЗНЗ, опису її складових і взаємозв’язків між ними та 
визначення місця у змісті підвищення кваліфікації в інституті 
післядипломної педагогічної освіти. Передумовою створення моделі став 
аналіз праць вітчизняних та зарубіжних учених з проблем моделювання 
педагогічних процесів і об’єктів (В.І.Бондар, Л.І.Даниленко, 
Г.В.Єльникова, Л.М.Калініна, Н.В.Кузьміна, В.І.Маслов, В.В.Олійник, 
В.С.Пікельна, С.О.Сисоєва, Р.Х.Шакуров та ін.). 

Модель (від лат. modulus – міра, зразок) – це схема зображення чи 
опис якогось явища та процесу у природі та суспільстві [15, с. 318]; 
моделювання – метод дослідження об’єктів пізнання на їх моделях; 
побудова і вивчення моделей реально існуючих предметів та явищ і 
об’єктів, що конструюються для визначення або покращення їхніх 
характеристик, раціоналізації способів їх побудови, управління ними 
[19, с. 373]. 

У нашому дослідженні моделювання розглядається як метод 
дослідження управлінської культури керівника ЗНЗ, а модель – як метод 
пізнання, узагальнення та систематизації елементів об’єкта дослідження 
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у процесі підвищення кваліфікації; як системне явище, що відображає, 
по-перше, суттєві властивості і відносини оригінала, по-друге – у точно 
вказаному стилі змінює цей оригінал, водночас з вивченням оригінала 
надає про нього нову інформацію [13, с.27]. 

Модель розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ у процесі 
підвищення кваліфікації включає концептуальну, змістову, технологічну 
і діагностико-корекційну складові (рис. 1.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура моделі розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації 

 
Кожна складова моделі є невід’ємною її частиною і 

характеризується сукупністю відповідних заходів, форм і методів 
навчання на курсах підвищення кваліфікації в ІППО, а саме: 
концептуальна – розробкою концепції організації навчального процесу в 
ІППО з підвищення рівня управлінської культури керівника ЗНЗ під час 
курсової підготовки; змістова – розкриттям змісту навчального плану 
підвищення кваліфікації, який передбачає навчання за всіма видами 
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управлінської культури (правовим, політичним, адміністративним, 
менеджерським, соціально-психологічним, організаційним, 
інформаційним, комунікативним, економічним); в т.ч. запровадження 
авторського спецкурсу з розвитку управлінської культури керівника; 
технологічна – застосуванням активних форм, методів і засобів 
навчання на курсах підвищення кваліфікації з розвитку управлінської 
культури керівника ЗНЗ; діагностико-корекційна – методикою 
діагностування рівня сформованості управлінської культури керівника 
ЗНЗ та розробкою індивідуальної програми розвитку його управлінської 
культури у міжкурсовому періоді підвищення кваліфікації. 

Усі складові розробленої нами моделі є взаємообумовленими і 
взаємозалежними між собою, зокрема: розроблена у діагностико-
корекційній складовій методика визначення рівня сформованості 
управлінської культури керівника ЗНЗ впливає на вибір пріоритетних 
наукових підходів та принципів; при формуванні змісту навчальних 
планів і програм підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ підбираються 
відповідні форми, методи і засоби навчання. 

Базова концептуальна складова є сталою і може змінюватися лише 
за умов зміни парадигми освіти, виникнення нових перспектив її 
розвитку; змістова, технологічна і діагностико-корекційна складові є 
похідними і залежними від базової складової (див. рис. 1). 

Розглянемо базову складову моделі розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ. Концепція організації навчального процесу в ІППО 
спрямована на розвиток управлінської культури керівника ЗНЗ під час 
курсової підготовки і ґрунтується на принципах андрагогіки, 
інноватики, варіативності, неперервності, гуманізації, демократизації, 
регіональності, інформаційності. 

Ці принципи нами виокремлені в ході теоретичного аналізу 
наукової літератури та нормативних документів, що забезпечують 
систему післядипломної педагогічної освіти України. 

У нашому дослідженні модель розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ складається з окремих частин, кожній з яких притаманні 
свої характерні особливості, причому між цими частинами існує 
взаємозв’язок та взаємозалежність; наявність внутрішньої 
підпорядкованості; цілеспрямованість, динамічність, здатність зберігати 
стійкість та активність. 

Системний підхід до організації підвищення кваліфікації (ПК) 
керівників ЗНЗ в ІППО щодо розвитку їхнього рівня управлінської 
культури впроваджується у зміст навчальних планів і програм ПК, а 
саме: інваріантна, варіативна складові. 

Ситуаційний підхід розглядається науковцями, як такий, що 
орієнтується на принцип конкретних обставин і передбачає наявність у 
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керівників „ситуаційного мислення”, тобто вміння правильно оцінювати 
управлінські ситуації та знаходити виходи з них в залежності від 
обставин та конкретної ситуації. Застосування цього підходу у процесі 
ПК керівників ЗНЗ передбачає обговорення та розв’язання керівниками 
конкретних управлінських ситуацій для прийняття ефективних 
управлінських рішень, визначення важливості тих чи інших питань, 
врахування обставин, що склалися, що в цілому сприяє демократизації 
управління ЗНЗ. 

Компетентнісний підхід розглядається вченими як такий, що 
забезпечує особистість необхідними компетенціями щодо професійної 
діяльності, а тому передбачає високий рівень підготовки викладачів 
ІППО, наукових підходів до складання навчальних планів і програм ПК 
керівних кадрів освіти, науково-методичного забезпечення проходження 
курсів ПК керівниками ЗНЗ. 

Інноваційний підхід передбачає спрямованість навчального 
процесу на розвиток та постійне оновлення, застосування сучасних 
форм, методів і засобів навчання, роботу в мережі Інтернет тощо. 

Наукові принципи організації навчання в ІППО з розвитку УК 
керівника ЗНЗ назвемо наступні: диференційований, індивідуальний, 
технологічний, демократичний та гуманістичний, які в цілому сприяють 
саморозвитку та самовдосконаленню слухачів, підвищенню їхнього 
професійного рівня та кар’єрного зростання. 

Таким чином, в ІППО на курсах ПК керівників ЗНЗ необхідно 
забезпечити: 

• здійснення планування, регулювання, дотримання послідовності 
форм навчального процесу; 

• тісний взаємозв’язок навчального матеріалу із практикою; 
• надання можливості керівникам виступити у ролі різних 

учасників навчально-виховного процесу, що сприяє розумінню 
керівниками проблем та потреб підлеглих; 

• у ході організації навчального процесу враховувати важливість 
та взаємозв’язок  компонентів моделі; 

• організацію активної управлінської взаємодії з метою розвитку 
основних показників управлінської культури; 

• диференціацію змісту, форм та методів розвитку управлінської 
культури у процесі підвищення кваліфікації; 

• встановлення партнерських відносин між викладачем та 
слухачами; атмосфери співробітництва. 

Організаційна структура підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ з 
розвитку управлінської культури в ІППО включає курсовий і 
міжкурсовий періоди. 
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Курсовий період ПК передбачає проходження керівниками ЗНЗ 
курсів для керівних кадрів освіти один раз на п’ять років на базі ОІППО. 

Міжкурсовий період ПК включає самоосвіту, роботу керівників ЗНЗ 
на базі районних методичних кабінетів (РМК), участь у діяльності 
спеціальних дослідницьких груп (СДГ), творчих груп, постійно діючих 
семінарів (ПДС), районних і обласних конференцій, семінарів, „круглих 
столів” тощо. 

Таким чином, управління процесом ПК керівників ЗНЗ з розвитку 
управлінської культури в ІППО включає координацію підвищення рівня 
управлінської культури: 

− у курсовий період: шляхом проведення діагностування 
керівників ЗНЗ та формування на його основі змісту програм і 
навчальних планів ПК; проведення індивідуальних і групових 
консультацій; складання кожним слухачем курсів індивідуальної 
програми розвитку власного рівня управлінської культури; 

− у міжкурсовий період: проведення консультацій; створення та 
керівництво роботою СДГ; організація і проведення на базі РМК 
постійно діючих семінарів; залучення керівників ЗНЗ до участі у 
районних, обласних, всеукраїнських семінарах, конференціях, „круглих 
столах”, які стосуються проблеми розвитку управлінської культури 
керівників закладів освіти [12, с.13]. 

Концептуальна складова моделі розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації є важливою 
передумовою для змістової, технологічної і діагностико-корекційної 
складових моделі, які в цілому забезпечують розвиток управлінської 
культури керівників ЗНЗ. 

Зміст та технологія розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ 
у процесі підвищення кваліфікації характеризуються відповідними 
складовими запропонованої моделі, а саме: змістовою, технологічною, 
діагностико-корекційною. 

Змістова складова моделі розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ характеризується поєднанням інваріантної та 
варіативної складових навчальних планів і програм підвищення 
кваліфікації керівників ЗНЗ в ІППО, впровадженням у навчальний 
процес відповідних спецкурсів та семінарів і має вплив на розвиток 
когнітивно-операційного компонента управлінської культури. 

Вчені зазначають, що культура є вищим проявом людської 
освіченості і професійної компетентності; саме на рівні культури може 
найбільш повно відобразитися людська індивідуальність [1, с.74]. 

Тому, в останні роки компетентність розглядається науковцями як 
риса особистості, причому головним вважається не тільки наявність 
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знань, а й умінь їх використовувати, здійснюючи відповідну професійну 
діяльність. 

Компетентність (від лат. сompetens – належний, відповідний) – 
сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної 
діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної 
діяльності, використовувати інформацію [11, с.149]. 

Питання компетентності в управлінській діяльності керівника 
пов'язується із професіоналізмом і тому категорія „професійна 
компетентність” є важливою для нашого дослідження і визначається 
рівнем професійної освіти і досвідом, індивідуальними здібностями і 
якостями керівника, мотивованим прагненням до неперервної 
самоосвіти і самовдосконалення, творчим і відповідальним ставленням 
до справи. 

Вітчизняні дослідники наголошують, що професійна компетентність 
– це інтегральна якість особистості, що має свою структуру, яка дозволяє 
фахівцеві у найбільш ефективний спосіб здійснювати свою діяльність, а 
також сприяє його саморозвитку і самовдосконаленню [14]. 

Мельник В.К. у своєму дослідженні підкреслює, що компетентність 
сучасного керівника ЗНЗ визначають його освіченість, наявність вищої і 
особливо спеціальної професійної освіти; практичне знання справи як 
прояв високого рівня професіоналізму та особистих якостей керівника; 
глибоке розуміння обстановки, що складається, а також цілей і завдань 
управлінської діяльності [7, с.80-82]. 

Сорочан Т.М. наголошує на важливості поєднання професійної 
культури та професійної самосвідомості, яке втілюється у високому рівні 
професійної діяльності [16, с.53].  

Компетентність (від лат. сompetens – належний, відповідний) 
керівника загальноосвітнього навчального закладу, за дослідженням 
Л.І.Даниленко та Л.М.Карамушки, становить сукупність необхідних для 
ефективної професійної діяльності систематичних науково-
філософських, суспільно-політичних, психолого-педагогічних, 
предметних та соціально-функціональних знань і умінь, відповідних 
особистісних якостей [9, с.20]. 

На думку авторів, професійна компетентність керівника ЗНЗ 
визначається сукупністю таких компонентів, як: 

• знання, необхідні для педагогічної спеціальності або посади; 
• уміння і навички, необхідні для успішного виконання 

функціонально-посадових обов’язків; 
• професійні, ділові та особистісно значущі якості, що сприяють 

якнайповнішій реалізації власних сил, здібностей і можливостей у 
процесі виконання функціонально-посадових обов’язків; 
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• загальна культура, необхідна для формування гуманістичного 
світогляду, визначення духовно-ціннісних орієнтирів, моральних і 
етичних принципів особистості; 

• мотивація професійної діяльності [9, с.20]. 
Зязюн І.А. зауважує, що компетентність – це особливий тип 

організації знань, що забезпечує можливість прийняття ефективних 
рішень [8, с.24]. 

Професійну компетентність педагога Е.Соф’янц розглядає як 
сукупність особистісних якостей, знань, умінь, що забезпечують високий 
рівень самоорганізації професійної діяльності, її результатів [17, c.66]. 

Тому у нашому дослідженні когнітивно-операційний компонент 
управлінської культури керівника ЗНЗ включає систему знань та вмінь, 
необхідних для ефективного управління. 

Мармаза О.І. розглядає дві підсистеми знань керівника: перша – 
соціально-правові, фінансово-економічні, педагогічні, управлінські, 
психологічні; друга – методологічні, нормативні, змістовні, знання 
способу діяльності [5, с.8].  

Маслов В.І. під компетентністю керівника ЗНЗ розуміє систему 
теоретико-методологічних, нормативних положень, наукових знань, 
організаційно-методичні й технологічні уміння, що об’єктивно необхідні 
особистості для виконання посадово-функціональних обов’язків, а також 
відповідні моральні і психологічні якості [6, с.63]. 

Нами взято за основу положення В.І.Маслова, який за кожною 
функцією управлінської діяльності керівника ЗНЗ визначає обсяг 
необхідних знань, які класифікує таким чином: методологічні, 
нормативні, загальнотеоретичні (психолого-педагогічні), організаційно-
методичні, конкретно-посадові [6, с.65].  

Управлінські вміння за цільовими ознаками дослідники групують у 
діагностико-прогностичні, організаційно-регулятивні, контрольно-
коригуючі (В.І.Бондар , В.І.Маслов , Л.А.Пермінова, В.І.Пуцов). 

У широкому розумінні діагностико-прогностичні вміння пов’язані зі 
збиранням, аналізом, систематизацією інформації, визначенням 
проблем, постановкою цілей, завдань, розробкою стратегічних і 
тактичних планів, програм дій та алгоритмів окремих видів діяльності. 

Організаційно-регулятивні вміння спрямовані на забезпечення 
реалізації різних планів, програм, управлінських рішень, створення 
матеріальних, технічних умов, добір та розстановку кадрів, координацію 
зусиль усіх учасників навчально-виховного процесу. 

Контрольно-коригуючі вміння – це вміння визначати стандарти, 
норми, критерії та методи оцінювання справ, відповідно до них вносити 
необхідні зміни, доповнення, уточнення на підставі обробки наслідків 
контролю, давати рекомендації щодо покращення роботи. 
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У вузькому розумінні діагностико-прогностичні, організаційно-
регулятивні, контрольно-коригуючі вміння – це способи реалізації 
управлінських функцій [5, с.8]. 

У результаті здійсненого теоретичного аналізу і моделювання нами 
класифіковано знання і вміння керівника ЗНЗ відповідно до видів 
управлінської культури: політичного, правового, адміністративного, 
організаційного, менеджерського, соціально-психологічного, 
інформаційного, комунікативного, економічного.  

Наприклад, для політичної культури керівника школи 
характерними є наявність таких: 

− знань: статутів та виховних можливостей громадських та 
юнацьких організацій і об’єднань України; змісту і форм спільної роботи 
школи, сім’ї і громадськості; основних законів налагодження зовнішніх 
зв’язків школи з іншими інститутами; змісту і форм взаємодії директора 
школи з різними державними організаціями та ін.;  

− вмінь: застосувати основні форми адміністративного і 
громадського керівництва школою; налагоджувати співпрацю з 
різноманітними громадськими та юнацькими організаціями і 
об’єднаннями; налагоджувати партнерські стосунки з організаціями, 
вищими навчальними закладами, школами тощо; забезпечувати 
незалежність школи від ідеологічного впливу будь-яких партій, 
релігійних общин. 

Такий розподіл управлінських знань і вмінь за видами культури 
дозволив нам на „вхідному” діагностуванні керівників ЗНЗ в ІППО 
виявити їхній рівень сформованості управлінської культури за 
когнітивно-операційним компонентом і внести відповідні зміни у зміст 
підвищення кваліфікації, тим самим наблизивши його до їхніх реальних 
потреб, а також запровадити у варіативну складову підвищення 
кваліфікації авторський спецкурс „Розвиток управлінської культури 
керівника ЗНЗ”. 

Змістова складова моделі розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ передбачає наявність в ІППО тематичних планів, які 
побудовані з урахуванням основних тенденцій, що відбуваються в освіті 
та вимогах, що висуваються до управлінської діяльності сучасного 
керівника ЗНЗ.  

Нами враховано, що зміст навчального плану підвищення 
кваліфікації керівників ЗНЗ (за Л.І.Даниленко) має враховувати 
принципи: варіативності (наявність інваріантної і варіативної частин 
навчального плану), модульності (включає три навчальних модулі: 
соціально-гуманітарний, професійний і діагностико-аналітичний), 
диференціації (включає рівні підготовки керівників ЗНЗ: 
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новопризначені; ті, що мають досвід роботи до п’яти років; досвідчені, 
які мають достатній досвід роботи) [2]. 

Зосередимо увагу на професійному модулі, який, по-перше, складає 
основну частину навчального навантаження (80%) [18], по-друге, 
включає матеріал, що стосується саме професійної діяльності керівника: 
розкриває сучасні розробки теорії і практики управління і, по-третє, 
відповідає основним потребам і запитам слухачів щодо підвищення 
кваліфікації в ІППО. 

Тому, з метою розвитку управлінської культури за основними 
компонентами, зміст професійного модуля нами доповнено спецкурсами 
з проблем управління ЗНЗ, психологічного забезпечення управлінської 
діяльності керівника, організації навчально-виховного процесу, 
керівництва та моніторингу освітнього процесу. 

Професійний модуль навчального плану розкриває політичний, 
правовий, адміністративний, менеджерський, організаційний, 
соціально-психологічний, інформаційний, комунікативний і економічний 
види управлінської культури керівника ЗНЗ. Зокрема:  

політична культура розкривається через такі теми: основи 
державно-громадського управління ЗНЗ; охорона безпеки 
життєдіяльності учнівської молоді в ЗНЗ; роль класного керівника з 
підвищення ефективності навчально-виховного процесу; робота з 
батьками у контексті освітнього менеджменту; освіта і виховання у 
контексті сучасної української культури; проблеми освіти і громадянства 
в Україні;  

правова – через основи законодавства про працю, охорону 
дитинства; специфіку навчання і виховання дітей з особливими 
потребами;  

адміністративна – через контроль як функцію управління 
соціально-педагогічними системами; внутрішньошкільний моніторинг; 
розробку та прийняття управлінського рішення керівником ЗНЗ; 
комплексний підхід до оцінювання ефективності дидактичного процесу; 
технології управління розвитком школи на основі системи педагогічних 
рад;  

менеджерська – через основи науки управління; напрями розвитку 
освітнього менеджменту регіону; освітній менеджмент та проблеми 
розвитку сучасної освіти; шляхи реформування школи в Україні; реалії 
та перспективи розвитку сучасної сільської школи; менеджмент 
сучасного ЗНЗ; менеджмент освіти в умовах переходу до профільного 
навчання; організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного 
процесу в сучасній школі для навчання і розвитку обдарованих дітей; 
атестацію керівника ЗНЗ;  
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організаційна – через організаційну культуру школи; управління 
розвитком педагогічного та учнівського колективів; формування 
адаптивного стилю керівництва ЗНЗ;  

соціально-психологічна – через створення сприятливого соціально-
психологічного клімату в педагогічному колективі; імідж керівника та 
закладу освіти; основні підходи освітнього менеджменту до управління 
конфліктними процесами; ефективне спілкування та раціональну 
поведінку в конфлікті;  

інформаційна – через наукові дослідження і педагогічну практику в 
процесі підвищення кваліфікації керівних кадрів; єдині вимоги щодо 
ведення шкільної документації; культуру мовного етикету керівника; 
основи комп’ютерної грамотності;  

комунікативна – через мистецтво та техніку ділового спілкування; 
розвиток інтерактивних навичок спілкування; ведення переговорів та 
прийому відвідувачів;  

економічна – через законодавство України про фінансування 
освітніх закладів; використання бюджету та формування кошторисів в 
ЗНЗ. 

Охарактеризуємо інваріантну і варіативну складові модулів. 
Відповідно, інваріантна складова модуля є сталою і розкриває основні 
тенденції розвитку освіти в Україні, теорії і практики управління ЗНЗ. 
До інваріантної складової віднесено теми, що розкривають сутність 
базового стандарту діяльності керівника ЗНЗ – основні управлінські 
функції: знання, вміння, професійна готовність та культура – за такими 
основними складовими управлінської діяльності: бачення стратегії та 
розвитку, керівництво та моніторинг освітнього процесу, мотивація та 
управління персоналом, управління розвитком та фінансами, внутрішня 
та зовнішня комунікація [9]. 

У змісті професійного модуля інваріантна складова 
характеризується тематикою, що розкриває особливості забезпечення 
управлінської діяльності і якими має володіти сучасний керівник ЗНЗ. 
Це такі теми, як: інноваційний менеджмент; правове забезпечення 
управління ЗНЗ; освітній та фінансовий менеджмент; лідерство в освіті; 
організаційна культура школи; психологічне забезпечення управлінської 
діяльності керівника; менеджмент персоналу; управління навчально-
виховним процесом. 

Зміст варіативної складової модуля формується в залежності від 
потреб і запитів слухачів курсів, а також від можливостей ІППО щодо 
розвитку професійної компетентності керівників. До варіативної 
складової входять спецкурси та семінари. 

Інваріантна складова соціально-гуманітарного модуля складається з 
12 годин навчального навантаження і є сталою за тематикою змісту 
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навчання. Проте слухачі мають можливість із варіативної частини 
модуля обирати певну тематику, що їх зацікавила, наприклад, інтернет-
технології, менеджмент в освіті та ін. 

У відповідності до сучасних вимог, до варіативної складової 
професійного модуля включено теми: українське ділове мовлення, 
комп’ютерна грамотність та ін. 

До діагностико-аналітичного модуля входить самостійна 
індивідуальна робота слухачів, яка дає їм можливість працювати над 
розробкою авторського управлінського проекту, випускної творчої 
роботи за індивідуальною чи груповою формою роботи. Як правило, 
новопризначені керівники обирають розробку групового управлінського 
проекту; досвідчені – індивідуального чи групового, що пояснюється 
різними рівнями їхньої підготовки. Така робота сприяє розвитку 
когнітивно-операційного компонента управлінської культури, а також 
мотивації керівників ЗНЗ до результативної роботи. 

До діагностично-аналітичного модуля також віднесено вхідне і 
вихідне діагностування, захист управлінських проектів, науково-
практична конференція з обміну досвідом. 

Для підвищення рівня управлінської культури керівників ЗНЗ нами 
розроблено і впроваджено у навчальний план курсів ПК спецкурс 
„Розвиток управлінської культури керівника ЗНЗ”. 

Технологічна складова моделі розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації впливає на розвиток 
мотиваційно-ціннісного компонента управлінської культури керівників 
ЗНЗ, містить розроблену нами технологію розвитку управлінської 
культури керівника у процесі підвищення кваліфікації і включає: 
систему навчальних вправ для кожного виду управлінської культури, що 
реалізуються в активних та інтерактивних формах, методах і засобах 
навчання (рольові і ділові ігри, тренінги, диспути), систему постійно 
діючих семінарів, організацію спеціальних дослідницьких груп), які 
розвивають УК керівника ЗНЗ, в першу чергу за мотиваційно-ціннісним 
компонентом. 

Технологія розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ у 
процесі ПК в ІППО складається з послідовних і цілеспрямованих дій, 
направлених на активізацію компонентів управлінської культури за її 
видами і включає такі етапи: 

1) діагностування рівня сформованості управлінської культури 
керівника ЗНЗ за її основними компонентами; 

2) диференційований підхід до підвищення кваліфікації кожної 
групи слухачів за видами управлінської культури; 

3) відпрацювання системи вправ та індивідуальних завдань з 
розвитку управлінської культури за кожним з її видів; 
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4) складання індивідуальних програм розвитку управлінської 
культури у міжкурсовий період підвищення кваліфікації. 

Актуальні проблеми підвищення кваліфікації: теоретичні основи 
безперервності, системний підхід, вдосконалення змісту, форм і методів, 
організація та управління системою розглядаються у колективній праці 
відомими вченими І.П.Жерносеком, М.Ю.Красовицьким, С.В.Крисюком 
[10]. Тому при викладанні спецкурсу нами застосовано комплекс 
інтерактивних форм і методів навчання: проблемні лекції, тренінги, 
семінари, дискусії, „круглі столи”, рольові і ділові ігри, робота у групах, 
прес-конференції, аналіз конкретних ситуацій, конференції з обміну 
досвідом, робота над проектом, „мозкові атаки” та ін.  

Вибір форм навчальної діяльності слухачів здійснюється в 
залежності від рівня сформованості їхнього рівня управлінської 
культури: за високого рівня більшою є частка застосування 
інтерактивних форм навчання та зменшується кількість лекційних 
занять; і навпаки, за низького рівня – вагомішим є застосування 
лекційних занять, при цьому не знижуючи ролі практичних [12]. 
Основні навчальні вправи, які виконують керівники ЗНЗ на курсах ПК в 
ІППО для розвитку управлінської культури за її основними видами: 

1) політична культура: форми взаємодії директора з різноманітними 
громадськими організаціями; досвід застосування різноманітних форм 
спільної роботи школи, сім’ї і громадськості; досвід представлення 
школи, педагогічного колективу на всіх рівнях; розкриття досягнень у 
навчанні й вихованні учнів (реклама школи);  

2) правова культура: визначення основних проблем нормативно-
правового забезпечення освітньої діяльності ЗНЗ („мозкова атака”); 
практична робота з правовими інформаційно-пошуковими системами 
(робота з комп’ютером); організація контролю за дотриманням техніки 
безпеки і протипожежних заходів у школі (презентація); 

3) адміністративна культура: управління ЗНЗ на основі системи 
педагогічних рад (ділова гра); розробка та прийняття основних 
управлінських рішень керівником („мозкова атака”); складання 
щоденника ефективного контролю на півріччя; 

4) менеджерська культура: організація підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів на базі школи (обмін досвідом); особливості 
проведення атестації педагогічних кадрів (вироблення вимог); 
проведення експериментальної роботи у школі (розробка проекту); 
атестація керівника та ЗНЗ: основні вимоги та особливості (розробка 
рекомендацій); 

5) організаційна культура: формування культури школи (робота над 
проектом); розробка проекту управління розвитком організаційної 
культури школи; проведення управлінських заходів: нарад, засідань, 
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зборів (рольова гра); складання алгоритму формування демократичного 
стилю керівництва; 

6) соціально-психологічна культура: створення сприятливого 
соціально-психологічного клімату у педагогічному колективі (ділова гра); 
створення позитивного іміджу школи та свого власного керівником ЗНЗ 
(рольова гра); управління конфліктами (тренінг); 

7) інформаційна культура: налагодження ефективної інформаційної 
системи в школі: збір, аналіз і оцінка інформації для прийняття 
управлінських рішень (розробка проекту); застосування методів 
математичної статистики для обробки інформації (робота з 
комп’ютером); підвищення комп’ютерної грамотності керівників (робота 
з комп’ютерною технікою); 

8) комунікативна культура: розвиток інтерактивних навичок 
спілкування (тренінг ефективного спілкування); ведення переговорів 
(рольова гра); 

9) економічна культура: складання кошторису школи (розробка 
проекту); залучення позабюджетних коштів (обмін досвідом); розробка 
схеми представлення освітніх послуг (маркетингова діяльність) – для 
новопризначених директорів; розробка бізнес-плану школи – для 
досвідчених директорів [3, с. 47]. 

Технологічна складова моделі включає такі форми роботи з 
керівниками ЗНЗ у міжкурсовому періоді, як спеціальні дослідницькі 
групи та постійно діючі семінари. 

Проведення постійно діючих семінарів на базі РМК допомагає 
вирішити ряд проблем, пов’язаних із підвищенням компетентності 
керівників ЗНЗ, впровадженням сучасних технологій, реформуванням 
загальної середньої освіти, а також проблем, які потребують вирішення 
на місцях: відсутністю достатньої кількості науково-методичної 
літератури з проблем ефективного управління закладами освіти; 
віддаленість шкіл сільської місцевості від районних та обласного центрів; 
недостатнє матеріальне забезпечення педагогів, недостатність часу для 
самоосвіти тощо.  

Діяльність постійно діючих семінарів здійснюється згідно з 
програмами і спрямована на: 

• модернізацію змісту, форм та методів управлінської діяльності; 
• впровадження інноваційних форм і методів управління сучасною 

школою; 
• розвиток технологічного потенціалу, громадської ініціативи 

керівників шкіл, залучення їх до колективних пошуків ефективних 
шляхів розв’язання фахових проблем, що стоять перед сучасною 
освітою; 
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• виявлення керівників-лідерів, надання їм допомоги у творчих 
пошуках; 

• сприяння у розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ; 
• пропаганду нових, прогресивних педагогічних ідей і технологій. 
Діагностико-корекційну складову моделі розвитку управлінської 

культури керівників ЗНЗ складають вхідний та вихідний контроль; 
методика визначення рівня сформованості управлінської культури 
слухачів за основними компонентами та видами; розробка 
індивідуальної програми розвитку управлінської культури керівників 
ЗНЗ у міжкурсовий період. 

Діагностико-корекційна складова моделі розвитку управлінської 
культури керівників ЗНЗ впливає на розвиток особистісного компонента 
управлінської культури і включає: 

− визначення складових компонентів управлінської культури 
керівника ЗНЗ; 

− визначення параметрів для кожного компоненту управлінської 
культури за її основними видами; 

− оцінювання стану реалізації кожного компоненту управлінської 
культури за розробленою методикою; 

− оцінювання стану реалізації всіх структурних компонентів та 
визначення на цій основі рівня сформованості управлінської культури 
керівників ЗНЗ. 

На практичній реалізації індивідуально-творчого підходу до 
організації навчального процесу в системі післядипломної освіти та 
необхідності оціночно-настановчої спрямованості навчання, що 
передбачає діагностику професійної компетентності і розробку програми 
подальшої самоосвітньої роботи наголошує С.В.Крисюк [4, с. 178]. Нами 
врахований цей підхід у вхідному і вихідному діагностуванні керівників 
ЗНЗ – слухачів курсів ПК, виявленні рівня сформованості управлінської 
культури за анкетами, а також при складанні індивідуальних програм 
розвитку УК у міжкурсовий період підвищення кваліфікації. 

Під час вхідного і вихідного діагностування виявляється рівень 
підготовки керівників та рівень сформованості управлінської культури 
за її основними видами, що дає змогу врахувати виявлені закономірності 
у підготовці навчальних планів та програм підвищення кваліфікації, а 
також спецкурсів і семінарів з розвитку управлінської культури 
керівника ЗНЗ в ІППО. 

На вихідному діагностуванні слухачеві пропонується розроблена 
нами анкета, за допомогою якої визначається вплив змісту навчального 
плану ПК на розвиток УК керівника ЗНЗ за її основними видами 
(політичний, правовий, адміністративний, менеджерський, 
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організаційний, соціально-психологічний, інформаційний, 
комунікативний, економічний) і компонентами (когнітивно-операційний, 
особистісний, мотиваційно-ціннісний). 

Діагностико-корекційна складова моделі є важливою для розробки 
нових навчальних планів та програм підвищення кваліфікації, вибору 
необхідних форм, методів та засобів навчання, а також задоволення 
потреб слухачів у постійному підвищенні кваліфікації.  

Така технологія розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ в 
ІППО забезпечується: 

• застосуванням різноманітних форм та методів діяльності 
слухачів; 

• забезпеченням слухачів курсів навчально-методичною 
літературою; 

• створенням умов для самоосвіти слухачами курсів; 
• стимулюванням творчої роботи слухачів курсів; 
• врахуванням індивідуальних особливостей кожного слухача 

курсів; 
• спрямованістю діяльності керівників на застосування переважно 

демократичного стилю керівництва колективом; 
• створенням ситуації успіху для кожного слухача курсів; 
• врахуванням рівня згуртованості груп слухачів курсів [3, с. 47].  
Змістова, технологічна та діагностико-корекційна складові моделі 

розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ є вагомими 
взаємодоповнюючими та взаємозбагачуючими і виступають засобом 
підвищення рівня сформованості культури керівників ЗНЗ як 
професіоналів. 

Таким чином, застосувавши принцип моделювання до створення 
технології розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ в ІППО під 
час підвищення кваліфікації, ми спиралися на такі основні концепції: 
моделювання – це метод дослідження управлінської культури, модель – 
метод пізнання, узагальнення та систематизації об’єкта дослідження у 
процесі підвищення кваліфікації. 

Розроблена модель розвитку управлінської культури керівника ЗНЗ 
у процесі підвищення кваліфікації в ІППО складається із базової 
складової – концептуальної і похідних – змістової, технологічної і 
діагностико-корекційної. Складові моделі є взаємообумовленими і 
взаємозалежними, причому концептуальна складова є сталою і може 
змінюватися за умов зміни парадигми освіти. 

Концептуальна складова моделі базується на принципах 
андрагогіки, інноватики, варіативності, неперервності, гуманізації, 
демократизації, регіональності та інформаційності, які сприяють 
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підвищенню рівня сформованості управлінської культури керівника ЗНЗ 
під час курсового підвищення кваліфікації в ІППО. 

Управління процесом підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ з 
розвитку управлінської культури в ІППО передбачає координацію роботи 
у курсовий і міжкурсовий періоди підвищення кваліфікації шляхом 
діагностування керівників ЗНЗ, проведення консультування, складання 
індивідуальних програм розвитку рівня управлінської культури, 
проведення постійно діючих семінарів, створення спеціальних 
дослідницьких груп, залучення керівників до участі у семінарах, 
конференціях та інших заходах. 

За результатами теоретичного аналізу і моделювання нами 
розподілено управлінські знання і вміння у відповідності до видів 
управлінської культури, що дозволяє визначити рівень сформованості 
управлінської культури керівника ЗНЗ за когнітивно-операційним 
компонентом. 

Зміст навчального плану підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ 
має відповідати принципам варіативності, модульності і диференціації. 

Доведено, що такі сучасні форми роботи з керівниками, як 
спеціальні дослідницькі групи, постійно діючі семінари сприяють 
розвитку рівня управлінської культури керівників ЗНЗ у міжкурсовий 
період ПК за умов її координації працівниками кафедр та районних 
методичних кабінетів. 

Діагностування рівня сформованості управлінської культури за її 
компонентами та видами сприяє вивченню та сприянню у подальшому 
розвитку високого її рівня. 

Таким чином, визначені складові моделі є однаково важливими та 
необхідними і виступають засобом підвищення рівня сформованості 
управлінської культури керівника ЗНЗ. 
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Існування будь-якої культури спирається на неперервну передачу 
знань від одного покоління до іншого. Варто перервати цей процес навіть на 
відносно нетривалий час, і з впевненістю можна буде говорити про занепад 
даного народу. Тому важливість та значущість професії педагога не 
викликають сумніву. 

Треба наголосити на тому, що педагог – це не просто фах, який можна 
отримати за місяць чи два. Навпаки, формування всебічно підготовленого 
вчителя, який би дійсно міг називатися педагогом, може тривати навіть не 
роки, а десятиріччя. Тому розпочинати роботу з формування та підготовки 
майбутнього педагога слід якомога раніше – ще зі шкільних років. 

З іншого боку, треба мати на увазі й те, що не кожна людина здатна 
бути педагогом, адже для цього необхідно мати певні професійні схильності 
(вибіркова спрямованість індивіда на певну професійну діяльність, яка 
спонукає займатись саме нею) та здібності (індивідуально-психологічні 
особливості особистості, які є умовою успішного виконання тієї чи іншої 
продуктивної діяльності) [14]. 

Проблеми трудового виховання, професійної орієнтації та 
професійного самовизначення молоді набувають особливої практичної 
значимості в умовах переходу нашої економіки до інтенсивного розвитку, а 
також соціально-економічного зростання на основі якісних змін матеріально-
технічної бази у відповідності з науковим прогресом. Увага суспільства до 
цих проблем є наслідком глибокого усвідомлення об'єктивних потреб у 
науково обґрунтованому та планомірному відтворенні за рахунок молоді 
різних соціальних груп працівників. 

Існують різні варіанти визначення поняття "вибору професії" 
(професійне самовизначення), однак спільним у них є те, що професійне 
самовизначення являє собою вибір, який здійснюється в результаті 
співвідношення внутрішніх ресурсів суб'єкта з вимогами професії. 

Вибір професії є процесом, який складається з декількох етапів, 
тривалість яких залежить як від зовнішніх умов, так і від індивідуальних 
особливостей школяра. 

Професійне самовизначення – це багатокомпонентний процес, що 
здійснюється протягом певного, іноді досить тривалого, періоду життя 
особистості і спрямовується як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. 

У понятті «професійна спрямованість» можна виділити окремі сторони, 
які виражають її змістовну та динамічну характеристики. До першої 
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відносять повноту та рівень спрямованості, до другої – її інтенсивність, 
тривалість та стійкість. Повнота та рівень спрямованості відбивають 
змістовно-особистісну характеристику професійної спрямованості. 

Під повнотою професійної спрямованості розуміють різноманіття 
мотивів уподобання професії. Під рівнем професійної спрямованості 
розуміють ступінь відповідності провідного мотиву уподобання професії (а 
відповідно – і особистісного смислу) об'єктивному змісту професії. 

Вибір професії розглядається як багатоетапний процес вироблення й 
ухвалення рішення. На першому етапі виникає проблема вибору професії, 
приймається рішення. Другий етап пов'язаний з визначенням джерел 
інформації, а також компетентних людей, здатних допомогти у виборі 
професії. Третій етап — збір інформації, що відбиває істотні моменти 
конкретної ситуації вибору. На четвертому етапі формується узагальнене 
уявлення про ситуацію вибору професії. П'ятий етап — пошук варіантів 
рішення, їхня оцінка. На заключному, шостому етапі, робиться 
остаточний вибір професії. На кожному етапі можна виявити типові 
помилки і ситуації, що ускладнюють подальшу професійну адаптацію [9]. 

Одним з важливих мотивів вибору певної професійної діяльності є 
схильність дітей до цієї праці.  

Так, Б.М. Тєплов, С.Л. Рубінштейн визначали схильність як 
спрямованість на відповідну діяльність. Схильність, разом з інтересами, 
бажаннями, потягами й іншими динамічними рисами особистості, 
відносилася до комплексу психічних властивостей, які визначалися 
ними як «спрямованість особистості» і розглядалася в тісному зв'язку з 
пізнавальними інтересами [15; 16].  

Схильність також визначається як специфічна форма, що будується 
на потребах відносин. Схильність – це так звана предметно-
функціональна потреба, потреба в здійсненні діяльності, у її 
вдосконаленні. Наявність такої потреби в людини накладає особливий 
відбиток на всю її діяльність [12]. Діяльність, до якої існує у людини 
схильність, спонукається не тільки результативною, але і змістовно-
процесуальною сторонами, тобто вона є внутрішньо-мотивованою. 

Звичайно мотиви, які лежать в основі професійної схильності, є 
неоднорідними за походженням та характером зв'язку з професією. В 
цьому плані правомірним є виокремлення, по-перше, групи мотивів, які 
виражають потребу в тому, що складає основний зміст професії [18]. 
Інша група мотивів пов'язана з відображенням певних особливостей 
професії у суспільній свідомості. Третя група мотивів виражає 
особливості потреб особистості, які склалися раніше і актуалізувалися 
при виборі професії (мотиви саморозкриття та самоствердження, 
матеріальні потреби, особливості характеру, звичок і тощо) [1; 11; 20]. 
Четверту групу складають мотиви, які виражають особливості 
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самосвідомості особистості в умовах конкретної професії (впевненість у 
власній придатності, наявність достатнього творчого потенціалу тощо) [5; 
17]. Мотиви, що належать до п'ятої групи, виражають зацікавленість 
людини у зовнішніх, несуттєвих атрибутах професії. Іноді саме ці мотиви 
породжують прагнення до певних "романтичних" професій. 

Рубінштейн С.Л., Леонтьєв О.М. основними факторами, які 
обумовлюють розвиток і становлення будь-яких схильностей, в тому числі і 
професійних, вважають взаємодію об'єктивних (стимули, зовнішні впливи) і 
суб'єктивних (потяги, потреби, інтереси, якості особистості) факторів, які 
впливають на формування особистості [8; 14].  

Орлов А.Б. виділив три класи умов розвитку схильності до 
конкретної діяльності  

− характерологічні передумови становлення схильностей як загальний 
рівень розвитку потребо-мотиваційної сфери особистості (особистісна 
готовність); 

− більш специфічні передумови в розвитку особистості, що визначають 
ставлення до конкретного виду діяльності як співвідношення між 
характером особистісного рівня розвитку мотиваційної сфери особистості і 
рівнем потребнісного відношення до даної конкретної діяльності; 

− умови конкретного виду діяльності, у процесі якої формуються 
передумови схильності до неї [12]. 

Особистість вчителя (її ціннісні орієнтації, зміст, ідеали) 
характеризується педагогічною спрямованістю і визначає сутність 
педагогічної діяльності і спілкування: заради чого трудиться вчитель, які він 
ставить задачі і цілі, які вибирає засоби досягнення обраної мети. Тому 
особистість, її спрямованість та схильності вважаються центральними 
чинниками у виборі професії вчителя. 

Як відзначала Маркова А. К., структура особистості учителя 
включає: 

- мотивацію особистості (спрямованість особистості і її види); 
- властивості особистості (педагогічні здібності, педагогічне 

самопізнання, творчий потенціал) [10].  
Педагогічна схильність – це мотивація до професії вчителя, де 

головним є дійсна орієнтація на розвиток особистості учня (вона не 
обмежується любов'ю до дітей). Стійка педагогічна схильність – це 
прагнення стати, бути і залишатися вчителем, що допомагає йому 
переборювати перешкоди і труднощі у своїй роботі. Спрямованість 
особистості вчителя виявляється у всій його професійній життєдіяльності і в 
окремих педагогічних ситуаціях, визначає його сприйняття і логіку 
поведінки. Однак, у вчителя це набуває часом перебільшених рис, що 
виражається у зайвій повчальності, категоричності суджень. Відомо, що 
розвитку педагогічної спрямованості та взагалі схильності до педагогічних 
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професій сприяє зрушення мотивації вчителя з предметної сторони його 
праці на психологічну сферу, інтерес до особистості учнів [10, с. 41]. 

Здібності вчителя звичайно розглядають як індивідуальні властивості 
особистості, що сприяють успішному виконанню його діяльності. 
Педагогічні здібності визначають як індивідуальні стійкі властивості 
особистості, що полягають у специфічній чутливості до об'єкта, засобів, 
умов педагогічної праці і створення продуктивних моделей формування 
бажаних якостей особистості дитини [6, с.20-27]. 

Можна виділити дві великі групи педагогічних здібностей:  
- перцептивно-рефлексивні здібності, що визначають можливість 

проникнення вчителя в індивідуальну своєрідність особистості учня і 
розуміння самого себе; ці здібності є провідними; 

- проективні, конструктивні, управлінські здібності, пов’язані з 
умінням впливати на іншу людину. 

Є й інші підходи до аналізу педагогічних здібностей. Наприклад, 
Н.В. Кузьміна виділяє комунікативні, організаційні, гностичні здібності. 

Усі педагогічні здібності мають подвійну спрямованість на учнів і самого 
вчителя. Усі вони містять у собі гностичний елемент – уміння пізнати 
психологію вихованця, і творчий компонент – уміння перетворювати свою 
діяльність на основі самоосвіти і самовиховання. 

Ряд авторів, такі як А.К. Маркова [10] і Ж.М. Мітіна [11], виділяють 
психологічні якості самого вчителя, важливі для його педагогічної 
діяльності, серед яких основними є такі: 

− педагогічна ерудиція – запас сучасних знань, які учитель гнучко 
застосовує у вирішенні педагогічних задач; 

− педагогічне цілепокладання – потреба вчителя у плануванні своєї 
праці, готовність до зміни завдань в залежності від педагогічної ситуації; 
здатність вчителя створювати з цілей суспільства і своїх власних, а потім 
пропонувати їх для прийняття й обговорення учнями [10, с. 54]. 

У ході аналізу педагогічних ситуацій розгортається і педагогічне 
мислення як процес виявлення зовні незаданих, прихованих властивостей 
педагогічної діяльності у ході порівняння і класифікації ситуацій, виявлення 
причинно-наслідкових зв'язків. 

Для аналізу мислення учителя важливо зіставити два його види: 
аналітичне (дискурсивне, розгорнуте в часі, що мас виражені етапи), а також 
інтуїтивне, що характеризується швидкістю протікання, відсутністю чітко 
виражених етапів, мінімальною усвідомленістю. 

Педагогічна інтуїція – це швидке, одномірне прийняття вчителем 
педагогічного рішення з урахуванням передбачення подальшого розвитку 
ситуації без розгорнутого усвідомленого аналізу [10, с. 21]. 
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Важливою рисою педагогічного мислення є педагогічна імпровізація - 
пошук несподіваного педагогічного рішення і його миттєве втілення, збіг 
процесів створення і застосування при їхньому мінімальному розриві. 

Варто виділити педагогічну спостережливість, пильність, педагогічний 
слух як розуміння вчителем сутності педагогічної ситуації за зовні незначними 
ознаками і деталями, проникнення у внутрішній світ учня за нюансами його 
поведінки, здатність за виразними рухами сприймати її суть. 

У відповідності до класифікації професій, запропонованої 
Є.А. Клімовим, ознаками педагогічної діяльності є її приналежність до 
соціономічного типу (об'єктом діяльності, педагога є певна людина або 
група людей), перетворюючого класу (засобами діяльності є експресивні 
методи поведінки та мовлення, знання, уміння та навички педагога) та групи 
підвищеної моральної відповідальності [4].  

На нашу думку, ці специфічні риси педагогічної професії мають бути 
враховані під час формування схильності до неї. Це передбачає, по-перше, 
диференціацію та активізацію інтересу, створення вибірково-позитивиого 
ставлення до об'єкту того типу спеціальностей, до якого належить 
педагогічна професія. По-друге, необхідне включення підлітка у такі 
види діяльності, специфіка процесуальної сторони, засобів та умов 
протікання яких співвідносилася б із особливостями педагогічної діяльності. 
Це має зумовити формування та збагачення мотивів, їхню системну 
організацію та спів підпорядкування.  

Отже, основою виникнення схильності до педагогічної діяльності є 
інтерес людини до її змісту, але формування та закріплення схильності 
неможливе без певної мотивації до виконання саме цієї діяльності. 

Підґрунтям для формування інтересу до педагогічної професії є 
загальні особливості розвитку інтересів підлітка, на які, зокрема, вказував 
С.Л. Рубінштейн:  

− початок встановлення кола інтересів, які поєднані у невелику 
кількість пов'язаних між собою систем, що набувають певної стійкості;  

− переключення інтересів із часткового і конкретного на загальне та 
відсторонене, зростання інтересу до питань ідеології, світогляду;  

− одночасна поява інтересу до практичного застосування набутих 
знань, до питань практичного життя;  

− зростання інтересу до психічних переживань інших людей і 
особливо до своїх власних;  

− початок диференціації і спеціалізації інтересів [14, с. 530]. 
Теоретичний аналіз літератури з проблем схильності людини до певної 

професійної діяльності показав наявну залежність між рівнем розвитку 
пізнавальних інтересів особистості, її персонального досвіду, ступенем 
сформованості педагогічних здібностей та схильністю людини до педагогічної 
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діяльності. Внутрішнім змістом цього процесу є становлення соціально-
професійної спрямованості, під якою розуміється активна позиція 
особистості, що проявляється у вибірковому позитивному ставленні до 
педагогічної діяльності. В структурі соціально-професійної спрямованості 
можна виокремити дві складові: предметно-процесуальну спрямованість, яка 
знаходить свій вияв в орієнтації на зміст діяльності, та соціальну. Тому 
необхідною передумовою виникнення і розвитку схильностей є своєчасне 
формування та розвиток в підлітковому віці відповідної системи мотивів 
та уявлень. Підсилення впливу на процес формування у школярів схильності 
до педагогічної професії може бути досягнуто шляхом, по-перше, засвоєння 
підлітком цінностей, що лежать в основі спрямованості на працю вчителя; 
по-друге, розкриття особистісного сенсу включення в процесуальний 
контекст педагогічної діяльності; по-третє, створення привабливого образу 
професії. 
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ІІ. РОЛЬ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРАКТИЦІ  
УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ 

 
Моделювання як засіб організації продуктивної діяльності 

молодших школярів 
 

Водолазська Т.В., в.о. доцента кафедри 
менеджменту освіти Полтавського 
ОІППО імені М.В. Остроградського 
 

Я чую, і я забуваю. 
Я бачу, і я пам’ятаю. 
Я роблю, і я розумію. 

Конфуцій 
Сучасна школа покликана сформувати в учнів міцні знання з 

різних предметів. При цьому учень має не тільки засвоїти програмний 
матеріал, а й зрозуміти його, навчитися використовувати набуті знання 
на практиці. Тільки в такому разі можна говорити, що мета навчання 
досягнута.  

Цілком зрозуміло, що процес формування досвіду неможливий без 
розвитку інтелектуальної сфери, генезис  якої відбувається паралельно 
процесу засвоєння знань. Цим самим забезпечується ефективність 
навчання та продуктивність у використанні понять.  

Формування в учнів науково-теоретичного мислення передбачає 
розвиток змістовних узагальнень на базі оволодіння учбовими діями, в 
основі яких має лежати принцип від «загального до часткового». Завдяки 
цьому суттєво змінюється методика формування понять, оскільки 
вузловим моментом тут є предметна дія. Вона допомагає встановити 
внутрішні відношення об’єктів і побудувати модель, що фіксуватиме ці 
відношення. 

Таким чином, науково-теоретичне мислення володіє певними 
матеріальними засобами в побудові специфічної предметності. Це 
символи, знаки, моделі, завдяки яким відбувається відокремлення 
людиною певної форми суб’єктивної діяльності і винесення її назовні в 
якості речі. Так будуються ідеалізовані об’єкти, які відтворюють суттєві 
для практичної діяльності сторони дійсності.  

Отже, можна стверджувати, що формування понять теоретичного 
змісту повинно містити у собі процес формування навичок побудови 
специфічної предметності. Засобами, за допомогою яких відбувається 
створення специфічної предметності, є символи і знаки, а також 
результат особливого виду символічно-знакової ідеалізації – модель. 
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Розуміння того, що таке модель та моделювання, у даний час тільки 
формується в науці. Аналіз цього питання, проведений А.Ф.Лосєвим, 
показує, що, наприклад, у лінгвістиці поняття моделі починає 
розроблятися  лише в 50–60-х рр. нашого століття.  

У психологічній літературі також почала розроблятися відповідна 
проблематика і були запропоновані психологічні класифікації моделей, 
досить докладний аналіз яких наведений у роботі Н.Г.Салміної. Загальна 
особливість цих класифікацій полягає в тому, що усі вони були створені 
під запити конкретних психологічних досліджень.  

Останнім часом поняття моделі проникло майже в усі науки і скрізь 
набуло того або іншого специфічного відтінку. 

У науковій літературі є кілька підходів до визначення поняття 
«модель». 

У філософському трактуванні «модель» – це система елементів, яка 
відтворює певні сторони, зв’язки, функції предмета дослідження 
(оригіналу). 

Поняття «модель»  походить від французького слова modulus – міра, 
мірило, взірець і є умовним зразком  (зображення, схема, опис тощо) 
якогось об’єкта або системи об’єктів, який зберігає зовнішню схожість і 
пропорції частин при певній схематизації й умовності засобів 
зображення. 

Безпалько В.П., Кузьміна Н.В. та ряд інших науковців дійшли 
згоди, що модель – це діагностичний опис зі всією можливою повнотою 
суттєвих для життєдіяльності у сучасному світі сторін, властивостей  і 
якостей особистості. 

Давидов В.В. схиляється до визначення моделі як форми наукової 
абстракції, в якій виділені суттєві відношення об’єкта, закріплені в 
наочно-сприйнятих, описаних зв’язках, відношеннях речовин або 
знакових елементів. 

У контексті нашого дослідження найбільш точним є таке 
визначення: модель – створюваний, з метою отримання і збереження 
інформації, специфічний об’єкт у формі явного образу, описання 
знаковими формами або матеріальної системи, яка відображає 
властивості, характеристики та зв’язки об’єкта-оригіналу довільної 
природи, суттєві для завдання, що вирішується суб’єктом. 

До якостей моделей віднесено: 
• адекватність – як міра відповідності моделі реальному явищу, 

процесу, що вивчається; 
• динамічність – як безперервне відображення змін у моделях, що 

відбуваються в реальній дійсності. 
Специфіка моделей полягає в тому, що вони сприяють адекватному 

пізнанню процесів, циклів, виявленню в них нерозкритих чи 
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недостатньо розгорнутих станів, визнаної ролі випадковості у їх 
розвитку. 

Моделювання – це специфічний спосіб пізнання, при якому одна 
система (об’єкт дослідження) відтворюється в іншій (моделі). Сама по 
собі модель – своєрідна форма відображення, яка вміщує інформацію 
про об’єкт. 

Основна вимога часу полягає в тому, щоб розрізнити види моделей 
у навчальній діяльності, зробити це не емпірично, а по їх походженню в 
спільній навчальній діяльності класу. 

Історично найбільш рання (перша) функція моделей формується у 
фіксації виділених позачуттєвих відносин між реальними об’єктами світу 
і дій з цими об’єктами. На цьому етапі модель не відрізняється від схеми 
загального способу дій або структури об’єкта. Як структура об’єкта, так і 
загальний спосіб дій відображається на схемі у вигляді зафіксованих 
відносин, які виступають шляхом аналізу дій з об’єктом і не даними в 
безпосередньому чуттєвому досвіді.  

У межах цього етапу відбувається поступове зростання 
ініціативності дітей у виборі модельних засобів, здатності «читати» схему, 
використовуючи її як еталон, активно перетворювати схему, 
видозмінюючи її під вимоги конкретно-практичної задачі. 

Історично друга функція моделі в навчальній діяльності класу 
виявляється тоді, коли модель починає систематично використовуватися 
як засіб для постановки нових навчальних задач. У термінології В.В. 
Рєпкіна навчально-практична задача перетворюється для дітей у 
навчально-дослідницьку. 

У плані освоєння моделювання можна відзначити наявність у дітей 
здатності використовувати спільно побудовану модель для одержання 
нового знання про досліджуваний об’єкт. Моделювання як індивідуальна 
здатність існує в цей час у найширшому діапазоні сформованості. 

Поява третьої функції (керуючої) означає перехід до моделювання 
як «зворотного впливу» на реальність, як до одержання нового знання 
про вихідний об’єкт на його моделі. Повноцінна дія такого роду 
виявляється можливою тільки в умовах «багатомодельності».  

Тут важливо відмітити, що під час вивчення різних предметів друга 
і третя функції моделі виникають у різній послідовності. Це пов’язано зі 
специфікою навчального предмета і характером створених у ньому 
моделей.  

Четверта функція моделі виявляється тоді, коли модель 
систематично використовується дітьми як засіб презентації власної дії. 
Учні починають винаходити і застосовувати свої модельні засоби, що 
дозволяють виявити власне розуміння і пояснення реальності, вступити 
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в комунікацію з іншими дослідниками. При такому використанні моделі 
фіксується траєкторія власного пізнавального руху.  

Розглянемо докладно дві перші функції і відповідні моменти їхньої 
появи в навчальній діяльності, етапи їхнього становлення. На першому 
етапі модель виникає в класі з ініціативи вчителя, який фіксує знайдені 
класом способи дій у найбільш загальній формі. 

Знакові форми, що може приймати модель, різноманітні – це 
формули, схеми, графіки, креслення,  малюнки, тексти, просторові 
макети та ін. Так, на уроках математики в початковій школі  поступово 
виникають три види таких форм: креслення, схеми і формули. Вони 
фіксують математичну сторону предметної дії. 

Ці три види модельних засобів володіють різними образотворчими 
можливостями. У кресленні відношення речей представлене через інші 
речові характеристики. Через співвідношення довжин ліній передається 
співвідношення всіх інших величин (маса, площа, обсяг і ін.). Власне, 
зв’язок у кресленні не вказується, а передається за допомогою об’єктів. 

У схемах (стрілочних діаграмах) відносини задаються за допомогою 
стрілок, на відношення лише вказується. 

Мова формул – це мова, що піддається перетворенням за 
правилами самої знакової реальності. Формула і креслення зручні для 
завдань з одним відношенням. Щоб зафіксувати відразу кілька відносин, 
краще використовувати схему. 

Таким чином, будь-який вид модельних засобів потрібний у 
навчальній діяльності для того, щоб відірвати спосіб дії від самої 
предметної дії і задати його як загальний спосіб. При цьому один тип 
знаків додає моделі об’єктного характеру, інший тип – дієвого. Говорячи 
про об’єктний характер моделі, ми маємо на увазі зображення відносин, 
що зв’язують частини об’єкта, зображення його структури.  

Важливо відзначити, що всі ці модельні засоби не мають ієрархічної 
структури. Вони існують іноді паралельно, іноді послідовно, створюючи 
разом модельне середовище, знаково-символічний простір спільних дій. 
Спочатку ціннісний характер входження й існування в цьому просторі 
визначається систематичними діями вчителя, потім у міру становлення 
власної здатності до моделювання, в роботу включаються діти.. 
Побудова і використання моделей стає невід’ємною складовою 
навчальної активності дітей. 

Таким чином, на першому етапі початкової школи у дитини не 
спостерігається чітке розрізнення знакових ситуацій. Дитина ще не 
розуміє, чому для розв'язання однієї і тієї ж задачі ми користуємося то 
кресленням, то схемою чи таблицею? Чим робота, представлена в схемі, 
краще або гірше, роботи, зробленої за допомогою таблиці або графіка? 
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Зміна функції моделі на наступному етапі розставляє інші акценти 
в процесі постановки і розв’язання  навчальної задачі. Модель може бути 
використана в класі для постановки нових навчальних задач, що 
дозволяє оглянути поглядом усю систему цілком, побачити «білі плями», 
поставити питання. 

У науці дослідження модельних мов найбільш активно проводиться 
на матеріалі природознавства. Навчальна задача в даному курсі полягає 
у відкритті й опануванні способів моделювання. 

Як свідчить практика, зручний для моделювання  є астрономічний 
матеріал. Він дозволяє залучати різноманітні модельні засоби для 
представлення відносин і взаємозв’язків між об’єктами, що 
спостерігаються («живі» моделі, моделі з допоміжних матеріалів, 
наприклад, м’ячів і ліхтарів, моделі з конструктора, схеми і креслення, 
комп’ютерні моделі).  

Учитель повинен добре розібратися в тому, як працює модель, що 
вона показує, уміти зробити висновки. Необхідне вільне володіння 
матеріалом, який пропонується дітям для роботи, тому що зміст роботи 
вчителя полягає не тільки  в тому, щоб діти опанували основами 
астрономічних знань, а й в тім, щоб вони навчилися вибудовувати і 
перевіряти гіпотези, використовуючи різноманітні модельні засоби. 
Учителю на уроках часто доводиться стикатися з новими моделями,  що 
пропонуються дітьми, і він повинен вміти орієнтуватися в будь-якій 
новій моделі. 

Протиріччя, яке не можна не враховувати при побудові навчання з 
використанням моделювання, полягає в тому, що, з одного боку, вміння 
створювати моделі є необхідною частиною уміння будувати і розуміти 
теоретичне знання, а з іншого боку – дитина приходить у школу, не 
володіючи ні в  якій мірі цією здатністю. 

Систематична участь дитини в діях моделювання і перетворення 
моделей, що здійснюються в спільній діяльності з класом, породжує 
своєрідні феномени дитячої поведінки. Спостерігаючи ці феномени, 
учитель вибудовує навчання так, щоб дитина мала можливість 
опанувати такими засобами і способами моделювання, застосування 
яких в новій ситуації допоможе здобути нове знання. 

Розглянемо феномени дитячої поведінки, що характеризують 
особливості мислення дітей молодшого шкільного віку. 

В основі найпростішої схематизації лежить дія заміщення об’єкта 
знаком або символом. Насправді реально завжди заміщається не об’єкт, 
а деяке відношення в об’єкті. На початку першого року навчання від 
дитини постійно вимагається виконання цієї дії при опануванні різних 
навчальних предметів. 
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Так, наприклад, на уроках довкілля вчитель запитує дітей про те, 
чи можна якось спростити запис результатів спостережень за погодою; 
чи обов’язково робити докладні малюнки. 

Пропозиції дітей про введення символічних позначень різних станів 
погоди фіксуються вчителем під кольоровими картинками, що 
відбивають різні стани погоди, при цьому вчитель послідовно вивішає 
картинки на дошку. Діти позначають стани погоди символами (сонячно, 
хмарно, дощ, вітер) поруч з малюнками в зошиті. Так, замість докладних 
картин із зображенням станів погоди, в записах дітей з’являються 
знаково-символічні позначення. Аналогічно вводяться позначення станів 
інших об’єктів, наприклад, рідкий і твердий стани води. 

У даному процесі діти приймають активну роль, вони в більшості 
випадків охоче сприймають задачу заміщення реального об’єкта 
символом або знаком і пропонують свої символи для позначення. 
Найлегше для них позначити стан об’єкта першою буквою слова «ясна» – 
«Я», «рідкий» – «Р» і т.д. 

Однак такий запис незручний, тому що пізніше діти часто не 
можуть згадати, що вони позначили цією буквою. Те саме відбувається й 
у випадках, коли для позначення вибирається будь-який інший знак, не 
пов’язаний за своєю формою з  тим, що він позначатиме.  

Даного роду труднощі, які можна умовно назвати втратою 
реальності, відчуває зазвичай невелика кількість учнів. Такі діти 
активно беруть участь у роботі класу при розв’язанні практичної задачі, 
в обговоренні життєвих питань, у підборі прикладів, але виявляються 
такими, що «випали» з роботи класу вже на найперших етапах 
розв’язання теоретичної задачі, що потребує абстрагування і фіксації в 
найпростішій моделі. (До речі, труднощі цих дітей можна прогнозувати 
заздалегідь, проводячи психодіагностичне обстеження, особливо за 
методикою «Піктограми»). 

Труднощі «простого» символічного заміщення пояснюються, 
очевидно, тим, що ця дія не є простою. По-перше, насправді реально 
завжди заміщується не об’єкт, а деяке відношення в об’єкті. При цьому 
дитині часто незрозуміла природа зв’язку між моделлю і об’єктом, який 
вона заміщає. Можна, таким чином, сказати, що в основі «простого» 
символічного заміщення лежить розгорнута складна дія і, якщо вона не 
інтеріоризована, тобто остаточно не привласнена дитиною, це викликає 
характерні труднощі. 

Порівняємо із символічним заміщенням дію функціонального 
заміщення предмета його ігровим замінником. Не будь-який предмет 
може заміщати в грі конячку, але паличка може. У силу чого? Вона 
дозволяє робити з нею дії, аналогічні діям з реальним предметом, тобто 
на ній можна скакати. Що дитина і робить, відтворюючи відповідні 
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рухи. Завдяки цим рухам паличка може стати символічною заміною 
коня. 

Відкриваючи нові способи дій і фіксуючи їх схематично у вигляді 
загальних способів дій, дитина робить узагальнення у своїх практичних 
діях. На думку Л.С. Виготського, тут відбувається звільнення від 
«зв’язаності зоровим полем» (на відміну від «звільнення від зв'язаності 
числовим полем»). Уже на першому році навчання більшість дітей 
можуть побачити за символом невидиме відношення між об’єктами або 
сторонами реальності. 

Так, наприклад, уперше відкривши зміну як процес, як зміну 
станів об'єкта, діти фіксують відношення попереднього і наступного 
станів у вигляді стрілки, спрямованої від минулого до майбутнього. Це 
відбувається тоді, коли діти пробують стати на місце тих, хто не бачив 
процесу на власні очі. Але стрілка починає «працювати» у той момент, 
коли нею позначають дійсно недоступні спостереженню процеси, 
наприклад, зміну рельєфу місцевості протягом сторіч або утворення 
нового виду тварин. 

Подібного роду узагальнення торкаються деякого практичного 
досвіду дитини, але для молодшого школяра цей досвід виявляється 
незначним. Важливо підкреслити, що за відсутності спеціального 
навчання «вузьке охоплення» зберігається в багатьох дітей у середній і 
старшій школі, що найчастіше призводить до майже нездоланних 
труднощів у вивченні предметів, які потребують абстрагування. 

Після відкриття того, що таке процес, і фіксації за допомогою 
учителя відносин між минулим і теперішнім (першими і другим) діти 
виконують ряд завдань, спостерігаючи за різними процесами і фіксуючи 
їх у символічній формі. 

Характерні наступні помилки: 
1) «втрата» стрілки. Діти фіксують минулий і теперішній стан, 

позначаючи їх відповідними символами, але не з’єднують їх лінією і не 
показують стрілкою напрямку. У цих випадках учителю приходиться 
неодноразово звертати увагу дітей на це в такий спосіб: «Це два різних 
об’єкти?»; 

2) дитина самостійно використовує стрілку при символічному 
записі процесу, але «не читає» її при розшифровці чужих записів; 

3) втрата напрямку. У перших спробах роботи з простими записами 
процесів практично всі діти проходять стадію, коли вони не зауважують 
позначеного стрілкою напрямку і читають запис ліворуч-праворуч навіть 
у випадку, коли стрілка показує протилежний напрямок. Це пов’язано з 
необхідністю розподілу уваги при вирішенні задачі, що вимагає 
співвіднесення двох планів дії. 
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Якщо завдання підібрані так, що напрямок стрілок систематично 
варіюється, то діти незабаром починають легко враховувати цю 
обставину. 

Результатом систематичної роботи в класі є значне покращеня 
здатності дітей до абстрагування відношеннь між першим і другим (і 
наступними) станами об’єкта, а також уміння «читати» досить абстрактні 
записи процесів.  

Труднощі «простого» заміщення тривають ще багато років, оскільки 
заміщати необхідно усе більш складні об’єкти, що мають свою структуру. 
Так, наприклад, учні часто не можуть справитися з визначенням фаз 
Місяця, використовуючи площинні схеми або навіть рухомі моделі з 
конструктора, оскільки додатковою операцією в структурі дії заміщення 
є відтворення об’ємної фігури з плоскої. 

Педагогічні дії, що дозволяють подолати такого роду труднощі, 
складаються у вибудовуванні рядів усе більш віддалених від реальності 
модельних засобів. Так, визначення фаз Місяця може відбутися на 
діючій моделі з м’ячів і ламп (найбільш наближеної до реальності), на 
«живих моделях» (замість Сонця і планет рухаються самі діти), на 
плоских моделях з дитячого конструктора і, нарешті, на схемах, 
накреслених на папері (найбільш далекий від реальності варіант). Діти, у 
залежності від сили своєї здатності до заміщення, можуть вільно або на 
прохання вчителя рухатися в будь-якому напрямку по ряду цих 
модельних засобів. 

Протягом першого року навчання діти разом із учителем 
займаються моделюванням загальних способів дій на декількох 
навчальних предметах (мова, математика, природознавство, 
образотворче мистецтво). У силу розмаїття модельних засобів, що 
застосовуються для фіксації предметних зв’язків і відносин, діти 
найчастіше непомітно для себе в тій або іншій мірі опановують різні 
мови моделювання. Більше всього ця ситуація нагадує ситуацію 
багатомовності в дитячому віці, коли дитина від народження спілкується 
з матір’ю, що говорить на одній мові, і батьком, що говорить іншою. Так 
само як у житті маленької дитини настає період, коли вона відчуває 
певні труднощі, намагаючись розмовляти з батьком про те, про що 
раніш говорила тільки з матір’ю, так і в житті школярів, при зіткненні із 
ситуацією, що вимагає перекладу з однієї модельної мови на іншу. 

Таким чином, навіть до кінця пролонгованої початкової школи 
ситуація «багатомовності» є характерною при роботі з модельними 
засобами. 

Для подолання цих феноменів і побудови повноцінної дитячої дії 
конструюються спеціальні засоби і способи вчительської роботи. Не 
описуючи і не обговорюючи їх зараз, констатуємо, що, якщо частина 
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подібних феноменів дитячої поведінки в навчанні поступово зникає до 
кінця початкової школи, то деякі з них продовжують відтворюватися з 
постійною сталістю. Насамперед, це труднощі одночасного втримання 
модельного і реального планів, перекладу з однієї модельної мови на 
іншу, перетворення моделі. 

Погодимося з Дж. Брунером у тому, що суттю процесу навчання 
повинно стати надання різного роду інструментарію, особливих знаків, 
через які дитина змогла б «відображати» те, що є в її досвіді, кодувати та 
перекодовувати той досвід, який вона набуває. Процес створення 
подібного інструментарію для навчання – не проста проблема. У даній 
статті спробуємо описати одне з можливих її рішень. 

Добре відомі ідеї Л.С. Виготського про знакову природу психічного, 
які з часом отримали підтримку однодумців. Так В.В. Давидов, 
розробляючи теорію навчальної діяльності, виокремлює як особливу 
навчальну дію – дію моделювання. Модель він визначає як результат 
аналізу і спосіб мисленнєвої діяльності, що сприяють процесу засвоєння 
теоретичних знань і, тим самим, розвитку мислення дитини. Тому 
«навчальні моделі складають внутрішній необхідний ланцюг процесу 
засвоєння теоретичних знань та загальних способів дії». 

Чи є в традиційному навчанні дещо, схоже на моделювання? 
Дидактика сьогодні, як і раніше, визнає наочність одним з важливих 
принципів навчання, особливо в початковій школі. Наочність 
сприймається як ілюстрація до слів учителя. Інколи використовуються 
таблиці, в яких об’єднується матеріал. У деяких підручниках можна 
побачити моделі, наприклад, звуко-буквенні, моделі слів, речень. Але 
передчасно говорити про те, що моделювання, як особливо значимий 
спосіб засвоєння теоретичних знань, став частиною шкільного навчання. 

Відмітимо, що у створеній П.Гальпериним теорії поетапного 
формування розумових дій та понять, особливого значення надається 
ідеї забезпечення матеріального, або матеріалізованого, рівня дій та 
відповідного йому етапу засвоєння. Матеріальна форма дії, відповідно 
П.Гальперину, має відношення  як до опису ходу інтеріоризації, так і до 
самого процесу діяльності. 

Завдання полягає в тому, щоб повернутися до проблеми 
моделювання як до особливої форми матеріалізації і до особливої 
навчальної дії. Тому виникає проблема як знайти спосіб будувати разом 
з дітьми такі моделі, які могли б, з одного боку, фіксувати внутрішні 
властивості і відношення предмету, з другої – дозволити учням 
фіксувати спосіб відкриття цих внутрішніх властивостей. Це значить, 
що ми прагнемо того, щоб дитина могла знайти не тільки можливість 
моделювати внутрішні властивості та відношення, а й зафіксувати в 
самій моделі спосіб відкриття цих властивостей. 
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У психолого-педагогічній практиці існують два класи знаково-
символічних засобів. Це – природні знаки і системи, які з них виходять. 
На основі цього розрізняють: 

1) фонетичну мову;  
2) довільні засоби як прямий переклад звукової мови;  
3) довільні засоби для позначення термінів, що використовуються у 

науковому світі;  
4) іконічні засоби, що використовуються для позначення явища 

шляхом відтворення окремих сторін у вигляді графічної схеми або 
малюнка.  

Особливим видом символічно-знакової ідеалізації є модель. Даний 
термін використовується досить широко і часто в різних значеннях. 

Найбільш прийнятним є визначення моделі як: уявної системи, що 
набула певної матеріальної реалізації. Вона покликана відображати чи 
відтворювати об’єкт дослідження, має потенційну здатність змінюватись 
так, що її вивчення дасть індивіду нову інформацію про цей об’єкт.  

Існують такі типи модельної ідеалізації: предметні і мисленні (чи 
ідеальні). Перші відносяться до практичної, другі до теоретичної сфери 
діяльності. Перший тип ділиться на три підтипи:  

1) моделі, в яких відображені просторові особливості об’єктів 
(наприклад, макети гірських систем);  

2) моделі, які мають фізичну подібність з реальним явищем (прилад, 
що демонструє процес обертання Землі навколо Сонця);  

3) математичні та кібернетичні, які відтворюють структурні 
властивості об’єктів.  

Мисленні, в свою чергу, поділяються на: а) знакові моделі 
(наприклад, формула математичного рівняння); б) образно-іконічні 
(наприклад, креслення, малюнки). 

Моделі мають свої особливості і функції, це:  
1) знакові, бо вони штучно утворені;  
2) образні, бо в процесі їх створення образ і знак не тільки не 

виключають один одного, а й навпаки доповнюють один одного (де є 
знак там є образ);  

3) оперативна роль моделей, яка вказує на спосіб організації 
діяльності, що спрямовується на вияв суттєвих властивостей;  

4) еврістична функція (це така, що сприяє вирішенню розумових 
задач).  

Ця остання є основною в навчальній діяльності, оскільки є засобом 
отримання нових знань у процесі оперування і перетворення моделей. 
Логічне пізнання матеріального світу несе у собі наступність змін змісту 
іконічних образів, в яких відбиваються результати пізнання (на практиці 
це має вигляд доповнення моделей новими елементами). Це, в свою 
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чергу, веде до появи нових наукових понять, які черпають свій зміст із 
наявних змін.  

Специфіка шкільного курсу «Я і Україна. Довкілля» полягає в тому, 
що він вимагає від учнів високої продуктивності аналітико-синтетичного 
апарата. Його активність спрямовується, головним чином, на аналіз 
різних природних явищ та об’єктів. Така робота неможлива без 
використання великої кількості наочності (фотографій, малюнків, 
макетів, географічних карт тощо). Їх задача у доповненні уявлення 
школяра тими елементами, які не може дати текстовий матеріал або 
розповідь вчителя. І тут особливо важливою є роль засобів матеріальної 
ідеалізації, що виступають у ролі зв’язуючої ланки між словом вчителя, 
наочним матеріалом, уявленням та власним розумінням учня. 
Ефективність такої ролі залежить від точності вибору типу моделі. 

Методичний апарат навчальних посібників курсу «Я і Україна. 
Довкілля» відступає від традиційних методів передачі та перевірки знань 
і орієнтує діяльність учнів на практичні роботи, самостійні дослідження 
та спостереження. Продуктивність навчання при цьому визначається не 
відповідністю зразкам і уніфікованим вимогам, а творчою діяльністю 
кожного конкретного учня, його особистим досягненням на даному етапі 
розвитку. 

Методи та прийоми «поміркуй», «зверни увагу» спрямовують учнів 
на визначення найголовніших знань; «намалюй, змоделюй», «пофантазуй, 
склади казку», «виконай дослід» орієнтують на власний вибір, прийняття 
рішення, відповідальність за зроблену справу. Результати індивідуальної 
діяльності включаються у суспільне життя класу під час виставок 
малюнків, обговорення казок, відгадування загадок, роботи над 
проектами та ін. 

Перераховані методи та прийоми не можна протиставляти добре 
зарекомендованим, традиційним методам (бесіда, розповідь та ін.). 
Кожен метод має використовуватися для конкретних задач уроку. Тому 
вчителю необхідно піклуватися про розумне, комплексне поєднання 
різноманітних методів. 

Обираючи той чи інший вид роботи, вчитель оцінює його 
можливості для розв’язання як завдань уроку, так і кожного конкретного 
його етапу, визначає, який освітній продукт буде створений учнями на 
уроці. Цей продукт повинен стосуватися теми, що вивчається, бути 
цікавим учням, відповідати їхнім можливостям. Правильний добір 
методів та прийомів, відповідно до цілей і змісту навчання,  вікових  
особливостей учнів сприяє розвитку їхніх пізнавальних здібностей, 
озброєнню уміннями і навичками використовувати набуті  знання на 
практиці, готує учнів до самостійного набуття знань, формує їхній 
світогляд.  
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На вибір методів та прийомів навчання впливає знання вчителем 
індивідуальних можливостей учнів, особливостей курсу і конкретного 
матеріалу, він залежить і від характеру зв’язків елементів навчального 
матеріалу. Якщо нові знання зв’язані з набутими раніше і можуть бути 
виведені через ланцюжок міркувань, застосовуються пошукові і 
дослідницькі методи. У разі потреби учитель просто повідомляє 
необхідну учням інформацію, не витрачаючи зайвого часу на її 
«добування». 

В особистісно орієнтованій освіті основними факторами вибору 
методів має стати задоволення базових потреб дитини, організація 
продуктивної діяльності учнів. Згідно концепції Дж. Дьюї, пізнавальною 
діяльністю дитини керують чотири потяги — до дослідництва і 
висновків, конструювання, комунікацій та художнього виразу образів 
дійсності, почуттів і т.д. Ці природні базові потреби в курсі «Я і Україна. 
Довкілля» задовольняються через систему методів та прийомів навчання: 
«прочитай з дорослими»,  «прочитай», «поміркуй», «виділи головне», 
«змоделюй, намалюй», «виконай дослід»,  «пофантазуй», «пограйтеся в 
гру», які орієнтують навчальний процес на отримання реального 
продукту. Крім того, вони спрямовані на формування позитивного 
мислення, вчать дітей стикатися з невдачами без страху перед 
майбутнім, вірити у власні сили та робити кращим своє життя. 

У зв’язку із проникненням у масову школу інноваційних систем, 
значимим методом стало моделювання. В існуючій системі навчання 
початкової школи моделі використовуються в багатьох предметах, але 
вводяться вони емпірично, на інтуїтивному рівні.  

Найчастіше, в навчальному процесі моделі використовуються як 
засіб наочності, але такий погляд є однобічним, оскільки моделювання 
(тобто безпосередній процес створення моделей) є ефективним методом 
навчання та пізнання.  

Як вже зазначалося, моделювання пов’язане з процесом створення 
моделей і роботою над ними. Основний зміст моделювання полягає в 
тому, щоб за результатами роботи з моделями можна було дістати 
відповідь про досліджуваний об’єкт.  

У школі, яка дає учням продуктивну освіту, практично все 
навчання є процесом створення моделей. Макети, технічні конструкції, 
іграшки — це матеріальні моделі, які створюють учні. Мовою знаків 
несуть свою інформацію знакові моделі (схеми, малюнки, таблиці). 
Незважаючи на це уявлення школярів про моделювання і моделі 
залишається досить нечітким й обмеженим. 

У курсі «Я і Україна. Довкілля» знайомство з поняттям «модель» 
відбувається в першому класі на уроці «Вчимося моделювати». На 
попередньому уроці учні прийшли до висновку, що шукати відповіді на 
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власні запитання краще самостійно, а це означає, що потрібно 
опанувати методами пізнання дійсності. Одним із яких і є моделювання. 

Для першокласника модель — це спрощене зображення предмета. 
Моделюючи, він проявляє своє прагнення до пізнання світу. За 
допомогою моделі певною мірою можна визначити рівень цього 
пізнання. Чим більше у дитини розвинуті сприйняття, спостережливість, 
чим ширший запас уявлень, тим точніше вона відображає дійсність у 
своїй творчості. 

Якщо учень навчиться створювати моделі (образи), які будуть 
відображати найбільш важливі риси об’єкта чи явища, він відкриє для 
себе багато нового. 

Знайомство з моделями допомагає дитині пізнати оточуючий світ і 
себе в ньому, впорядкувати набуті знання. Так відкриваючи для себе 
можливість говорити про важливе мовою малюнка, дитина починає 
фіксувати основні відкриття саме в цій формі. Простір аркуша вона 
уявляє як простір світу, який повинен бути організований для того, щоб 
туди можна було «заселити» персонажів. Під ногами у них повинна бути 
земля, а над головою — небо. Так на малюнках з’являється лінія «землі»,  
проведена коричневим або зеленим кольором або «набрана» із 
вертикальних рисочок — травинок, квіточок чи грибочків. Для дитини 
важливо, щоб у будь-якому вигляді була реалізована ідея землі під 
ногами, опори, на якій усе тримається. Синьою лінією або смугою втілює 
дитина ідею неба, між небом і землею в ряд розміщує персонажів. Вони 
стоять таким чином, щоб кожен був у повен зріст, не закриваючи один 
одного. Це — перша спроба дитини побудувати систему просторових 
координат, яка організує її картину світу. В цьому світі головним 
структуроутворюючим принципом є вертикаль — розподіл аркуша на 
верх, середину і низ. Це — найдавніший в історії людства принцип 
символічної організації простору, втілений у різних культурах в образі 
Світового Дерева з його кроною (верх), стовбуром (середина) і корінням 
(низ). Як бачимо, це також найбільш рання в історії розвитку окремої 
людини просторова схема, за допомогою якої дитина намагається 
побудувати модель світу. 

Беручи до уваги представлену класифікацію знаків, символів, 
навчальних моделей, зупинимося на такому засобі ідеалізації як 
піктограма (спрощений малюнок). Причиною вибору даної абстракції є 
теза, що будь-яка модель, яка використовується чи будується учнем, 
повинна нести у собі елементи наочності.  

Вибір на неї впав тому, що цей тип моделі відноситься до іконічних 
засобів, що використовуються в практичній діяльності людини для 
позначення явищ природи шляхом відтворення реальності (умовні 
позначення погоди: стан неба, атмосферні явища, напрям вітру, тощо). 
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А також і тому, що піктограмі простіше надати форми наочності, 
оскільки в її основі лежить довільний малюнок, який учень створює під 
керівництвом вчителя. За допомогою створеної наукової абстракції 
легше відтворити, зафіксувати зміни у відношеннях між предметами 
матеріального світу.  

Друга причина вибору полягає в тому, що оволодіння загальними 
поняттями повинно відбуватися в рамках уже розвинутого наочно-
образного мислення, з максимальним використанням його потенційних 
можливостей. Перехід від наочно-образного до теоретичного мислення 
має характер подолання наочності дитячого мислення і формування 
абстрактного бачення, суть якого полягає в тому, що нове поняття, яке 
знаходиться в стадії формування, набуває реального змісту та 
схематичного зображення. За такого підходу повністю реалізуються 
функції опор мислительного процесу. Такими опорами виступають 
малюнки (піктограми), які у собі поєднують перехід від побутового 
бачення до наукового. Їх функції полягають у відображені сприйнятого 
та відкритого в науковій абстракції. І, разом з тим, вони відтворюють, 
копіюють структуру об’єкта або явища, а також є виявом часткових 
проявів певного загального відношення.  

У початковій школі не можна ігнорувати наочним образом, бо 
інакше наукове уявлення дитини буде бідне та неповне. Крім того, 
даний образ в практиці шкільного викладання виконуватиме ще й 
регулюючу функцію в предметній діяльності учня. В результаті чого 
зміст наукової абстракції буде постійно та цілеспрямовано змінюватися. 
Це дуже важливий момент у формуванні у дітей науково-теоретичного 
бачення, оскільки природні явища характеризуються як динамічні 
утворення, що постійно змінюються, доповнюються в залежності від 
впливу природних факторів, що їх зумовлюють. 

Учень повинен побачити ці зміни за допомогою піктограм. У 
протилежному випадку процес навчання зведеться до простого 
нагромадження знань. Вони не представлятимуть ніякої практичної 
цінності, оскільки спроба використати науковий досвід для розв’язання 
поставлених завдань закінчиться безрезультатно.  

Образотворча мова як знакова система, допомагає дитині  
моделювати світ на папері, виділяючи значимі об’єкти і фіксуючи 
взаємовідносини між ними. Малювання в молодшому віці є одним з 
найбільш ефективних способів упорядкування системи дитячих уявлень 
про світ. Розрахована на доробку система моделей дозволяє дитині 
орієнтуватися в умовах відносної невизначеності, пристосовуватися до 
нових умов.  

Дитячий малюнок втілює різні форми досвіду, які дитина отримує в 
процесі дії з предметами, при їх зоровому сприйнятті, в самій графічній 
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діяльності і при навчанні з боку дорослих. Малюнок дорослого зазвичай 
відображає ті властивості предмета, які можна сприймати зором. 
Дитина ж використовує весь свій досвід. Саме тому, серед дитячих 
малюнків поруч із зображенням, що відповідають зоровому сприйняттю, 
можна зустріти такі, в яких відображені знання про предмет, отримані 
при безпосередній взаємодії з ними. Крім того, малювання дитини 
визначається характером її мислення. Мислення дитини образне. Але 
образ — це не «картинка» зовнішнього обліку предмета, а малювання — 
не перенесення «образу на папір». Образ включає різні дані про предмет, 
але дитина ще не засвоїла, що малюнок може передавати тільки 
«зовнішній вигляд». Відсутня в дитячих малюнках і фіксована точка 
зору. Тому з’являються зображення, де передаються важливі для дитини 
особливості предмета чи ситуації, що виходять за межі їх «зовнішнього 
вигляду» або стають видимими одразу з кількох точок зору.    

Моделюючи, дитина обирає найбільш значимі для неї об’єкти 
природи, включає їх до своєї моделі, картини світу. Опановуючи логіку 
природи, дитина формується як особистість, вона стає стійкою: 
розумною і витривалою, творчою, такою, що живе в гармонії з природою 
і собою. 

Моделюючи об’єкти (явища) природи дитина спочатку виокремлює 
об’єкт моделювання зі свого життєвого світу (довкілля). Визначальну 
роль в цьому процесі відіграє безпосереднє спілкування з реальними 
об’єктами природи. Створення моделі вимагає знайомства зі структурою 
(будовою) об’єкта чи явища, його зовнішніми та внутрішніми зв’язками.  
Моделюючи, дитина виходить за рамки одного предмета, розглядаючи 
його в сукупності з іншими. При цьому вона стикається з предметами, 
які спочатку здаються їй незрозумілими. В процесі розумової діяльності 
відбувається розширення об’єму і поглиблення чітких знань про 
довколишній світ, що становить ядро пізнавальної сфери дитини. В 
процесі моделювання зростає коло невизначених знань, що виникають 
як припущення. Ці знання є важливим стимулятором розумової 
активності дітей. 

Малювання — це тільки одна з багатьох форм відображення 
дитиною світогляду. Існує безліч специфічних дитячих способів 
узагальнення і систематизації знань про навколишній світ. Дитина 
використовує для цього гру, танок, ліплення, конструювання та інші 
види творчої діяльності. 

Досить поширеним продуктивним видом діяльності молодших 
школярів є конструювання, ліплення. Воно має певні особливості. Цей 
вид діяльності потребує специфічних прийомів обстеження (уміння 
виділяти основні частини, опорні деталі, їх розташування), певних 
способів дій і побудови моделі. В початкових класах можна виділити 
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кілька видів побудови моделі: за зразком, за умовами і за власним 
задумом. 

Моделювання за зразком — важливий етап у розвитку 
конструкторської діяльності молодших школярів. В першому класі діти 
вчаться виготовляти моделі, наприклад, виліпити козлика, намалювати 
модель довкілля груші за зразком або за поданим планом.  

З часом учні переходять до використання цілісного, 
нерозчленованого зразка. Їм подається зразок у вигляді моделі, малюнка, 
за яким доводиться самостійно шукати засоби виконання власної 
моделі, наприклад, іграшки з природного матеріалу.  

Умінню рахуватися з умовами, призначенням моделі вчить 
конструювання за умовами. Наприклад,  школярі готують модель літака.  
Перед усіма конструкторами стоїть однакове завдання: із аркуша 
паперу, шматочка пластиліну створити модель літака, яка подолає 
найбільшу відстань. В кінці заняття проводяться змагання серед 
конструкторів. У процесі моделювання за заданими умовами дитина 
вчиться розв’язувати поставлене завдання по-різному, але в одних і тих 
самих умовах, що сприяє розвитку творчості. 

Підручники «Я і Україна. Довкілля» для 1-4 класів пропонують 
учням виготовляти моделі  й за власним задумом. Це можуть бути  
моделі машин, макети будинків, знаряддя праці. Найкращі зразки 
дитячих робіт стануть гарним поповненням  кабінету довкілля, будуть 
корисним наочним матеріалом. 

Поступове ускладнення моделей супроводжується необхідністю 
роботи з інструментами та приладами, вимагає знань про властивості 
матеріалів, з якими працюють учні, раціональних прийомів праці, 
правил техніки безпеки. Ці знання учні отримують на уроках 
образотворчого мистецтва і праці. Зазначимо, що зростаюча складність 
моделей не виходить за межі доступного для учнів початкових класів. 

З переходом учнів до ІІІ-ІV класів підсилюється ступінь 
самостійності учнів на уроці. В хід уроку включаються повідомлення 
учнів, демонстрація і розповідь про власні прилади і моделі, результати 
досліджень та спостережень. 

Розглянемо це на прикладі. Тема уроку «Кругообіг води в природі».   
Первинне уявлення про процес кругообігу учні отримують під час 

роботи з діючою моделлю. Для її створення  використовуються підручні 
матеріали: прозора миска; склянка; прозора плівка, якою загортають 
хліб у магазині; мотузка; пластилінова кулька. Учні збирають модель у 
наступній послідовності: 

1. По центру миски ставиться склянка. 
2. У миску наливається вода так, щоб вона не потрапляла до 

склянки. 
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3. Миска накривається плівкою, яка міцно закріплюється 
мотузкою. 

4. Зверху на плівку кладеться пластилінова кулька. 
5. Зібрана модель ставиться  на підвіконні. 
Коли модель готова, учні починають вести за нею спостереження, 

занотовуючи, коли з’явилися перші краплі, як вони скупчуються і 
стікають у склянку. Спостереження за моделлю допомагає учням 
зрозуміти суть процесу кругообігу води в природі. 

Практика свідчить, що завдяки залученню дітей до моделювання, 
можна перетворити допитливість дитини в навчальну діяльність, 
створити умови для пізнавальної самостійності. Досвід пізнавальної 
самостійності не можна передати; лише залучення учнів до пошуку 
відповідей, застосування власних знань та зусиль забезпечать 
оволодіння досвідом пізнавальної активності.  

Проілюструємо вищесказане фрагментом одного уроку. На уроці 
серед природи «Яка погода сьогодні» учні спостерігають за об’єктами 
живої  та неживої природи, шукають відповідь на запитання «Яку 
роботу виконує вітер у довкіллі?». 

Під час уроку можна використати зміст оповідання «Дерева і вітер». 
Посіріло небо. Дмухнув сильний вітер. Налетів він на дерева і кущі, 

став їх гнути, ламати. Уперся могутній дуб корінням в землю, 
напружив свої міцні гілки і став з вітром боротися. Важко було дубу. 
Вітер рвав листя, намагався зігнути і звалити дуба. Але дерево не 
піддавалося. Не гнулися гілки. Міцний був дуб. Встояв він проти сильного 
вітру. 

Минув ураган. Відлетів вітер і поніс із собою темні хмари. 
Обтрусив дуб свої гілки, зітхнув і подумав: «Якщо мені, старому дубу, 
було так важко боротися з ураганним вітром, то як же іншим, не 
таким міцним деревам? Що з ними сталося?» 

— Берізки білі, чи цілі ви після урагану? —  запитав дуб. 
— Цілі!— відповіли берізки. 
— Як же ви боролися з вітром, адже ваші гілки зовсім тонкі? 
— А ми і не боролися. Гілки наші добре гнуться. Ми розкинули їх по 

вітру і зігнулися, наскільки могли. Підхопив вітер наші гілки, погнув, але 
не зламав. Тільки старе листя поніс із собою. 

— Молодці, берізки! Добре ви навчилися від вітру рятуватися! —    
похвалив дуб. 

Подивився дуб на темні ялинки на пагорбі і запитав: 
— Ялини темні, ялини стрункі, а як ви пережили ураган? Чи 

багато ялинок вітер повалив? 
— Небагато. Тільки ті ялинки, що разом з усіма рости не захотіли, 

і загинули. Вітер їх з корінням із землі вирвав. Адже коріння у нас 
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неглибоко в землю заривається. Неважко вітрові одну ялинку повалити. 
Але ми проти всіх негод завжди разом стоїмо, одна одній допомагаємо, 
тому і не страшний нашому лісу сильний вітер, —  відповіли ялини. 

 — Розумні ви, ялини! Об’єдналися і сильними стали, — похвалив 
дуб і подумав: «Цікаво, а як захищалися від урагану сосни на пагорбі?» 

— Сосни високі, сосни стрункі, чи цілі ви? — спитав він. 
— Цілі, — відповіли сосни. 
— Чи так? — засумнівався дуб. — Під час бурі я чув тріск із вашого 

лісу. 
— Тріск був, гілки ламалися. Але ламалося старе гілля. А воно нам і 

так не потрібне. Старі гілки втрачають смолистість і стають 
ламкими. Вітер їх легко ламає і допомагає нам очистити стовбури від 
непотрібного гілля. А молоді гілки у нас смолисті і міцні. Вітрові  важко 
їх  зламати. 

—Дивно! Ви не тільки навчилися протистояти вітру, а ще й 
використовуєте його! —  вигукнув дуб. 

—Не тільки ми навчилися вітер використовувати. У верб, що 
ростуть уздовж ріки, це ще краще виходить. 

—Верби зелені! А як ви ураган пережили? Як ви з вітром боролися? 
Чи цілі ваші гілки?—  поцікавився дуб у ніжних верб. 

—Ні, не цілі наші гілки. Багато їх обламав вітер, — відповіли верби. 
—Бідні ви! Шкода мені вас, — поспівчував дуб. 
—Не жалій нас, добрий дубе, —  відповіли верби. — Вітер — не ворог 

нам. Ми не гніваємося на нього. 
—Чому? Адже він гілки ваші ламає, — здивувався дуб. 
—Ми цього не боїмося. Ми ростемо біля ріки. Зламані гілки падають 

у воду і пливуть за течією. Де-небудь хвилі приб’ють їх до берега. Вони 
пустять коріння і будуть рости. Так що вітер допомагає нам 
розселятися по берегах рік і озер. 

—Хитрі ви! — похвалив дуб. — Усі дерева навчилися захищатися від 
вітру: берези придбали гнучкість, ялини стоять проти вітру, як 
солдати в строю, сосни використовують вітер для очищення своїх 
стовбурів, але ви, верби, вигадали краще за всіх! Дуби і ялини 
протистоять вітру, берези ухиляються від боротьби, а ви, верби, 
перетворили вітер  із ворога на друга. Це — мудро. 

Алегоричні образи оповідання, власні спостереження викликають у 
дітей здивування, бажання ставити запитання і шукати на них 
відповіді. Дітей цікавить, як різні дерева рятуються від вітру. 
Вдивляючись у крони різних дерев, учні ставлять питання: Чому дерева 
мають різну форму крони? Дітям цікаво знати як розповсюджуються 
рослини. Так народжуються запитання, що поведуть до пізнання 
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довкілля. Казка на цьому уроці стає первинною формою наукового 
пізнання.  

Як звіт до уроку серед природи «Яка погода сьогодні», учні роблять 
малюнки, серед них і ті, що ілюструють роботу вітру. В них відображені 
предмети, що найбільше вразили учнів: це гілочки верби та берези, 
крона ялини, насіння клена, берези, вільхи. Малюнки — це не тільки 
ілюстрація побаченого, це водночас запитання і власна відповідь на 
нього.  

Робота над малюнками викликає багато нескінчених дитячих 
«чому?»: Як різні дерева захищаються від вітру? Що робить дерево 
стійким?  

Отримати відповідь, перевірити припущення учням може 
допомогти модель. Модель будується зі звичайної дитячої іграшки 
«Пірамідка», яка послужить моделлю ялинки і допоможе відповісти на 
запитання: яке значення для дерева має форма його крони? 

Викладаючи конус гострим кінцем униз, учні на досліді 
переконуються, що така конструкція легко піддається руйнуванню. Вона 
швидко втрачає рівновагу від насипаного на неї піску, виявляється 
нестійкою до сильного струменя повітря. Цей дослід підводить учнів до 
висновку, що пірамідальна форма ялинки (гострим кінцем вгору) 
допомагає дереву пристосуватися до умов існування, зокрема, вистояти 
під час вітру та снігопаду. 

Так побачене, обдумане, включається в сутнісну картину світу на 
основі уявлень про взаємозв’язки в довкіллі, про пристосування дерев до 
самозбереження. А моделювання, досліди закріпляють знання про 
взаємозв’язки в довкіллі. 

Проведені досліди, цілеспрямовані спостереження, робота з 
моделлю допоможуть дітям дати відповіді на запитання: Чому дерева на 
зиму скидають листя? Як ялинки рятуються від великого снігопаду?  

Самостійний пошук відповідей змушує учнів працювати з 
додатковою літературою, визначниками, енциклопедіями, атласами. 
Навчальна діяльність при цьому будується як ланцюг творчих актів, що 
дарують радість відкриття, смак пізнання.   

При створенні моделі на перший план висувається продуктивна 
діяльність учня. У таких умовах зовсім по-іншому складаються і 
стосунки між дітьми і вчителем. Учитель стає організатором пошукового 
процесу, а учні — пошукувачами. Важливим стає те, що думають і 
говорять діти. Не залишаються без уваги їхні думки, теорії. Учні стають 
активними учасниками роботи на уроці, кожен має право на слово, на 
власну точку зору. У таких умовах діти вчаться самостійно здобувати 
знання. 
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Наприклад, під час уроку серед природи з теми «Зимові 
спостереження» учні ІІІ класу проводили дослідження «Який колір 
найбільше притягує до себе світло». Дослідити дане явище допомагають 
різнобарвні кружечки, які учні викладають на снігу (дослід треба 
проводити в сонячний день). Через певний час вимірюється товщина 
снігу під кожним із кружечків. Результати спостережень підводять учнів 
до розуміння того, що чорний колір найкраще притягує до себе світло, 
про це свідчить найменша товща снігу під чорним кружечком, білий 
колір менше притягує до себе світло, а тому і товща снігу під ним 
найбільша. 

Звичка співставляти отримані знання, шукати аналогії  приводить 
учнів до цікавих запитань: Чому влітку краще носити світлий одяг? 
Якщо білий колір відбиває світло, то навіщо навесні білять дерева? Чому  
білять тільки нижню частину дерева? 

Несподіваний погляд на, здавалося б, добре відоме може залучити 
весь клас до пошуку істини. Знайти відповідь учням допоможе вище 
описана модель з різнокольоровими кружечками. Міркування учнів 
можуть бути такими: якщо білий колір відштовхує світло, то білять 
дерева для того, аби вони не перегрівались, бо навесні сонце припікає 
все більше. Але чому тоді не білять стовбур повністю? Припущення учнів: 
1) верхівка дерева не так сильно нагріватиметься, як нижня частина, бо 
її захищає тінь від гілок; 2) якщо нагріється нижня частина дерева, то 
почнеться сокорух, а це небезпечно для дерева, тому що  навесні дуже 
часто бувають заморозки. 

Робота з моделлю приводить до висновку, що кожна рослина 
пристосовується до умов життя по-своєму. Стійкість, збереження 
необхідних зв’язків з довкіллям є умовою існування, збереження  
організму. 

До отриманних відкриттів учні можуть звертатися знов і знов. 
Наприклад, виконуючи завдання «Портрет на згадку», учні, завдяки 
отриманим раніше знанням, роблять важливе для себе відкриття: колір 
стовбура дерева, як і його товща та структура виконують захисну 
функцію. 

Звернемось до того, що може допомогти учням зробити таке 
відкриття. Працюючи на екологічній стежці, учні можуть зробити 
«портрети» кори з кількох дерев. Для цього на стовбур дерева за 
допомогою скотча наклеюється аркуш паперу, після чого папір 
натирається свічкою. Щоб «проявити» відбиток, папір фарбують у колір, 
притаманний даному дереву. До кожного «портрета» учні готують опис, 
де вказують назву дерева, колір, щільність та міцність кори, її 
характерні ознаки. 
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На виставці «портретів» учні порівнюють кору різних дерев. 
Цілеспрямовані спостереження підводять учнів до розуміння, що кора 
захищає дерево, а значить — і колір, і структура виконують захисну 
функцію. Ці висновки підводять учнів до відкриття: білий колір стовбура 
берези не випадковість. Тонка кора дерева потребує особливого захисту. 
Такий захист дереву забезпечила природа, «пофарбувавши» її в білий 
колір.  

Робота над створенням моделей має виняткове значення для 
формування у школяра цілісної картини світу. У моделі об’єкт пізнання 
постає перед дитиною в різних зв’язках, співвідношеннях зі 
спорідненими об’єктами, явищами. Дитина на правах винахідника 
пізнає динаміку і статичність природних явищ, а варіативність ознак, їх 
порівняння та зіставлення переконують її у багатстві та неповторності 
світу природи. 

Методика навчання моделюванню (шляхи і етапи) аналогічна 
методиці навчання учнів тактичним прийомам мислення: учні повинні 
усвідомлено оволодіти способами моделювання і пройти етапи кумуляції. 

Навчивши школярів розпізнавати і відтворювати готові моделі, 
вчитель повинен орієнтувати дітей на застосування знань про самі 
моделі, що дозволить реалізувати, окрім описової і евристичної, дієву 
(конструктивну) функцію моделей. Застосовувати знання про моделі 
можна самостійно або за допомогою різних аналогів, розпоряджень, 
правил-орієнтирів. Це залежить від основних дидактичних умов: 
характеру предмету і матеріалу, цілей уроку, вікових і реальних учбових 
можливостей учнів, майстерності учителя. При цьому важливо, щоб і 
вчителі і учні бачили в кожній моделі не тільки перший крок на шляху 
пізнання, але і план подальшого маршруту. 

Спеціальні експерименти показали, що моделювання підвищує 
здібність до засвоєння складних теоретичних знань, викликає інтерес до 
самого процесу пізнання, розвиває творче мислення учнів. Найбільші 
можливості моделювання має на етапах сприйняття і осмислення 
матеріалу, його застосування і узагальнення. Евристичні і прогностичні 
функції моделювання значно розширюються, якщо цей спосіб 
пізнавальної діяльності застосовується не як окремий, ізольований засіб, 
а у складі системно-структурного способу навчання. 

Щоб допомогти учням швидше оволодіти способом моделювання, 
вчитель може скористатися такими прийомами: 

• структурування етапів пізнавального пошуку; 
• проговорювання етапів розв’язання проблеми; 
• переформулювання висунутої проблеми; 
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• творення правил-орієнтирів тих прийомів, які необхідні для 
розв’язання даної проблеми; 

• складання орієнтуючих схем – форми вираження моделей; 
• порівняння різних шляхів розв’язання проблеми; 
• знакове кодування висновків; 
• формулювання аналогічних проблем. 
Перший крок, який мають зробити діти — уміня побачити невідоме 

у кожному предметі, явищі, події. Там, де дитина бачить протиріччя — 
початок її думки, початок її інтелекту. При такому підході кожне заняття 
— це проблеми, пошуки, ланцюжки запитань.  

Дитина починає самостійно мислити тоді, коли сумнівається у якій-
небудь інформації, аналізує її, робить власні висновки, запитує. 

Розвиток мислення дитини починається з уміння правильно 
ставити запитання. Саме з цього починала і починає  щоразу наука: з 
постановки запитання,  формулювання проблеми, задачі, яку не можна 
розв’язати за допомогою вже відомих способів дій, відомих шляхів. З 
цього повинен розпочинати свій рух у науці  кожен, хто стає на її шлях, 
у тому числі кожна дитина, — з формулювання проблеми, з точної 
постановки запитання. Запитання — це свідчення того, що діти 
відкрили для себе щось хвилююче, в них  виникла потреба пізнати.   

Основним джерелом знань для дітей виступає навколишнє 
середовище, бо саме з довкілля вона черпає найбільше запитань і 
відкриттів. Саме безпосереднє спілкування з природою, навіть просте її 
сприйняття, дарує дитині радість. Краплинки ранкової роси, травинка, 
що вперто пробивається крізь асфальт, лагідне море, політ метелика — 
все це невичерпний заряд краси. Щоб стати володарем цих казкових 
скарбів, порівняно з якими всі інші цінності світу тьмяніють, треба лише 
навчитися придивлятися, уважно прислухатися. 

«Приховані» властивості знайомих речей викликають  у дитини 
подив. Це надзвичайно важливо, бо такі моменти, в першу чергу, 
обумовлюють перетворення побутового мислення в наукове. 

Пошук відповідей безпосередньо в довкіллі перетворює світ 
природи у дослідницьку лабораторію. Дитина зустрічається у природі з 
цікавими для неї речами, у неї виникає бажання знати якомога більше 
про об’єкти довкілля. Спостерігаючи, досліджуючи, дитина не лише 
відкриває для себе закони природи, вона вчиться жити у злагоді з ними.  

Наведемо приклад заняття «В одяг захисний вберуся — ворогів я не 
боюся». 

Під час роботи з фотографіями в учнів виникло запитання: «Чому в 
зеленій траві живуть зелені коники-стрибунці, а в сухій — коричневі?».   
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Побудувати свою роботу таким чином, щоб кожна дитина відчула 
радість відкриття, вчителю допоможе модель.  

На зеленому аркуші паперу, що виконує роль галявини, учні по 
черзі викладають трикутники (червоний, жовтий, зелений). Кольорові 
трикутники — це моделі коників-стрибунців. Учні уявляють, як би 
почувалися вони на зеленій траві, якби мали яскраво-червоне чи жовте 
«вбрання».  

Працюючи з моделлю, учні переконуються, що червону або жовту 
комашку було б добре видно на зеленій траві, а як наслідок — вона була 
б незахищеною. Зелений коник на зеленій траві стає непомітним. 

Модель допомогла кожному знайти відповідь на поставлене 
запитання, і в той же час викликала низку нових питань, наприклад, не 
всі комахи в довкіллі зелені, що їм допомагає рятуватися?  

Відповідь на це питання учні будуть шукати на уроці «Яскраво-
червона маленька комаха несе небезпеку для кожного птаха». На цьому 
уроці вони дізнаються як жук-сонечко рятується від ворогів, як 
захищають себе метелики. Отримані знання пропонується узагальнити 
за допомогою казки, яку учні можуть не тільки послухати, а й розіграти 
по-ролях, намалювати до неї свої ілюстрації. 

Казка 
Зустрілися на лісовій галявині: Коник-стрибунець, Метелик 

Кропив’янка, Гусінь Совки. Сидять у траві, розмовляють. 
— Не розумію я вас, метеликів, — замріяно сказав Коник. — Ви 

заради краси життям ризикуєте. Ваші барвисті крила будь-який птах 
помітить. 

—  Налякали! — розсміявся Метелик. — Кажете, мої крильця 
здалеку помітно? Тоді дивіться! 

Склала Кропив’янка свої крильця і вмить зникла. Тільки висить на 
стеблині сухий березовий листок, гойдається від вітру. 

— Як гарно! — підстрибнув на місці Коник. — Виявляється, знизу 
твої крила зовсім іншого кольору. 

— Тим і рятуємося. Деякі з нас на листок обертаються, а є такі, 
що не ховають, а, навпаки, — виставляють на показ свої барвисті 
крила. Сяде такий метелик на квітку і не розгледиш, бо і метелик 
блакитний, і квітка блакитна. 

— І я так! — застрекотав Коник. — Мій зелений костюмчик 
робить мене невидимкою у траві. Мої родичі, що живуть у сухій траві, 
вбираються у коричневий одяг... 

Не встиг Коник договорити, як у повітрі щось промайнуло! 
— Тр-рр-ривога! — відчайдушно застрекотав Коник. — 

Рятуйтеся! 
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У ту мить на землю приземлився Шпак. Подивився довкола — 
нічого їстівного немає,  та й  полетів далі. 

Зраділи друзі. 
— А де це гусінь? — здивовано озирався Метелик. 
— Друже, я поруч із тобою, — прошепотіла Гусінь Совки. 
— Та ти наче справжня суха гілочка! — в один голос промовили 

Метелик з Коником. 
Гусінь не заперечувала. Уміння перевтілюватися не раз рятувало 

їй життя. 
Перш ніж розпочати роботу над моделлю, учитель знайомить учня з 

навчальною задачею, різними способами її розв’язання, після чого учень 
переходить до перевірки своєї гіпотези на моделі. Отриманий продукт 
учнівської діяльності  може мати неочікувані результати, що спонукає до 
висунення нових гіпотез, використання нових підходів у пізнанні. 
Розуміння способів свого навчання, механізмів пізнання, дає можливість 
учневі  привласнити ті знання, які він здобув. Створена власноруч 
модель дарує кожному учневі можливість пережити радість відкриття, 
почуття успіху, задоволення від пізнавального процесу. 

Підсумовуючи, зазначимо, моделювання як навчальна дія є 
центральною, без нього неможливе теоретичне мислення, але в той же 
час моделювання як індивідуальна здатність дітей не формується 
остаточно ні до кінця початкової школи, ні навіть у старшій школі при 
відсутності спеціально організованого навчання. 

У роботах, проведених під керівництвом Н.Г. Салміної і 
Л.А. Венгера, показана принципова можливість формування діяльності 
моделювання в лабораторних умовах у дошкільників і молодших 
школярів, хоча вказується на деякі труднощі, подібні до перерахованих 
вище. У чому ж отут проблема? 

Головна складність організації моделювання в навчальній діяльності 
позв'язана з тим, що предмет моделювання не випадковий. Ми маємо 
справу з теоретичним узагальненням і необхідністю представити в 
моделі способи розуміння сутнісних відносин предмета. Саме тому сам 
предмет стає детермінантою способу представлення перетворюючих дій 
з ним у моделі. Для цього придатні не будь-які модельні форми, часто 
вони просто не існують до того, як виявляються винайденими при 
конструюванні курсу або навіть безпосередньо на уроці. 
Г.П. Щедровицький пише: «У людства немає ще підходящих структур для 
синтезу виявлених емпіричних знань про одиничні явища або, іншими 
словами, – загальних форм знань, що відповідають «природі» 
розглянутого об'єкта. Ці форми потрібно шукати і конструювати». 

Важливим є і той факт, що чим складніший предмет моделювання, 
тим складніше організувати діяльність. 
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Як видно, саме ці особливості моделювання в навчальній діяльності 
і дозволяють організувати виразну рефлексію модельних засобів у 
початковій школі і поставити задачі побудови нових процесів діяльності 
з використанням цих засобів, тобто побудувати моделювання як 
індивідуальну здатність дітей. 

Відсутність чіткого розуміння питання про конструювання 
загальних форм знань, що відповідають природі розглянутих об'єктів, 
привело до того, що на сьогоднішній день в сучасній практиці не існує 
зафіксованої системи знакових перетворень у різних предметних 
дисциплінах і при переходах від одного навчального предмета до іншого. 
Як було показано раніше, весь ряд можливих форм моделей присутній, 
але вони не проаналізовані і не представлені в розробках для вчителів. 

Таким чином, моделювання як індивідуальна здатність дітей існує в 
рамках пролонгованої початкової школи в найширшому діапазоні 
сформованості. Вікова вершина пролонгованої початкової школи в плані 
моделювання являє собою спільне перетворення спільно вибудованої 
схеми загального способу дії для рішення нових задач, постановку 
класом нових навчальних задач «від схеми» і «усередині» неї, окремі 
моменти обговорення різних модельних засобів і мов моделювання. 
Спеціальне застереження полягає в тому, що деякі діти епізодично 
виявляються здатні на більш складні дії, що, звичайно, не можна 
розглядати як вікові досягнення. 

Для забезпечення повноцінності наукового бачення потрібно:  
1) поставити учня в умови природодослідника;  
2) дати в руки інструменти наукового пізнання (в даному випадку 

таким інструментом буде модель);  
3) спонукати дитину іти шляхом, який науці вже відомий.  
Тільки в такому випадку можна стверджувати, що учень пізнає 

реальний світ, а отримані ним знання матимуть практичну цінність. 
На уроках застосовується звичайно не один, а кілька різних методів 

навчання у певній послідовності і взаємозв’язку.  Обираючи метод і 
прийом навчання, варто знати, що учні утримують в пам’яті: 

- 10 % того, що читають; 
- 26 % того, що чують; 
- 30 % того, що бачать; 
- 50 % того, що бачать і чують; 
- 70 % того, що обговорюють з іншими; 
- 80 % того, що засновано на власному досвіді; 
- 90 % того, що проговорюють в той час, як працюють; 
- 95 % того, чому вони навчають самі. 
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Тренінг як модель ефективного навчання 
 

Гавриш Р.Л., к.іст.н., доцент кафедри 
менеджменту освіти Полтавського 
ОІППО імені М.В. Остроградського 

 
Глобалізаційні процеси в сучасному світі тісно пов’язані зі 

зростанням ролі освіти на шляху самовдосконалення людства. Освіта 
посідає важливе місце в інтелектуалізації праці, визначаючи тенденції 
суспільного прогресу і перспективи модернізації світової цивілізації. 
Тому пріоритетний розвиток освітньої галузі є невід'ємною складовою 
діяльності  кожної держави та уповноважених органів влади. 

Сутнісні зміни кінця ХХ-ХХІ століть потребують нових підходів до 
управління в системі освіти України, адже вона перебуває у тісному 
зв’язку з економічною, політичною, соціальною та культурною сферами 
суспільного життя і забезпечує відтворення інтелектуального потенціалу 
нації. 

Спеціальна підготовка працівників освітньої галузі залишається 
проблемою важливою й актуальною на сьогодні. Педагоги є переважно 
кваліфікованими фахівцями  з різних спеціальностей, але вони не мають 
менеджерської професійної підготовки. Звідси невідповідність між 
реальним і необхідним рівнем їх функціональної компетентності для 
ефективного управління навчально-виховним процесом. 

Однією з форм підвищення кваліфікації як вчителів, так і 
керівників загальноосвітніх закладів є тренінгові заняття, які навчають 
творчо підходити до складних проблем і активно їх розв’язувати за 
допомогою колективної взаємодії. 

Тренінг – це експериментальний майданчик, організований за 
спеціальною програмою та підпорядкований певним законам і 
правилам. Метою соціально-психологічних тренінгів є набуття досвіду 
ефективної поведінки на шляху вирішення найскладніших задач та 
прийняття оптимальних рішень. 

Згідно з теорією соціального навчання, людина змінюється під 
впливом вимог соціального середовища, у результаті чого відбувається 
формування іншого стилю поведінки. Особа налаштовує поведінковий 
досвід реагування, щоб  взаємодія була ефективною. Самоефективність 
– це ступінь усвідомлення людиною ефективності своєї поведінки, 
вміння керувати і контролювати ситуацію, щоб досягти успіху. 

Основними завданнями тренінгових занять є: 
- поліпшення суб’єктивного самопочуття й зміцнення психічного 

здоров'я, тобто стану душевного, фізичного і соціального благополуччя; 



 56

- розвиток самосвідомості для запобігання емоційним порушенням 
на основі поведінкових змін; 

- актуалізація особистісних ресурсів і підвищення самооцінки; 
- формування мотивації самовиховання і самовдосконалення; 
- засвоєння прийомів самодіагностики і способів саморозкриття; 
- опанування активного стилю спілкування. 
Програма семінару-тренінгу будується за такими принципами: 
- ознайомлення учасників з планом і завданнями роботи; 
- добровільність участі в семінарі-тренінгу; 
- використання різноманітних форм і методів навчання; 
- подальше виконання соціально-підтримувальних функцій. 
Стандартизована форма проведення тренінгів  містить такі 

елементи: 
- ритуал привітання; 
- розминку; 
- основний зміст; 
- рефлексію; 
- ритуал прощання. 
Кожне заняття проходить під керівництвом тренера, який, 

застосовуючи власну добірку вправ та ігор, орієнтує команду на 
реалізацію мети семінару-тренінгу. Для зміцнення контролю за ходом 
навчання він ретельно готується напередодні: 

- глибоко вивчає матеріал; 
- планує заняття; 
- визначає хронометраж, 
- розподіляє ролі учасників; 
- складає питання; 
- шукає мотивацію; 
- продумує методи підтримки дисципліни. 
Налаштуванню на сумлінну працю спрпияють «орієнтовні правила 

роботи в групі», серед яких: 
- щирість у спілкуванні; 
- персоніфікація висловлювань; 
- конфіденційність; 
- активність; 
- толерантність;  
- право на підтримку. 
Головним етапом тренінгового заняття є підведення підсумків і 

оцінювання здобутого досвіду. 
Інтерактивні технології, що використовуються на тренінгових 

заняттях є дуже ефективною формою організації навчального процесу, 
коли кожний має конкретне питання, кожний публічно звітується і, 
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нарешті, від діяльності кожного залежить якість виконання спільного 
завдання. Це такий процес пізнання, за яким учасники навчаються бути 
демократичними, критично мислити, приймати продумані рішення, 
розв’язувати абстрактні й конкретні задачі. 

Перевагами інтерактивного навчання вважають: 
- досягнення фундаментальної потреби людини у безпеці через 

поєднання з іншими у групі; 
- забезпечення емоційної, інтелектуальної та соціальної підтримки; 
- виконання більшого обсягу роботи у порівнянні з традиційними 

формами навчання; 
- розуміння сутності ідей; 
- толерантне ставлення до протилежних думок і позицій в умовах 

здорової конкуренції. 
Дослідження підтверджують, що наш мозок працює краще, коли ми 

обговорюємо проблеми з іншими, ставимо запитання. Інформація добре 
зберігається в пам’яті, якщо її переказати чи пояснити комусь.  

Кооперативна освіта якраз відкриває можливості особистісної 
взаємодії, активного спілкування, спільних зусиль задля успішного 
виконання поставлених завдань. Вона дозволяє пройти всі етапи 
навчання: сприйняття, розуміння, узагальнення, систематизації і 
запам’ятовування інформації, закріплення знань та їх практичне 
застосування. 

Як новий тип комунікації, де кожний відчуває свою інтелектуальну 
спроможність, тренінги допомагають здобути справжні знання та стійкі 
вміння. Тренінги є ефективним інструментом, який формує відкритість і 
толерантність, а ідея толерантності, як одна з головних засад 
демократизації повинна стати фундаментом життєдіяльності кожного 
суспільства. 
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Модель сучасного уроку в початковій школі 
 

Крилевець М.П., завідувачка відділу 
дошкільної, початкової та спеціальної 
освіти Полтавського ОІППО імені 
М.В. Остроградського 

 

«Урок – це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, 
мірило його  інтелектуального багатства, 
показник його світогляду, ерудиції». 

В.О. Сухомлинський 
 

Роки навчання в школі – це період людського життя, спеціально 
відведений для засвоєння основ наукового, етичного, естетичного та 
інших видів людського досвіду. Доля дитини багато в чому залежить від 
того, що вона засвоїть,  як засвоїть. 

Будь-яка дитина, що прийшла до школи, бажає гарно вчитися. У 
кожної людини був, є і буде перший учитель. І перед учителем стоїть 
важливе завдання – підтримати інтерес до школи, не дати дитині 
зневіритись і обманутися в своїх сподіваннях. Бажання вчитися не 
втратиться лише при умові, якщо учень досягає успіхів у навчанні, тобто 
учитель бажає і вміє створити ситуацію успіху. 

Довгі роки в системі освіти панувала модель традиційного 
навчання. В останні роки створюються нові концепції в освіті, значно 
змінюються педагогічні принципи навчання, вимоги до сучасного уроку. 
Учителю необхідно орієнтуватися в безлічі найрізноманітніших 
технологій навчання, щоб побудувати свою концепцію і технологію 
уроку, потрібну дітям певного віку. 

Втілення в педагогіку нових технологій  впливає і на вчителя, 
стимулює його до підвищення рівня своєї педагогічної діяльності. 

Що таке – сучасний урок? Який урок ми можемо назвати сучасним? 
Адже той урок, який був відмінним для 80-х років минулого століття, 
ніяк не може бути визнаний таким сьогодні. В сучасних умовах 
змінюється як роль вчителя, так і роль самого учня. Для учнів учитель 
стає рівноправним партнером в навчальному процесі, з яким можна 
сперечатися, відстоювати свою думку, якому можна запропонувати 
альтернативну думку і ця думка буде почута і зрозуміла. А учні 
одержують для себе нову роль – «роль дослідника», які під керівництвом 
учителя відкривають для себе все нові і нові знання. Важливим методом 
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навчання стає не зразок, а вибір, альтернатива, тобто можливість 
шляхом роздумів вибрати правильне рішення. Сучасний урок 
неможливо уявити без застосування інноваційних технологій. 

Сучасному вчителю не позаздриш. На сьогоднішній день в арсеналі 
педагога нараховується більше ста технологій. Кожен місяць газети і 
журнали публікують усе нову і нову продукцію. Як же у всьому 
накопиченні інноваційних технологій розібратися вчителю? 

Чим більше учитель знає про досягнення своїх колег, тим вільніше і 
розкутіше діє сам. У цьому і є методологічна функція існування різних 
технологій навчання. 

Але як би добре учитель не володів сучасними технологіями, 
проблема небажання дітей  навчатися залишається. В чому причина 
цього? 

1. Навчання – це діяльність, яка вимагає від учнів спеціальних 
умінь і навичок, а також великої сили волі. І якщо батьки і вчителі не 
привили їм відповідних навичок, навчання стає дуже важкою справою. 

2. Величезний об’єм шкільного навантаження. 
3. Нагромадження шкільного матеріалу, який діти повинні засвоїти 

і запам’ятати, призводить до перевантаження, втоми і протистояння 
дітей. 

4. Коли учень повинен вибирати між необхідністю робити уроки і 
можливістю насолоджуватися грою на комп’ютері, то перевага нерідко 
віддається зовсім не шкільним урокам. 

Завдання кожного учителя – сформувати пізнавальну діяльність у 
всіх учнів. 

Діти відрізняються один від одного не тільки різним рівнем 
підготовки до засвоєння знань, але й індивідуальними особливостями, 
які не повинні бути ліквідованими в процесі навчання. Щоб забезпечити 
не тільки бажання школярів учитися, але і їхню пізнавальну активність, 
навчальний матеріал треба подавати, орієнтуючись на індивідуальні 
особливості дітей, необхідно вчити дітей різним методам обробки 
інформації. Пізнавальна діяльність учнів далеко не завжди є активною, і 
перед учителем постає питання: як активізувати цю діяльність. 
Проблеми, що виникають в учнів на початку їх навчальної діяльності, 
стосуються мотивації навчання і соціального розвитку, поведінки і 
нерівномірності формування пізнавальної активності. Сутність прояву 
пізнавальної активності учнів – це динамічний, змінний показник. Не 
можна ігнорувати позицію того школяра, який пасивно приймає знання 
і того, чия активність час від часу включається в пізнавальний процес в 
залежності від навчальної ситуації. 
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Завдання вчителів початкових класів, перш за все, полягає в тому, 
щоб розбудити в учнях бажання засвоювати новий матеріал. Для дітей 
пізнавальна діяльність повинна стати необхідністю. 

Творча активність дітей – це втілення індивідуальності, форма 
самореалізації особистості, можливість проявити своє неповторне 
відношення до світу. Суть проблеми заключається не стільки в тому, щоб 
виявити здібності дітей, стільки в тому, щоб допомогти всім учням 
відкрити в собі здібності, про які вони раніше і не підозрювали. 

Для творчих учителів необхідне відчуття впевненості в тому, що 
твої нестандартні знахідки  будуть помічені, прийняті і правильно 
оцінені. На початковому етапі повинно переважати бережливе 
ставлення до того, що створюється дітьми. До творчої активності ми 
можемо віднести і уроки творчості, і «проби пера» дітей, і твори, і 
доповіді тощо. Для підвищення пізнавальної активності дітей все 
частіше використовується така форма, як метод проектів. 

Розмаїття пропонованих технологій слід розглядати як банк даних, 
як накопичувальну систему, здатну розширити уяву вчителя про 
безмежні можливості навчання дітей. Сьогодні будь-який учитель може 
користуватися цією інформацією як джерелом розширення своїх 
педагогічних можливостей. При необхідності із цього банку даних 
учитель завжди зможе «знайти» потрібний метод, прийом, пораду чи 
підхід, що зможе збагатити його власну педагогічну систему. Але 
учителю сьогодні як ніколи необхідно бути уважним до того, які 
технології чи технологічні прийоми поєднуються між собою, тобто 
підтримують, розвивають і закріплюють досягнуті раніше успіхи, а які 
стримують. 

Жодна технологія, навіть сама успішна, не може вважатися такою, 
якщо вона погіршує дитячу моральність і фізичне здоров’я. Це повинно 
бути неперевершеним законом відношення учителя до вибору технології 
уроку. Найбільший успіх мають ті  методи, які ставлять учня в центр 
уваги. 

Динаміка розвитку системи освіти диктує перегляд звичних форм і 
змісту навчання. Практика нагадує, що корекція змісту освітніх програм 
відбувається швидше, ніж змінюються форми організації навчальної 
діяльності. Новий зміст, за законами гармонії, веде за собою зміни і у 
формах навчання. Напевно цим і пояснюється той факт, що останнім 
часом педагоги-практики починають опановувати інтерактивне 
навчання, яке будується на діалогових формах процесу пізнання. 

Наразі надзвичайно важливою залишається проблема підготовки 
вчителя до роботи в оновленому просторі. 

Актуальність цієї програми зумовлена кількома причинами. 
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По-перше, розпочате у 2001 році реформування початкової освіти 
потребувало від вчителя початкових класів не тільки усвідомлення 
новацій, а й здатності реалізувати їх безпосередньо на практиці. В 
першу чергу потребу в особистісному та професійному зростанні відчули 
вчителі перших класів. Адже, крім впровадження Державного стандарту 
початкової загальної освіти, головною особливістю функціонування 
перших класів було навчання шестирічних учнів, які, як відомо, суттєво 
відрізняються від семирічних. Потребувала вирішення і проблема 
навчання в одному класі і першокласників різного віку і різного рівня 
підготовленості до шкільного навчання. Все це вимагало нових знань, 
відмови від застарілих підходів, впровадження наукової диференціації, 
індивідуалізації та активних методів навчання. 

По-друге, існує неузгодженість між роботою дошкільних закладів і 
роботою початкової школи щодо вирішення проблеми наступності і 
перспективності у підготовці дитини до навчання. 

По-третє, недостатньо скоординованою є діяльність навчальних 
закладів  щодо організованої підготовки до школи дітей, не охоплених 
суспільним дошкільним вихованням. 

Усі ці проблеми потребують узгодження, невідкладного вирішення і 
ставлять перед методичними службами  першочергове завдання – 
підготувати вчителя до реалізації сучасних вимог оновленої школи. 

Швидкий розвиток науки, зростання обсягів нової інформації 
потребують від школи підготовки активних, самостійних людей з 
розвиненими творчими здібностями.  

Аналіз сучасної педагогічної літератури свідчить про те, що урок був 
і залишається основною формою організації навчальної діяльності, за 
допомогою якої здійснюється виховання і розвиток особистості. 

Науковці, педагоги, практики постійно працюють над 
удосконаленням структури уроку, форм і методів навчальної діяльності. 

Практичний досвід переконує нас в ефективності традиційного 
уроку для розв’язання названих вище проблем, тому науковці та 
педагоги-практики ставлять за мету створення нових форм і методів 
навчання. 

Очевидно, одним із можливих варіантів розв’язання проблеми може 
стати застосування нестандартних форм проведення уроків. 

Існує кілька поглядів на нестандартний урок. 
На думку О.Антипової, В.Паламарчук, Д.Рум’янцевої, суть 

нестандартного уроку полягає в такому структуруванні змісту і форми, 
яке б викликало насамперед інтерес учнів і сприяло їхньому 
оптимальному розвитку й вихованню [1]. Л.Лухтай називає 
нестандартним такий урок, який не вкладається (повністю або частково) 
в межі виробленого дидактикою, на якому вчитель не дотримується 
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чітких етапів навчального процесу, методів, традиційних видів роботи 
[6]. Е.Печерська бачить головну особливість нестандартного уроку у 
викладанні певного матеріалу у формі, пов’язаній з численними 
асоціаціями, різними емоціями, що допомагає створити позитивну 
мотивацію навчальної діяльності [15]. О.Митник і В.Шпак наголошують, 
що нестандартний урок народжується завдяки нестандартній 
педагогічній теорії, вдумливому самоаналізу діяльності вчителя, 
передбаченню перебігу тих процесів, які відбуваються на уроці, а 
найголовніше – завдяки відсутності штампів у педагогічній технології [8]. 

Як бачимо, у фаховій літературі, на сторінках періодичної преси 
(ми певні, що методичні об’єднання шкіл та наукові конференції ВНЗ 
також розглядають ці важливі для освіти питання) відбувається дискусія 
щодо визначення сутності нестандартних уроків на цінності нових форм 
знань у навчанні, розвитку й вихованні учнів. Тож, «нестандартний урок 
як своєрідне педагогічне явище бурхливо розвивається, постійно 
набуваючи нових рис. Він – дитя перебудови суспільства і школи, і доля 
його пов’язана з долею цього процесу» [1]. 

Антипова О., Рум’янцева Д. і Паламарчук В., простежуючи історію 
розвитку уроку як основної форми навчання в школі, зауважують, що 
нестандартні заняття виникали тоді, коли в суспільстві відбувалися 
кардинальні зміни, реформи. Так, у 20-х роках минулого століття 
народилися урок-суд, урок-диспут, урок-екскурсія, урок у полі, урок-
ярмарок та ін., 60-ті роки дали життя коментованим і цілісним 
(узагальнюючим) урокам. Згодом кількість таких форм організації 
навчальної діяльності зросла. До речі, наразі можна нарахувати близько 
50 нестандартних форм проведення уроків, які використовують учителі 
в своїй роботі. 

Оскільки є нагальна потреба дати об’єктивну оцінку доцільності 
застосування нетрадиційних занять, визначити їх вагу та місце в 
системі навчання, в останнє десятиріччя практичний досвід 
застосування нових форм нестандартних уроків почала опановувати 
методика. Класифікація нестандартних уроків ще не склалася, але 
добірка їх уже досить різноманітна. Аналіз робіт науковців (Т.Байбара, 
Н.Вакарчук, Л.Варзацька, Т.Гусак, О.Кузьменко, Е.Печерська, 
О.Савченко, Н.Стиглик, Г.Тарасенко, В.Шпак), методистів (В.Авер’янова, 
Д.Вальбрехт, В.Заворотнюк, Г.Лисенко, Л.Лухтай, Н.Токар, В.Чекіна), 
ознайомлення з досвідом роботи педагогів-практиків (В.Бутрім, 
І.Волкова, І.Гуревич, Н.Гордус, В.Демчук, Л.Доренська, Л.Козоріз, 
Г.Крупська, О.Митник, І.Мушак, І.Опанасець, Т.Пасічник, П.Пашаніна, 
Л.Пензар, О.Полєвікова, І.Пукач, Л.Тумакова, Т.Шафрай та багато 
інших), досвід проведення нестандартних уроків вчителями-практиками 
дають змогу зробити висновок про те, що форми уроків, які 
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застосовуються в сучасній початкові школі, можна згрупувати 
наступним чином: 

• бінарні уроки (2-4-й клас, двічі на семестр); 
• віршовані (римовані уроки) (1-4-й клас, раз на місяць); 
• інтегровані (міжпредметні) уроки (1-4-й клас, тричі на семестр); 
• уроки-дискусії (урок-діалог, урок-диспут, урок запитань і 

відповідей, урок-засідання, урок – круглий стіл, урок-конгрес, урок-
практикум, урок – прес-конференція, урок – проблемний стіл, урок-
семінар, урок-суд, урок-телеміст) (4-й клас, двічі-тричі на семестр); 

• уроки-дослідження (урок-знайомство, урок – панорама ідей, 
урок-пошук, урок-самопізнання, урок «Слідство ведуть знатоки», урок 
«Що? Де? Коли?») (3-4-й клас, тричі на семестр); 

• уроки-звіти (урок-аукціон, урок-залік, урок-захист, урок-
інтерв’ю, урок-екзамен, урок-ерудит, урок-композиція, урок-концерт, 
урок – огляд знань, урок-презентація, урок-ярмарок) (1-4-й клас, 3-4 
рази на семестр); 

• уроки-змагання (урок – брейнг-ринг, урок-вікторина, урок-КВД – 
конкурс винахідливих та допитливих, урок-КВК – конкурс веселих та 
кмітливих, урок-конкурс, урок – мозкова атака, урок-турнір) (1 - 4-й 
клас, 3-4 рази на семестр); 

• уроки-мандрівки (урок-екскурс, урок-екскурсія, урок-марафон, 
урок-подорож) (1-4-й клас, 3-4 рази на семестр); 

• уроки – сюжетні замальовки (урок-віночок, урок-вечорниці, урок-
драматизація, урок-казка, урок – картинна галерея, урок-ранок, урок-
спектакль, урок-фестиваль, урок – усний журнал) (1-4-й клас, двічі-тричі 
на рік). 

У запропонованій класифікації бінарні, віршові та інтегровані 
уроки виділені окремо. Інші ж види уроків зібрані за групами, що 
відрізняються характером реалізації творчого потенціалу вчителя й 
учнів. 

Ця класифікація не суперечить підходу до уроку, виробленому в 
сучасній дидактиці. Бо головне завдання педагога – це не тільки чітко 
усвідомлювати мету кожного окремого уроку, а й розуміти важливість 
проведеного заняття як органічної ланки загального ланцюжка даної 
теми, курсу, циклу, всього навчально-виховного процесу.  

Однак є певні переваги використання форм уроків, що увійшли до 
описаної вище типології, оскільки вони дозволяють урізноманітнювати 
навчальну діяльність, відійти від чітких рамок стандартного уроку з його 
незмінною структурою: опитування, пояснення, закріплення, домашнє 
завдання; сприяють підвищенню активності учнів, а отже – і 
ефективності уроку. Стимулюючи творчу діяльність учителя та його 
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вихованців, нестандартні уроки створюють сприятливі умови для 
співпраці, що є надзвичайно важливим у роботі початкової школи. 

Розглянемо детальніше специфічні можливості кожного типу 
нестандартних уроків у початковій школі в реалізації цілей навчання та 
деякі методичні аспекти їх проведення. 

Бінарні уроки. Бінарними  називаються заняття, на яких матеріал 
даної теми уроку подається блоками різних предметів. При цьому такий 
нестандартний урок готують учителі-предметники, кожний із яких 
проводить етап (блок) уроку стосовно того предмета, який викладає. 
Проведенню таких занять передують наступні етапи підготовки: 

• ознайомлення вчителів-предметників з чинними програмами; 
• знаходження суміжних тем у програмах з різних предметів; 
• складання структури майбутнього уроку; 
• написання спільного плану-конспекту. 
Однак не треба плутати етапи-блоки бінарного уроку з «блочними» 

уроками В.Ф.Шаталова (вчителя математики, досвід якого широко 
висвітлений у методичній літературі 80-х років минулого століття). Уроки 
цього творчого педагога мають на меті подати матеріал кількох тем 
блоками, фіксуючи його на схемах-опорах, що допомагає школярам 
швидко осмислювати й запам’ятовувати формули, докази, а також 
виділяти головне, складати власні тези. 

Віршовані (римовані) уроки. На жаль, у фахових виданнях для 
початкової школи друкують дуже мало розробок віршованих уроків. А як 
би стали у пригоді ці знахідки тим, хто не здатний бути поетом, але 
щиро хоче опанувати ці нестандартні знання! 

Зрозуміло, віршовані (римовані) – це такі нестандартні уроки, що 
проводяться у віршованій формі. Всі етапи такого уроку, всі завдання, 
задачі, пояснення – римовані тексти. Як правило, ці уроки підсумовують 
вивчені теми, тобто є узагальнюючими (систематизуючими), їх структура 
подібна до структури уроків узагальнення знань. 

Важливо зазначити, що римовані уроки максимально зосереджують 
увагу школярів, бо матеріал подається стисло – віршами, і не можна 
пропустити основне, треба зуміти його чітко виділити й зробити певні 
висновки. Такі нестандартні уроки стають справжнім святом для учнів і 
вчителя. 

Інтегровані уроки. У сучасному педагогічному процесі значного 
розвитку набула ідея міжпредметної інтеграції. 

Інтегровані уроки ставлять за мету спресувати споріднений 
матеріал кількох предметів навколо однієї теми. Діти розглядають якесь 
явище, поняття з різних боків. 
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Аналіз чинних програм для чотирирічної початкової школи та 
вивчення досвіду вчителів свідчить про широкі можливості для 
інтеграції навчального матеріалу з окремих предметів. Як зазначає 
О.Савченко, такі нестандартні уроки дають можливість учителеві разом 
із учнями опанувати значний за обсягом навчальний матеріал, 
допомогти формуванню міцних, усвідомлених міжпредметних зв’язків, 
уникнути дублювання у вивченні низки питань, досягти цілісності знань 
[16]. 

Підготовка інтегрованих уроків передбачає: 
• аналіз річного календарного планування; 
• зіставлення матеріалу різних предметів для виділення тем 

близьких за змістом або метою використання; 
• визначення завдань уроку; 
• «конструювання» уроку. 
Найбільш відповідальним етапом підготовки інтегрованого заняття, 

на нашу думку, є визначення завдань уроку. З огляду на це, 
справедливим буде виділення навчальної, розвивальної та виховної мети 
окремо для кожного з предметів, що інтегруються. 

Дидактичні особливості інтегрованих уроків чітко викладені в книзі 
О.Савченко «Дидактика початкової школи».  

У фаховій літературі останніх років можна знайти багато розробок 
інтегрованих уроків. Вивчення значної кількості таких уроків та власний 
досвід їх проведення свідчать про наявність певної структури такої 
форми уроку. 

Перший етап проведення інтегрованого уроку – організаційний. 
Другий – ознайомлення з метою та темою. На третьому етапі під час 
актуалізації опорних знань учнів важливою є вступна бесіда, характерна 
особливість якої – актуалізація знань з усіх інтегрованих предметів. Час 
її проведення має бути не більше ніж 8-10 хвилин. Підготовка цього 
етапу уроку потребує від класовода особливої уваги: бесіда повинна бути 
змістовною, лаконічною, чіткою. Якщо уроки з різних предметів за 
однією темою проводяться окремо, вступна бесіда триває вдвічі (втричі) 
довше. Саме тому, об’єднання змісту навчальних дисциплін значно 
скорочує час на їх опанування і забезпечує різнобічне сприймання 
предметів чи явищ, що є безперечною перевагою інтеграції. Наступні 
етапи інтегрованого уроку можуть проводитися по-різному, залежно від 
теми й мети конкретного уроку. 

Цікаво, що характерною особливістю початкової школи більшості 
закордонних країн стало навчання за інтегрованими курсами. Так, 
читання, письмо, усне мовлення об’єднані в мистецтво мовлення; 
відомості з історії, географії, громадянського права – у 



 66

суспільствознавство; відомості з фізики, хімії, астрономії – у 
природознавство [5]. 

Варто наголосити, що методика проведення інтегрованого уроку 
вимагає від учителя високого професіоналізму та ерудиції. Якщо такі 
нестандартні уроки відбуваються систематично, це значно впливає на 
розвиток пізнавальних здібностей молодших школярів. О.Савченко 
зазначає, що «змістовні, цілеспрямовані інтегровані уроки вносять у 
звичайний плин шкільного життя новизну, певною мірою знімають 
суворі кордони предметного викладання і допомагають дітям емоційно і 
системно сприйняти деякі поняття, явища» [17]. 

На думку психологів, шість років – найбільш сприятливий вік для 
інтелектуального й соціального розвитку особистості. Однак потреба в 
нових враженнях, пізнавальна активність і допитливість тісно пов’язані 
з ігровою формою діяльності. У цей період для дитини характерні два 
бажання – «хочу вчитися» і «хочу гратися». Встановлення рівноваги між 
потребами малюків і завданнями навчання та виховання – 
найважливіша умова гуманізації школи. Адже школа, урок – 
продовження життя дитини у всій його повноті, а не лише в 
пізнавальній частині. Малюк іде до школи не тільки за знаннями, а й для 
зустрічі з друзями, для спільних ігор, для обміну враженнями. Коли на 
очах у першокласника з цифрою відбуваються дивні пригоди, а зі 
словами та складами – чарівні перетворення, коли задачі подаються як 
загадки, а оповідання – як подорож, учитися шестирічному школяреві 
цікаво, адже навчання стає продовженням загального радісного 
світосприйняття малюка [3]. 

Уроки-ігри характеризуються високим ступенем активності дітей. 
До навчальної роботи залучаються навіть несміливі та сором’язливі учні, 
що сприяє їхньому самоствердженню в класному колективі. При цьому 
виховуються такі якості, як свідома дисципліна, самостійність, 
відповідальне ставлення школярів до учіння. 

Яку б дидактичну мету не передбачав урок, він обов’язково має 
базуватися на грі, проходити в ігровій формі, містити ігрові прийоми 
тощо. 

«Хіба погано, якщо процес навчання дитина переживатиме так 
само, як переживає гру? Тоді ми говоритимемо не про ігрове навчання, 
а про навчання, яке враховує позиції самих дітей, будується на 
переживанні дітьми в цьому процесі почуття вільного вибору» 
(Ш.Амонашвілі). 

З огляду на те, що період з 6 до 7 років є перехідним від 
дошкільного до молодшого шкільного віку, слід забезпечити поступовий 
перехід першокласників від ігрової до навчальної діяльності. Швидше за 
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все, найбільша кількість уроків-ігор має використовуватися саме на 
першому році навчання. 

Плануючи такий урок, важливо в рамках ігрового сюжету 
«провести» навчальний зміст; підбиваючи підсумки, відокремити від 
дітей ігрову і навчальну лінії. Надмірне захоплення ігровими сюжетами 
може спричинити підміну мотивації роботи, адже наше завдання – 
зробити для дітей захоплюючим і значним процес руху в навчальному 
змісті. 

Усі види уроків можуть бути застосовані до будь-якого предмета 
початкової школи. Але вчитель обов’язково має враховувати особливості 
кожної форми уроків. 

Уроки-дискусії. Відомо, що останні двадцять років триває пошук 
ефективних методів прийомів навчання, завдяки яким пасивна позиція 
дитини має змінитися на активну. 

Уроки-дискусії проводяться після вивчення певної теми, розділу 
програми. Мета таких уроків – поглиблення й систематизація знань 
школярів з предмета. 

Такі нестандартні форми організації уроків обов’язково мають 
містити підготовчий етап. Учням повідомляють тему диспуту, засідання, 
конференції. Класовод ознайомлює їх з правилами культури спілкування. 

Орієнтовні правила культури спілкування. Ці правила кожний 
учитель може доповнити, враховуючи особливості дітей свого класу. 

1. Говорити по черзі, а не всім водночас. 
2. Не перебивати того, хто говорить. 
3. Критикувати ідеї, а не особу, котра їх висловила. 
4. Не змінювати тему дискусії. 
5. Пропонувати власні ідеї. 
6. Намагатися заохочувати всіх однокласників до участі в розмові. 
Після обговорення правила затверджуються. 
Учні 2 – 3-х класів здатні створити і доповнити «правила культури 

спілкування»,  вчитися користуватися ними не тільки під час уроку-
дискусії, але й в інших ситуаціях.  

Вільний обмін думками під час дискусії сприяє розвитку 
самостійного мислення дітей, вчить їх принциповості, умінню 
аргументовано відстоювати власні погляди, рецензувати виступи 
товаришів, висловлювати своє ставлення до вчинків персонажів 
прочитаних творів тощо. «На мій погляд», «я уявляю», «можливо, я не 
правий, але мені здається», «вибачте, але я думаю інакше», «я не згодна з 
відповіддю», «тут кілька варіантів розв’язання», – ось так сперечаються, 
обмінюються думками третьокласники. 

Успіх таких уроків залежить від ерудиції педагога, його вміння 
створювати на занятті невимушену атмосферу, «душевну рівновагу», 
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характерну особливість якої В.Сухомлинський вбачав у «спокійних 
умовах цілеспрямованої праці, рівних товариських відносинах, взаємній 
допомозі, гармонії розумових здібностей кожного учня і його посильній 
праці». 

Класовод узагальнює думки дітей, рекомендує літературу з питань, 
які викликали особливий інтерес у школярів. Він не нав’язує дітям своїх 
оцінок, не вимагає, щоб їм обов’язково подобалося все, чого їх навчають, 
що подано в  матеріалах підручника. Діти разом із класоводом міркують 
про те, що й чому кожному з них подобається під час проведення уроку, 
а що ні. 

У 4-му класі такий урок може стати результатом попередньої 
дослідницької роботи учнів, у тому числі й самостійного пошуку ними 
спеціальної літератури з розглянутої проблеми. 

Таким чином, уроки-дискусії дають прекрасну нагоду виявити різні 
позиції з певної проблеми або зі складного питання та залучити дітей до 
активної роботи, сприяють розвитку пізнавальних інтересів школярів, 
збагаченню лексичного запасу, необхідного для висловлення своїх думок 
як усно, так і письмово. Уроки групи «дискусії» розкривають також 
досвід спілкування, бо особлива увага під час їх проведення 
приділяється саме формуванню вмінь запитувати й відповідати. «Школа 
повинна вчити дитину не лише відповідати, вона має навчити учня 
запитувати, оскільки вміння запитувати – це здатність відділяти відоме 
від невідомого, визначати об’єкт пошуку; це інструмент, за допомогою 
якого малий «дослідник» пізнає світ», - пише А.Кодлюк [11]. 

Уроки-дослідження. Уроки-дослідження створюють умови для 
самостійної роботи учнів з опанування навчального матеріалу за рахунок 
розвитку інтелектуальних умінь. Зокрема такого важливого, як уміння 
працювати з інформацією, самостійно здобутою з різних джерел, 
оперативно подавати її коротко та в розгорнутому вигляді. 

Такі нестандартні уроки мають певні особливості: 
а) учні, спираючись на раніше набуті знання, в процесі самостійної 

діяльності опановують нові; 
б) діти вчаться застосовувати ці знання, навички, уміння за різних 

умов; 
в) молодші школярі займаються конструюванням і розв’язанням 

таких ситуацій, які вимагають від них творчого підходу, самостійності 
та відповідного емоційного стану. 

Досягненню позитивних результатів сприяють завдання, що мають 
на меті активізацію самостійного мислення учнів. Це захоплює дітей, 
загострює розум і напружує волю у розв’язанні поставлених завдань.   

Цінність уроків-досліджень у тому, що під час їх проведення 
поєднуються індивідуальні та групові форми роботи. Це дозволяє 
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формувати позитивну мотивацію до плідної співпраці, що, в свою чергу, 
сприяє активізації пізнавальних здібностей учнів. І.Мушак підкреслює, 
що організація навчальної роботи з акцентом на особистість містить 
елементи взаємодопомоги, взаємопідтримки, сприяє вихованню духу 
спільноти в класі [10]. 

Уроки-звіти. Такі уроки, як правило, проводяться наприкінці 
семестру (навчального року) з метою перевірки знань, умінь і навичок 
учнів з однієї або кількох тем. Відомо, що для кожної дитини 
характерний свій темп оволодіння  програмним матеріалом, а тому 
контроль знань учнів на кожному уроці не виправдовує себе. 

Нове педагогічне мислення вимагає підготовки та проведення 
уроків, у центрі яких мають бути окремі діти, групи чи клас у повному 
складі. А класовод за такої організації навчальної діяльності школярів – 
невидимий диригент, який вчасно може почути кожного виконавця, 
помітити, підтримати, підправити його. На нашу думку, саме 
нестандартні уроки-звіти є прикладом особистістю орієнтованого стилю 
спілкування, який ґрунтується на довір’ї, підтримці навчальних зусиль 
дітей. 

Значущість уроків-звітів безсумнівна: це і повторення вивченого 
матеріалу (віршів, пісень, розв’язування нетрадиційних математичних 
завдань), і розширення світогляду дітей. Особливо цінним у 
педагогічному плані є те, що в процесі проведення таких нестандартних 
занять у школярів формується просвітницький інтерес – бажання 
виконати музичний (поетичний) твір чи розповісти про нього своїм 
однокласникам. А цей інтерес, у свою чергу, може впливати на подальшу 
освіту (самоосвіту) дітей. Також уроки-звіти сприяють розвитку 
артистизму, мислення, мовлення, уміння спілкуватися, виховують 
культуру поведінки. Не треба забувати і про психологічні особливості 
молодшого школяра: кожній дитині треба дати можливість 
самоствердитися. 

Уроки-мандрівки. Однією з найцікавіших форм уроків, що 
проводяться на всіх етапах вивчення матеріалу, є уроки-мандрівки. 
Особливість цих нестандартних уроків полягає у тому, що педагогічний 
процес реалізується як в умовах класного приміщення, так і поза ним. 

Проведення уроків-мандрівок привертає увагу багатьох учителів. 
Це відбувається тому, що такі уроки, по-перше, зацікавлюють майже 
всіх учнів, по-друге, базуються на грі, яка допомагає уникнути 
напруження, створити атмосферу невимушеності та веселий настрій у 
дітей; по-третє, стимулюють розвиток творчих здібностей дітей, 
кмітливості, логічного мислення, уяви. 
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Уроки – сюжетні замальовки. До цих нестандартних уроків 
належать ті, що побудовані на конкретному театральному сюжеті, де 
діти виконують певні значні або «маленькі» ролі. 

Уроків-вечорниць, казок, ранків, спектаклів тощо школярів завжди 
чекають з нетерпінням, бо такі заняття проводяться зрідка (двічі-тричі 
на рік), оскільки вимагають значної підготовки, до якої залучають навіть 
батьків (вони допомагають надрукувати тексти, виготовити афішу-
запрошення, декорації, записати музичні твори на плівку тощо). 

Використання сучасних інформаційних технологій в 
початковій школі. 

Всім відомий факт, коли один поважний чиновник відкинув 
Україну на 20 років назад лише однією фразою "Навіщо школі 
комп'ютер?!" Це було на початку сімдесятих. Минув час. У цієї людини 
з'явилися послідовники. Вони стверджують, що не слід залучати дітей 
молодшого шкільного віку до комп'ютерів. Чому? У них є досвід роботи з 
цією віковою групою? Вони працювали у молодшій школі? Вони 
проводили дослідження? 

Зарубіжна школа накопичила значний досвід використання 
комп'ютерів у навчанні молодших школярів. Як свідчать дослідження, 
проведенні у школах Канади, США, Франції, "комп'ютер на уроках в 
початковій школі подвоює час довільної уваги в учнів (20 хвилин замість 
10 хвилин на традиційному уроці), а ігровий аспект часто сприяє 
кращому сприйняттю моделі учнями або осмисленню необхідності 
застосування алгоритму".  

Клементс Д.Г. вважає, що комп'ютер сприяє розвитку розумових 
здібностей, творчого нестандартного мислення в розв'язанні завдань, 
підвищує інтерес до навчання, сприяє набуттю знань і умінь, розкриває 
привабливі сторони різних галузей науки. 

Отже, комп'ютер надає нові можливості для розвитку здібностей 
дитини, активно включає її у навчальний процес, підвищує 
зацікавленість, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. 
Життя маленького учня стає цікавішим і не таким складним. 

Сьогодні розроблена певна кількість авторських навчальних 
програм для використання сучасних інформаційних технологій в 
початковій школі. Зокрема, в ліцеї № 38 ім. В.М. Молчанова м. Києва 
розроблена і впроваджена програма курсу «Основи комп'ютерної 
грамотності», «Основи інформатики та обчислювальної техніки», 
«Інформатика та прикладна математика» для 2-11 класів. Складаючи 
програму курсу «Основи комп'ютерної грамотності», а саме так названо 
курс у початкових класах, виділено чотири основні напрямки: 
інформаційний, комп'ютерний, алгоритмічний, творчий. 

Усі вони органічно переплітаються у змісті навчання і в методиці. 
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Учні молодших класів повинні оволодіти навичками роботи з 
комп'ютером, ознайомитись з його можливостями, розвинути логічне 
мислення, одержати комп'ютерну підтримку знань та навичок, набутих 
на інших уроках, шляхом роботи з навчальними та контролюючими 
програмами, навчитися використовувати комп'ютер для складання 
текстів, музики, малюнків, ознайомитися з поняттям алгоритму та 
навчитися складати простіші алгоритми різних дій, розвивати свої 
творчі здібності.  

Є підстави вважати, що комп'ютер дозволить більш глибоко 
розвити резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, 
ініціативно, з більшою професійною майстерністю. 

Підсумовуючи сказане, можна зробити деякі висновки. 
1. Нестандартні уроки дозволяють урізноманітнювати форми й 

методи роботи, позбавлятися шаблонів, створюють умови для виховання 
творчих здібностей школяра, розширюють функції вчителя, дають змогу 
враховувати специфіку певного матеріалу та індивідуальні особливості 
кожної дитини. 

2. Використання нестандартних форм уроків сприяє формуванню 
пізнавальних інтересів школярів, діти безпосередньо беруть участь у 
процесі навчання. Пізнавальна діяльність учнів переважно має 
колективний характер, що створює передумови для взаємодії суб’єктів 
навчання, дає можливість для обміну інтелектуальними цінностями, 
порівняння й узгодження різних точок зору про об’єкти, які вивчаються 
на уроці. 

3. Ефективність нестандартних уроків забезпечується за умов 
володіння вчителем методикою їх проведення та умілого використання 
таких уроків у певній системі в поєднанні з традиційними формами 
роботи. 
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Дослідницький метод навчання в дошкільній освіті 
 

Пасяда М.І., методист відділу 
дошкільної, початкової та спеціальної 
освіти Полтавського ОІППО імені 
М.В. Остроградського 

 

Дитина народжується дослідником. Невгамовна  спрага нових 
вражень, цікавість, постійне прагнення спостерігати й 
експериментувати, самостійно шукати нові знання про світ, традиційно 
розглядаються як найважливіші риси дитячої поведінки. Дослідницька, 
пошукова активність – природний стан дитини. Це внутрішнє 
прагнення до пошуку породжує дослідницьку діяльність й створює 
умови для того, щоб психічний розвиток дитини розгортався як процес 
саморозвитку.  
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Дослідницька діяльність – особливий вид діяльності й одне з 
найважливіших джерел одержання дитиною знань про світ. У 
педагогічній психології й педагогіці є спеціальний термін – «дослідницьке 
навчання». Так іменується підхід до навчання, побудований на основі 
природного прагнення дитини до самостійного вивчення навколишнього 
світу. Головна мета дослідницького навчання – формування в дитини 
здатності самостійно, творчо оволодівати  новими способами діяльності 
в будь-якій сфері людської культури. 

Спроби щодо оволодіння освітньою діяльністю через дослідницькі 
методи навчання використовували з давніх часів, однак це не привело 
до їхнього широкого використання в масовій практиці. Традиційне 
навчання й донині асоціюється з репродуктивними методами. Вони як і 
раніше безроздільно панують в освіті. 

Протидія «традиційного» або, точніше, «інформаційно-рецептурного» 
навчання й «дослідницького навчання» триває багато років. Відомий  
радянський педагог І.Ф. Свадковський ще в ХХ столітті писав про те, що 
«у традиційній школі проголошеному принципу волі учня відповідає 
казармена муштра, принципу природного розвитку й росту згідно 
індивідуальним властивостям дитини протистоїть класна кімната, 
наповнена 30-40 індивідуумами, що пасивно плетуться одноманітними 
повільними кроками за думкою дорослого педанта, що називається 
вчителем». Він же відзначав, що чим більше теоретики говорять про роль 
індивідуальності у виховному процесі, тим більша прірва відокремлює 
живу школу від штучної педагогіки та дидактики, що займаються 
філософією. На його думку лише дослідницькі методи навчання, які 
поширилися в зв'язку з введенням «Дальтон-плану», «методу проектів», 
«бригадно-лабораторного методу», дають надію на те, що ця проблема 
буде вирішена. 

З того часу минуло сотні років, але як і раніше традиційне 
навчання, особливо в нашій країні ведеться переважно не на методах 
самостійного, творчого дослідницького пошуку, а на репродуктивній 
діяльності, спрямованій на засвоєння вже готових істин. Завдяки цьому 
«інформаційно-рецептурному» навчанню в дитини значною мірою 
втрачається головна риса дослідницької поведінки – пошукова 
активність. І це не дивно, адже таке навчання засноване на 
«наслідуванні», «повторенні» і «слухняності» (В.Т. Кудрявцев). Підсумком 
стає втрата допитливості, здатності самостійно мислити, що в значній 
мірі блокує дослідницьку активність дитини, робить  практично 
неможливими процеси самонавчання, самовиховання, а отже, і 
саморозвитку. 

У суспільній свідомості й професійному педагогічному мисленні 
існує міф про те, що власний дослідницький пошук варто починати 
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лише тоді, коли людина «збагатить свою пам'ять всіма знаннями, які 
накопичило людство...». Більшості з нас навіть у голову не приходить, що 
творець, дослідник формується не на третьому десятку років власного 
життя, коли навчається в аспірантурі, а значно раніше того, як батьки 
вперше привели його в дитячий садок. 

Важливо зрозуміти, що в сучасному світі вміння й навички 
дослідницької діяльності необхідні не тільки тим, чиє життя пов'язане з 
науковою працею, це потрібно кожній людині. Універсальні вміння й 
навички дослідницької поведінки потрібні в наш час у самих різних 
сферах життя. Хоча не можна відзначити, що поняття «дослідження»  і 
«дослідницька діяльність» міцно пов'язані в нашій свідомості з поняттям 
«наука» і «наукова праця». 

Людей, що працювали над науковими проблемами, багато століть 
називали вченими. Ці люди завжди відрізнялися тим, що володіли 
великими знаннями. Термін «вчений» припускав якусь елітарність, він 
же виражав головну функцію, що приписувало суспільство людям науки, 
– «багатознання». Дослідницька функція, функція здобуття нових знань 
була в ті часи ще на другому плані. 

Але з часом під дією об'єктивних факторів вчених  ставало дедалі 
більше. Бурхливий розвиток науки наприкінці ХІХ – початку ХХ століття, 
природно, супроводжувався стрімким зростанням армії вчених. І 
поступово до середини ХХ століття термін «вчений» починає 
сприйматися як трохи застарілий, архаїчний. Все частіше науковці самі 
називають себе не вченими, а дослідниками. Підкреслюючи тим самим, 
що головна функція науки й наукової праці – дослідницька. У наші дні 
професія науковця або дослідника стала масовою. Людей, які 
займаються наукою, тепер десятки мільйонів. Більше того, багато з 
людей задіяних в дослідницькій, науковій праці, фактично залишаються 
на своїх робочих місцях. У сучасному світі десятки тисяч практичних 
працівників: лікарів, інженерів, учителів – у нашій країні продуктивно 
працюють як дослідники, мають наукові ступені й вчені звання. 

Загальна тенденція розвитку сучасного  матеріального і духовного 
виробництва така, що творчий, дослідницький пошук стає невід'ємна 
частиною будь-якої професії. Тому й дослідницька робота в сучасному 
світі розглядається не як діяльність, характерна для невеликої 
професійної групи науковців, а як складова характеристики особистості, 
що входить у структуру уявлень про професіоналізм у будь-якій сфері 
діяльності, і навіть більше, як стиль життя сучасної людини. Підготовка 
дитини до дослідницької діяльності, навчання її вмінням і навичкам 
дослідницького пошуку стає найважливішим завданням сучасної освіти.  

Головним інструментом розвитку пошукової діяльності в освіті  
виступає дослідницький метод навчання. Він входить в арсенал методів 



 75

навчання, які застосовують педагоги, але сучасна ситуація вимагає не 
простого фрагментарного використання дослідницького методу, а його 
домінування в освітній практиці над репродуктивними методами. 
Підкреслимо, що домінування дослідницького методу в навчанні не 
означає повне виключення інших методів, воно припускає лише його 
перевагу. 

Початок ХХ століття був періодом активного впровадження 
дослідницьких методів навчання в масову освітню практику. Фахівці 
того часу максимально широко трактували зміст поняття «дослідницький 
метод навчання» («метод пошуку»). Вони розглядали його як головний і 
універсальний спосіб навчання. При цьому тлумачили його дуже 
широко. Дослідницький метод розчиняв у собі репродуктивні методи 
навчання, необхідні в освіті, втрачаючи свою специфічність.  

Відомо, що методи навчання й класифікуються за різними 
критеріями. З точки зору проблеми, що обговорюється, найбільш 
продуктивна дихотомія: продуктивні й репродуктивні методи навчання. 

Нагадаємо, що відомі фахівці в області теорії навчання 
М.Н. Скаткін і І.Я. Лернер виділяли п'ять основних загальнодидактичних 
методів навчання: 

• пояснювально-ілюстративний (або информаційно-рецептивний); 
• репродуктивний; 
• проблемний виклад; 
• частково-пошуковий (евристичний); 
• дослідницький. 
Ці методи автори поділили, відповідно до вищезгаданої дихотомії, 

на дві більші групи; репродуктивну (перший і другий методи) і 
продуктивну (четвертий і п'ятий методи). До першої групи відносяться 
методи, за допомогою яких дитина засвоює готові знання або відтворює 
вже відомі йому способи діяльності. Друга група методів 
характеризується тим, що за допомогою цих методів дитина самостійно 
суб'єктивно й об'єктивно відкриває нові знання в результаті власної 
дослідницької творчої діяльності. Проблемний виклад – проміжна група. 
Він рівною мірою припускає як засвоєння готової інформації, так і 
елементи дослідницького пошуку. 

До групи репродуктивних методів можна віднести два методи: 
пояснювально-ілюстративний і репродуктивний. 

Пояснювально-ілюстративний метод припускає, що педагог різними 
засобами повідомляє дітям готову інформацію. Цей метод економічний, 
але він не дозволяє сформувати вміння й навички практичної діяльності. 

Репродуктивний метод допускає, що дитина не тільки засвоює 
інформацію, але й вчиться діяти за зразком. Таким чином, створюються 
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умови для формування вмінь і навичок шляхом вправ. Діючи у 
відповідності до запропонованого зразку, діти здобувають уміння й 
навички використання знань. 

Їх виділяють два – частково-пошуковий і дослідницький. 
Частково-пошуковий метод припускає, що дитина частину роботи у 

здобутті знань бере на себе. Дослідницький метод – це шлях дитини до 
знання через власний творчий, дослідницький пошук. 

Дослідницький метод варто розглядати як один з основних шляхів 
пізнання, що найбільше повно відповідає природі дитини й сучасним 
завданням навчання. Його основні складові – виявлення проблем, 
розробка й постановка гіпотез, спостереження, досліди, експерименти, а 
також зроблені на їхній основі судження й умовиводи. 

Реальна перевага репродуктивних методів у сучасній освіті 
викликає безліч протестів з боку фахівців. Ця критика багато в чому 
справедлива, але, відзначаючи важливість впровадження продуктивних 
методів  в практику навчання, не слід забувати, що репродуктивні 
методи не варто розглядати як щось непотрібне. 

По-перше, необхідно враховувати, що це – найбільш економічні 
способи передачі підростаючим поколінням узагальненого й 
систематизованого досвіду людства. В освітній практиці не тільки не 
обов'язково, а навіть нерозумно домагатися того, щоб кожна дитина все 
відкривала сама. Немає необхідності  заново відкривати всі закони 
розвитку природи й суспільства. 

По-друге, дослідницький метод дає більший освітній ефект лише 
при вмілому його сполученні з репродуктивними методами. Коло 
досліджуваних дітьми проблем може бути істотно розширеним, їхня 
глибина стане значно більшою за умови вмілого використання на 
початкових етапах дитячих досліджень репродуктивних методів і 
прийомів навчання. 

Використання дослідницьких методів, навіть у ситуації відкриття 
„суб'єктивного нового”, часто вимагає від дитини неабияких творчих 
здібностей, які об'єктивно не можуть бути настільки розвинені. 

Факт існування пошукової дослідницької активності і її внесок у 
справу розвитку дитини давно ніким не спростовується. При цьому 
ступінь значимості цього внеску з погляду освіти представниками різних 
наукових шкіл оцінюється по-різному. Ця проблематика звичайно 
обговорюється у зв'язку з навчанням і вивченням дії механізмів 
пізнання зовнішнього світу дитиною. 

У традиційній психології існує безліч думок, рішень і підходів, серед 
яких можна виділити дві основні концепції розвитку. Представники 
першої мають думку, що дитина пасивно сприймає досвід. Прихильники 
іншої вважають інакше - дитина активна в плані придбання й 
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структурування досвіду, більше того - їй доступне конструювання 
власного світу. 

Перша точка зору найбільше наочно представлена в дослідженнях 
біхевіористів – представників «теорії навчання» (Б.Ф. Скіннер та ін.). 
Властиве їм твердження про відносну «пасивність» дитини не означає, 
що вона несприйнятлива до зовнішнього світу. Вони не заперечують 
повністю її готовності вбирати нові знання, причому будь-які, але 
підкреслюють при цьому, що психіка дитини формується переважно під 
впливом зовнішніх факторів. Визнають вони й те, що поведінкою 
керують внутрішні потреби, але вважають їх мало контрольованими 
самою дитиною. 

Механізм розвитку описується простою формулою «стимул-реакція», 
запропонованою Б.Уотсоном. Освоєння світу дитиною розглядається як 
нагромадження зв'язків і асоціацій між предметами, явищами, подіями 
(стимулами) і поведінкою  (реакціями). Наприклад, дитина може 
навчитися чомусь, отримавши  підкріплення. 

Згодом ці ідеї були розвинені й доповнені відомими психологами 
Альбертом Бандурою й Уолтером Мішелем. Їх «теорія соціального 
навчання» істотно розширила погляди традиційних біхевіористів, 
визнавши, що поведінка дитини формується не тільки завдяки 
зовнішньому підкріпленню (нагороди й покарання), а й самостійним 
спостереженням за тим, що відбувається навколо. 

Так, наприклад, дитина може навчитися користуватися якими-
небудь предметами (столовими приборами, інструментами, пультом 
дистанційного керування телевізора та ін.) або навіть певним манерам 
взаємодії з іншими людьми, спостерігаючи за тим, як це роблять дорослі. 

Правда, у цих схемах навчання, що пояснюють  і ілюструють 
біхевіористський підхід, не враховується ще одна можливість – навчання 
за допомогою власного експериментування. Незважаючи на досить 
складні дії, необхідні в даних ситуаціях, мова все ж таки йде про прості 
типи навчання: 

• звикання; 
• сенситизація; 
• класичне (павловське) обумовлювання. 
Істотно відрізняються від них складні види навчання, властиві 

тільки людині, наприклад такі, які приводять до утворення понять або 
вміння класифікувати. 

Крім того, існує явище, відоме в психології розвитку як «соціальне 
запозичення». Маленька дитина, що зіштовхується з незнайомим 
явищем, часто одержує потрібну їй для адекватної реакції інформацію, 
спостерігаючи за виразом обличчя матері (або іншими рідними), її 
голосом або жестами. Дитина налаштовує всю емоційну реакцію на 
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реакцію матері (або іншого дорослого)  і, таким чином, наслідуючи, 
навчається розуміти зміст і значення тих чи  інших подій. 

Так, наприклад, мати лякається  побачивши поруч велику собаку,  
автомобіль, що швидко рухається та ін. Спостерігаючи цю реакцію, 
дитина сама починає розуміти, що цього треба боятися. 

Таким чином людина оволодіває складними емоціями, такими як 
альтруїзм, сором, заздрість, почуття провини. Вони цілком обумовлені 
«соціальним» навчанням. Доводить це твердження не тільки їхня 
складність, але й те, що люди різних культур часто не в змозі 
розпізнавати їх так само легко, як прості емоції (радість, сум, подив, 
гнів, страх і ін.). 

Ці, на перший погляд, теоретичні підходи досить істотно впливають 
на освітню практику. Так, наприклад, фахівці, не схильні покладатися 
на дитячу активність, віддають перевагу прямим, послідовно й ретельно 
структурованим методам навчання. Своєрідною вершиною цього 
підходу є широко відомі варіанти програмованого навчання («лінійне 
програмування» - Б.Ф. Скіннер, «розгалужене програмування» – Н. 
Кроудер, «змішане програмування» – Л.Н.Ланда й ін.). Вчитель, 
працюючи за цими принципами, змушує дітей слідувати  відповідним, 
жорстко фіксованим у змісті навчання етапам. У його розумінні дитина 
повинна опанувати один етап і тільки після цього переходити до 
наступного. 

Рецидиви цього підходу можна зустріти і в нашій сучасній освіті. 
Наприклад, багато педагогів-методистів образотворчого мистецтва 
роблять спеціальні плакати, де послідовно зображено, як варто 
малювати (ліпити) який-небудь складний об'єкт (голову, фігуру людини й 
ін.), і чекають від учнів дотримання даної послідовності. Якщо міркувати 
формально, то ця послідовність виглядає переконливо, але вкрай важко 
змусити так малювати дитину. Крім того, ці педагоги звичайно не 
замислюються над питанням про те, чи малює хоча б хтось із 
професійних художників, спираючись на ці або аналогічні їм етапи. 

Існує й принципово інший підхід, прихильники якого виходять із 
того, що дитина безупинно самостійно вивчає й активно інтерпретує те, 
що відбувається навколо неї. Ці фахівці акцентують увагу на активності 
дітей. Вони вважають, що діти від природи цікаві, схильні досліджувати 
навколишній світ, а також самостійно впорядковувати отриманий 
досвід, створюючи, таким чином, власні когнітивні схеми. Тому те, чому 
навчаються діти, переважно залежить від їхніх власних інтересів і 
відображає їхній індивідуальний рівень розуміння. 

Так, викладач образотворчого мистецтва, що працює за цими 
принципами, запропонує дітям досліджувати можливості різних 
матеріалів і виразних засобів у відображенні своїх настроїв і почуттів. 



 79

Він запропонує більше завдань, що орієнтують дітей на взаємодію з 
культурою, на самостійне вивчення пропорцій і живе споглядання 
(вивчення в ході спостереження) світу. 

Є ще одна площина, у якій варто розглянути дану проблему. Мова 
йде про різні теоретичні моделі побудови освітнього процесу. Перелічимо 
їх (класифікація й терміни В.Т. Кудрявцева): 

• авторитарно-догматичне навчання; 
• навчання, що активізує; 
• розвиваюче навчання. 
Якщо ми заперечуємо або розглядаємо як недостатньо діючий 

фактор існування дитячої активності, то, відповідно, будуємо навчання 
за «авторитарно-догматичним» принципом. Незважаючи на термін, який 
має явно негативне забарвлення, можна констатувати, що навчання, 
організоване на даному підході досить поширене й навіть одержало 
найменування «традиційного». Його основна мета може бути визначена 
як навчання основним, найбільш важливим, з погляду педагога 
(суспільства), знанням, умінням і навичкам. 

На противагу, підкреслення дієвості внутрішньої активності дитини 
неминуче приводить нас до ідеї «навчання, що активізує», яке 
відобразилось у педагогіці ХХ століття в практиці «вільного виховання». 
Основна мета «навчання, що активізує» – прояв, розкриття, 
розкріпачення психічного потенціалу дитини, прагнення створити в 
освітньому процесі умови саморозвитку його потенціалу. 

Полярні точки зору легко доступні для критики й тому зручні в 
обговоренні, хоча, звичайно, у практиці зустріти описані підходи в 
чистому вигляді неможливо, як і в працях представників полярних 
підходів ми знайдемо масу «реверансів» убік протилежного шляху 
вирішення. Вони звичайно й покликані зняти однобічність підходу й 
створити якщо не рівновагу, то, принаймні, її видимість. Ця особливість 
«полярних» концептуальних підходів досить своєрідно проявляється на 
практиці. Варіанти практичного рішення виявляються, як правило, 
позбавленими однобічності, на відміну від положень, що приписуються 
теоріям. 

При цьому в теоретичних міркуваннях завжди найбільше 
переконливо виглядають концепції, що споконвічно вказують на 
відсутність обмеженості, характерної для полярних точок зору. У нашому 
випадку цією якістю володіє ідея «розвиваючого навчання». Вона, на 
думку розробників і прихильників, містить у собі все найкраще з того, 
що властиво «авторитарному-догматичному» і « навчанню, що активізує». 
Цей варіант навчання не тільки спирається на активність дитини, але й 
проектує виникнення в неї таких психічних здатностей і властивостей, 
якими вона у цей момент не володіє. У теоретичних міркуваннях це 
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виглядає дуже переконливо, але в реальній практиці такого роду підходи 
звичайно залежні від виконавця, що у підсумку зводить справу до 
одного з полюсів. 

Встановлено, що образний матеріал закарбовується в пам'яті 
краще, ніж вербальний, інформація зберігається в довгостроковій 
пам'яті не тільки в узагальненій формі, але й у вигляді окремих ознак і 
сигналів (гучність, яскравість, тривалість і ін.). 

Протидія дослідницькій поведінці дитини, як відзначають фахівці, 
явище розповсюджене (А.Н.Поддяков і ін.). Нерідко ми зіштовхуємося з 
нею на побутовому рівні, характерно  для освітньої практики й навіть 
для педагогічної науки. Причому паростки цього підходу ретельно 
закамуфльовані під самі різні благі наміри. 

Так, багато хто з аналітиків не без підстави обвинувачують сучасну 
освіту в зайвій «книжковості». Мова йде не стільки про домінування 
вербальних методів навчання, скільки про те, що навчання 
розглядається переважно як засвоєння  знайденої кимось перевіреної 
інформації. Прояв власної пошукової активності при цьому не 
передбачається. Вона розглядається як нераціональна витрата часу, 
зовсім непотрібна розкіш. 

На теоретичному рівні протидія яскраво виражена в пріоритетних 
напрямках, що розробляються. Так, наприклад, значимим аналогом 
дослідницького поводження виступає емпіричний спосіб освоєння 
(пізнання) дійсності. Він, як відомо, у найбільш простому варіанті 
припускає маніпулювання реальними об'єктами, рух у пізнанні від 
часткового до загального й не тільки не виключає, а, навпроти, 
припускає опору на наочно-діюче мислення й тільки через нього 
допускає можливість активізації образного й словесно-логічного 
мислення. Цей шлях не розглядає як збитковий спосіб дії «метод проб і 
помилок», а, навпаки, активно використовує його можливості. 

Розглядаючи подібний спосіб розумової й освітньої діяльності як 
примітивний, багато дослідників схильні вважати, що в освіті він не 
повинен займати багато місця. Примітно, що обговорення цих питань 
іде звичайно в інших термінах. Прихильники цього підходу 
протиставляють «недослідницьке» навчання навчанню 
«репродуктивному», а «емпіричне» мислення – мисленню «теоретичному». 
Оскільки дослідницьку діяльність варто розглядати як один з варіантів 
прояву, у першу чергу, емпіричного мислення. Як стверджується, «думка 
цінного», у порівнянні з теоретичним мисленням, проявляється підстава 
для її оцінки, як діяльності більше низького рівня. Адже теорія задає 
загальні рамки застосування правила, не вимагаючи навчання на 
окремих прикладах. «Методом проб і помилок» вирішує завдання лише 
той, хто не здатний співвіднести всі змінні й на цій основі вирішити 



 81

завдання відразу, без маніпуляцій із практичними предметами, тобто на 
більш високому – теоретичному рівні. 

Цей погляд досить характерний для популярних у нашій країні 
концептуальних підходів до навчання. Головним завданням такого 
навчання виступає, на думку авторів, розвиток в учнів теоретичного 
мислення й настільки повної й узагальненої системи знань, що дозволяла 
б вирішувати будь-які завдання як окремий випадок реалізації якогось 
загального принципу. Але якщо ми теоретично припустимо можливість 
існування такого способу рішення проблем, то неминуче прийдемо до 
парадоксального висновку – ми створюємо систему знань, що фактично 
не потребує  зовнішніх джерел. Чи можлива подібна самодостатність? 
Питання риторичне. 

Ці зовні правильні й цілком логічні міркування про важливість 
теоретичного мислення фактично протистоять фундаментальним 
філософським принципам неповноти теоретичного знання, 
алгоритмічної нерозв'язності, невизначеності. А саме вони вказують нам 
на те, що завжди будуть існувати області реальності, для яких теоретичні 
методи пізнання принципово недостатні або малоефективні. Безумовно, 
правий А.Н.Поддяков, стверджуючи, що пізнання навколишнього 
шляхом реальної взаємодії з ним ніколи не втратить свого 
фундаментального значення й залишиться принципово незамінним 
методом при будь-якій ступені просунення будь-якого теоретичного 
знання. 

Які висновки із цього необхідно зробити? У ряді галузей знань 
дійсно існують можливості для використання дедуктивного підходу й 
відмови від дій «методом проб і помилок». Треба вчити дітей 
опановувати цими способами мислення й максимально універсальними 
знаннями такого роду. Але при цьому ще більш необхідно формувати в 
них розуміння про відносність, неповноту, суперечливості знань, в 
основі яких лежить невизначеність динамічного, постійно розвиваючого 
світу. 

Дуже важливо, спираючись на особливості розвитку дитячого 
мислення в онтогенезі, надавати їм більше можливостей для власної 
дослідницької практики, формувати розуміння того, що емпіричне 
пізнання – повноправний метод освоєння світу. Без оволодіння ним 
навряд чи можна сподіватися на те, що дитина навчиться ставити й 
вирішувати творчі завдання.  
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Формування дихання молодших школярів  
як основи правильного мовлення 

 

Хвостенко О.В., вчитель початкових 
класів ЗОШ № 5 м. Полтави 

 
Розвиток мовлення дітей молодшого шкільного  віку є однією із 

стрижневих проблем сучасної педагогіки. Її актуальність зумовлюється 
пріоритетними напрямами Національної доктрини розвитку освіти 
України у ХХІ столітті, Законів України «Про освіту», «Комплексними 
заходами щодо всебічного розвитку і функціонування української мови», 
спрямованими на модернізацію освіти, оновлення змісту, вдосконалення 
форм, методів і технологій навчання дітей мови, розвитку культури 
мовлення та мовленнєвого спілкування. 

Відповідно до «Державного стандарту початкової  загальної освіти» 
та «Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи» 
(українська мова) основною  змістовою лінією мовної освіти у початковій 
ланці є мовленнєва, що передбачає  формування та розвиток умінь 
слухати, розуміти, говорити, читати. Зазначимо, що мовленнєва 
компетенція, як одна з провідних базисних характеристик особистості, 
формується на етапі початкової школи (М.С.Вашуленко,  А.М.Богуш, 
Н.О.Будна, Н.Я.Походжай, Н.Б.Шост та ін.). Саме тому вчені приділяють 
значну увагу розвитку мовлення дітей. Своєчасний і якісний розвиток 
мовлення – важлива умова повноцінного розвитку дитини. 

Проблема розвитку мовлення дітей початкової школи не є новою. 
Вона досліджувалася класиками наукової думки і сучасними 
науковцями в різних аспектах: психологічному (Л.С.Виготський, 
О.Р.Лурія, С.Л.Рубінштейн та ін.); педагогічному (Є.І.Тихеєва, 
О.С.Ушакова та ін); лінгводидактичному (М.С.Вашуленко, Н.В.Гавриш, 
Т.К.Донченко, С.О.Караман, В.Я.Мельничайко та ін.). Теоретичний 
аналіз означеної проблеми свідчить, що питання  дитячого мовлення 
попри всю різноманітність пропонованих методичних систем, 
розглядається однобічно. 

На жаль, сучасне навчання переважно спрямоване на розвиток у 
дітей тільки лінгвістичних умінь та навичок, засвоєння норм 
правильного вживання лексики, граматики, фонетики. Немає розробок, 
присвячених формуванню постановки голосу, дихання школярів, 
придатних для використання в практиці педагога початкової школи. У 
зв’язку з цим виникає необхідність у спеціальних дослідженнях, 
спрямованих на розвиток мовлення  дітей через систему спеціально 
розроблених фонаційних вправ.  
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Вік 6 – 12 років - сензитивний  період  для розвитку  мовленнєвої 
компетентності, що передбачає вміння не тільки говорити, слухати, 
переказувати, читати, а й ефективно використовувати мовні засоби 
(властивості голосу, дихання). Практика роботи в школі свідчить, що 
багато дітей саме в цей період  говорять «в ніс», чимало учнів  «ковтає» 
слова, склади, окремі звуки чи «вистрілює» їх, робить «придихи» при 
читанні чи мовленні, неправильно розподіляє дихання у тексті, що 
читається.  Це говорить про те, що у мовному вихованні недостатня 
увага приділяється тому, щоб навчити учнів «виробляти голос», 
визначати оптимальну тональність  і, насамперед,  правильно дихати: 
виробляти так зване «фонаційне дихання», яке забезпечує гарне звукове 
мовлення, інтонаційну виразність. 

Проблема формування фонаційного дихання знайшла 
відображення в роботах російських педагогів. Автор курсу «Риторика» 
Т.О. Ладиженська, пропонує систему вправ із фонаційного дихання, яка 
є однією із складових мовленнєвої культури учня початкових класів. 
Заслуговує на увагу комплекс вправ по формуванню правильного 
дихання автора оздоровчих методик М.Норбекова, а також початки 
хатха-йоги. 

Власний педагогічний досвід роботи з учнями початкових класів 
(1995-2008 рік) доводить необхідність включення вправ з формування 
правильного дихання на уроках навчання грамоти і читання. Відтак, 
позитивний вплив фонаційного дихання на розвиток мовлення дітей 
молодшого шкільного віку, з одного боку, відсутність методики 
використання фонаційного дихання, з другого боку, обумовили вибір 
даної теми. 

Багато людей успіхам, що досягнули у житті, завдячують саме 
голосу. Він має таке ж значення, як і зовнішність, манери, текст виступу 
тощо. Це інструмент, який налагоджує спілкування. За допомогою голосу 
можна переконати, завоювати довіру, і, навпаки, відшовхнути від себе. 
Людський голос – могутня зброя. Він не просто «виходить із отвору на 
обличчі». Голос – це значно більше явище. При правильному 
використанні голосу у мовленні заподіюється все тіло, від голови до п’ят, 
яке постає ніби музичним інструментом, що  породжує голос. 

Щоб задіяти весь голосовий апарат, необхідне повітря, яке 
подається легенями. Вимовляючи слова, ми видихаємо із легенів повітря, 
яке через дихальні шляхи потрапляє в гортань, де завдяки роботі 
голосових м’язів утворюється звук, який і називається голосом.  
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Властивості голосу є основними засобами виразності: 
 

 
 
 
 
 

Необхідно розрізняти силу голосу і гучність. Сила звуку – це  
об’єктивна величина, яка характеризує реальну енергію звуку. Гучність – 
це повнозвучність голосу. Зміна сили голосу використовується як один із 
засобів виразності. Говорити можна голосно, середньо, тихо, в 
залежності від змісту тексту, що читається. Читання лише гучне або 
лише тихе викликає почуття  одноманітності. 

Отже, для вироблення виразного читання  вчителю необхідно  
навчити учнів керувати своїм голосом відповідно до тексту. Коли дитина 
зрозуміє, які елементи приймають участь у формуванні голосу, вона 
зможе правильно і ефективно користуватися останнім. 

У нашій мові є дуже багато слів і висловів для характеристики 
голосу. У Словнику епітетів української мови (вийшов за ред. 
С.Єрмоленко 1998 р. у Києві) зафіксовано понад 300 означень до слова 
голос. Він може бути: приємний, природний, спокійний, врівноважений, 
легкий, свіжий, щирий, чистий, теплий, м’який, ясний, бадьорий, 
запальний, владний, начальницький, повчальний, задиристий, 
верескливий, фальшивий, різкий, надірваний, скрипучий, глухий, 
гугнявий, лінивий, дерев’яний, надтріснутий і навіть іржавий.  

У кожної людини голос має свій тембр – своєрідне забарвлення, 
силу, звучність, які багато в чому залежать від фізіологічних, вроджених 
особливостей, але це не значить, що людина не здатна  вдосконалювати 
свій голос, учитися гарно «грати» на цьому «інструменті», творячи свій 
мелодійний малюнок, дбаючи про добру дикцію й основне – про 
національну специфіку  мелодики. Слід пам’ятати, що успіх спілкування 
часто залежить від голосу людини, його тембру, звучності, темпу. 
Мудреці в давнину за ознаками голосу визначали навіть риси характеру 
людини. А в інтонацію можна вкласти таку інформацію, що не завжди 
легко передати словами. Жартома кажуть: «Є люди, що їх можна 
слухати, є люди, яких не можна слухати, і люди, яких не можна не 
слухати». 

Голос, уміння говорити, володіти інтонацією необхідно формувати з 
раннього дитинства. Але, щоб задіяти весь голосовий апарат, слід 
працювати над  правильним  диханням дитини. 

Дихання виконує дві функції: фізіологічну і фонаційну. 

Властивості голосу 

сила висота темп тембр гучність 
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Фізіологічна функція дихання – забезпечення життєдіяльності 
організму. Дихання збагачує киснем кров, яка живить мозг і тіло 
людини. Але водночас дихання виступає й  енергетичною базою 
мовлення. Мовленнєве дихання називається фонаційним (від грець. 
«phono» - звук).  

Фізіологічне і фонаційне дихання мають різну послідовність. 
Послідовність фізіологічного дихання – вдих, видих, пауза – відбувається 
через ніс. Інша послідовність у фонаційного дихання: після короткого 
вдиху – пауза, а потім довгий звуковий видих. 

Якщо у розмові людина постійно піднімає плечі, щоб набрати 
повітря, вона користується верхнім диханням – і це неправильно. Саме 
діти часто дихають верхньою частиною грудної клітки. Це слабке, 
поверхнєве дихання, коли працює лише верхня частина легенів. При 
цьому чуються коротку придихи. При поверхнєвому диханні запас 
повітря обмежується і доводиться робити неприродні паузи.  

Грудне дихання – коли людина дихає грудями – набирає повітря, а 
грудна клітина ніби розширюється в сторони. 

При глибокому (черевному) диханні повітря ніби-то доходить до 
живота. Це спокійне, глибоке дихання. Мовлення звучить добре, якщо 
дихання глибоке. Чим більший запас повітря, тим сильніший голос: його 
тембр, висота, гучність, темп тощо. Саме глибоке фонаційне дихання 
необхідно формувати у молодших школярів. При цьому слід пам’ятати, 
що правильно дихати – це: 

• робити глибокий вдих непомітно для оточення; 
• вчасно «запасатися» повітрям; 
• поступово плавно видихати, рівномірно витрачаючи повітря. 
Позитивних результатів можна досягти тільки шляхом 

систематичних тренувальних вправ. На схемі представлені вправи, що 
формують правильне дихання молодшого школяра. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Вправи, що формують правильне 

фізичні 
вправи 

співи 

розміщення 
партитури тексту 

зміна 
темпу 

зміна голосу римування розвиток дикції і 
артикуляції 
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Роботу над формуванням правильного дихання  найкраще 
починати  з різноманітних фізичних вправ. Вони зміцнюють нервову 
систему, збільшують м’язову силу тіла дитини.  

Слід пам’ятати, що вдихати треба завжди швидко, а видихати -  
повільно, змінюючи тривалість видиху залежно від обставин. Набирати в 
себе повітря необхідно й через ніс, і через рот. Видихати через рот – 
природно, бо рот відкритий, коли говоримо. У тих, хто дихає тільки 
через ніс, під час розмови напружується шия й нижня щелепа, чуються 
зайві звуки. Видихаючи повітря, добре рахувати про себе: 1, 2, 3 .... 
Починати роботу на фізичними вправами краще із дихання без 
промовляння: стати рівно, розправити плечі. Покласти ліву руку на лівий 
бік вище пояса, а праву руку – на діафрагму (верхню частину живота). 
На рахунок «і» - зробити легкий видих; на рахунок «раз-два-три» - 
спокійний вдих через ніс, не піднімаючи плечей; на команду «стоп» - 
затримати повітря (пауза); на рахунок «і» - повільний видих ротом. Рука 
повинна відчувати при вдиху рух стінки живота. Сила видиху повинна 
розподілятися рівномірно. 

Наступні фізичні вправи на формування правильного дихання   
слід проводити  з дітьми в ігровій формі, наприклад: 

“Забий м'яч у ворота”. Запропонуйте дитині подути на ватний чи 
поролоновий м’ячик, так, щоб він покотився у ворота (їх можна зробити 
з дроту, або намалювати). Повітряний струмінь повинен бути плавним, 
повільним, безперервним. 

“Язичок-футболіст”. Як і в попередній вправі треба забити м’яч у 
ворота, але тепер з допомогою язика. Дитина повинна посміхнутися та 
покласти широкий язик на нижню губу, і, неначе вимовляючи звук [ф], 
дути на кінчик язика. 

“Літак”. На кінчик носа покласти шматочок паперу або вати. 
Відкрити рот, широкий язик покласти на верхню губу, бокові краї язика 
притиснуті. Повітряний струмінь виходить посередині язика. Дитина 
повинна сильно подути, так, щоб “літак” полетів вгору.  

“Пелюстки”. Покладіть на долоню справжні або вирізані з паперу 
невеличкі пелюстки квітки. Запропонуйте дитині подути, щоб пелюстки 
злетіли з вашої долоні. 

“Кораблик”. Налийте у миску воду. Зробіть паперовий кораблик, та 
покладіть його на воду. Запропонуйте дитині подути на кораблик 
спочатку довгим струменем повітря, наче вимовляючи звук “ф”, а потім 
“п-п-п-п”. 

«Кулька». Цю вправу бажано робити спочатку лежачи (щоб дитина 
повністю розслабилася), а потім сидячи чи стоячи. Вдих через злегка 
відкритий рот (живіт надувається, як кулька, плечі не піднімати). Видих 
через вільно відкритий рот, неначе кулька повільно здувається. Рух 
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живота контролюється рукою. Цю ж вправу повторити з подовженим 
видихом на звуки (А, О, У, И). Видих під час вимови цих звуків повинен 
бути спокійним і безперервним. 

«Задуй свічку». Короткий спокійний вдих носом, потім пауза 
(затримати дихання на 1-2 сек.) і довгий безперервний видих через 
ледве зімкнуті губи з промовлянням «пф», начебто гасячи свічку (дути 
можна на пальчики).  

«Літак». Покладіть дитині на долоню маленький шматочок ватки чи 
паперу. Тримаючи долоню з ваткою на рівні рота, дитина повинна 
подути на «літак», щоб він полетів. Чим далі полетіла ватка, тим краще 
дитина зробила вдих і видих. 

«Нюхаємо квіточку». Навички правильного вдиху і видиху добре 
відпрацьовувати на таких вправах: дати дитині понюхати квітку, 
парфуми, фрукти. 

«Усі мовчать». Зробити вдих, а видихнути на звук “з”, 
доторкнувшись вказівним пальцем до губ, неначе попросити тиші. 

«Де дзвенить комарик?» Дитина, сидячи на стільці, одночасно з 
поворотом тулуба праворуч-ліворуч робить довгий видих на звук “з-з-з-
з”.  

«Гарячий чай». У дитини в руках чашка, дитина робить вдих 
носом, а на видиху дмухає в чашечку, вимовляючи пошепки “ф-ф-ф-ф”, 
начебто студить гарячий чай. 

Неоціненну допомогу у виробленні правильного дихання на уроці 
надають співи.  

Співи – це один із способів спілкування і самовираження людини, 
доступний кожному. Вони  задовольняють естетичні, емоційні і фізичні 
потреби людини.  Співи – це робота комплексу м’язів, пов’язаних із 
процесом дихання.  

Як актори на сцені, діти співають звуки, склади, слова, речення, 
вірші. Наприклад, таблицю прямих і непрямих складів, різноманітні 
скоромовки, чистомовки, заклички, невеличкі віршики  можна 
проспівати  на мотив пісні «У лісі, лісі, темному» або «Два веселих гусі». 

 Такі ігрові вправи необхідно проводити на добре знайомих дітям 
звуконаслідуваннях. Під час занять необхідно стежити за тим, щоб усі 
звуконаслідування дитина вимовляла на видиху. 

«Аня співає пісеньку». А-а-а, а-а-а. 
«Гуде потяг». У-у-у, у-у-у. 
«Болить зуб». О-о-о, о-о-о. 
«Пароплав гуде». И-и-и, и-и-и. 
«Жабенята посміхаються” І-і-і, і-і-і. 
«Заблукали в лісі». Ау-ау-ау-ау. 
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«Малюк плаче». Уа-уа-уа-уа. 
«Пісенька водички». С-с-с-с. 
«Пісенька комарика». З-з-з-з. 
«Пісенька вітру». В-в-в. 
«Гріємо ручки». Х-х-х-х. 
«Стукають підбори ». К-к-к-к. 
«Граємо на барабані». Д-д-д-д. 
«Гусак сичить», «Кулька здувається». Ш-ш-ш-ш. 
«Жук дзижчить». Ж-ж-ж-ж. 
«Зозуля кує». Ку-ку, ку-ку. 
«Гусак». Га-га-га. 
«Корова». Му-му-му. 
Проспівування на одному видиху звукової доріжки а-о-у-и-е  (один 

звук плавно переходить в інший, і кожний тягнеться не менше 2 сек.); 
Проспівування на одному видиху звукової доріжки зі зміною висоти 

і сили голосу (пошепки, тихо, голосно, тоненьким голоском, грубим 
голосом); 

Проспівування звуку А на видиху (зробили глибокий вдих, надули 
животик, плечі не піднімаються, на видиху співаємо «А-а-а-а-а-а-а!») 

Проспівування простої мелодії (наприклад, «У лісі, лісі темному, де 
ходить хитрий лис, росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс…») на звук М 
чи У. Тобто, дитина робить глибокий вдих, надуває животик, а потім, на 
безперервному видиху, начебто наспівує тільки мелодію пісеньки («м-м-
м-м м-м-м-м…»). 

Вправи ускладнюються тим, що спочатку необхідно вдихати  
повітря після однієї  фрази, потім – після двох, трьох, чотирьох. Такі 
вправи допомагають контролювати діяльність дихального апарату 
організму. Незабаром дитина вже сама розуміє, скільки необхідно їй 
повітря для вимови тієї чи іншої фрази. 

Завдання вчителя – слідкувати, щоб  під час співів  діти не тягнули 
й не напружували шию. Бо напруга м’язів шиї переходить на гортань і 
відбувається незмикання голосових м’язів. Звук виходить здавленим і не 
«летить» вперед. 

Невід’ємною частиною у виробленні правильного дихання є 
дотримання дикції та артикуляції. Розвиток дихання впливає на 
розвиток артикуляційного апарату. У багатьох дітей він слабо 
розвинений. Тому систематично на уроках читання рекомендуємо 
проводити артикуляційну розминку, роботу над скоромовками, 
чистомовками, а для формування правильного дихання учнів 
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використовувати різноманітну наочність (наприклад, квітку – як знак 
того, що необхідно зробити вдих). 

Мета артикуляційної розминки – розвиток рухливості органів 
мовленнєвого апарату, відпрацювання правильних, повноцінних рухів 
артикуляційних органів необхідних для правильної вимови звуків. Перед 
початком роботи необхідно показати дитині вправу та пояснити її 
виконання. Для того, щоб дитина проявила цікавість до артикуляційної 
гімнастики, її слід проводити в ігровій формі. Наприклад: « Язичок живе 
у своєму будиночку – ротику. Як і в будь-якому будинку у ньому є 
дверцята – це губи і зуби. Подивись, як я можу відчиняти і зачиняти 
дверцята у своєму будиночку. А тепер спробуй ти. Язичок дуже веселий і 
любить перетворюватися на різні речі (вправи «Лопаточка», «Чашечка», 
«Трубочка», «Гірка»). А ще він, як і всі діти любить гратися – гойдатися на 
гойдалці вгору-вниз, вгору-вниз, грати в хованки. А як він швидко  вміє 
скакати на конячці!» 

Для формування виразності читання необхідно дотримуватися 
логічних наголосів і пауз. Останні  можуть не збігатися з розділовими 
знаками, а також є неоднакові за тривалістю. Дітям можна 
запропонувати умовні знаки для розміщення партитури в тексті : 

 
І  ─ коротка пауза 
ІІ  ─  довга пауза 
ІІІ  ─ тривала пауза 

            ─ підвищення голосу 
       ─ зниження голосу 
       ─ логічний наголос 
        ─ уповільнення темпу 
       ─ прискорення темпу 

 
Щоб правильно розмістити партитуру, необхідно осмислити зміст 

тексту, визначити його жанр, дійових осіб, їхнє ставлення один до 
одного, настрій автора, пояснити тон, темп читання залежно від змісту 
тексту. І тільки після цього запропонувати  розмістити в тексті знаки для 
виразного читання. 

Зміна темпу – важливий засіб виразності читання. Необхідно 
з’ясувати, яким голосом і в якому темпі читати  кожен рядок. Діти 
зможуть яскравіше уявити собі картину тексту, отже, - красиво його 
прочитають. 
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Працюючи з віршованим текстом, слід звертати  увагу на 
римування. Воно допомагає прочитати вірш легко, значить, приємно 
для слухача. Потрібно навчати  дітей самостійно добирати рими, а на їх 
основі складати вірші.  

Щоб дитина вміла виразно читати, необхідно навчити її відчувати й 
передавати настрій автора, уявляти картини радості, смутку, 
байдужості, тобто настрій і розуміння прочитаного передавати 
інтонацією, а значить, слідкувати за своїм диханням. Для цього можна 
запропонувати прочитати одне й те саме речення з різною інтонацією 
залежно від ситуації, мети його висловлювання. 

У результаті проведеної роботи було виявлено:  
• Правильне дихання молодшого школяра сприяє формуванню 

дикції, артикуляції, голосу, покращує  навичку читання учнів.  
• Робота над диханням – це «здоров’язберігаюча» технологія. 

Правильне дихання – збагачує організм киснем, налаштовує його  на 
потрібний ритм, збільшує об’єм легенів і, значить, дає можливість  
запобігти хворобам дихальних шляхів, активізує захисні системи 
організму людини. 

• Усі голосові нюанси (гучність, інтонація, довгі фрази) 
управляються диханням. Сила, яскравість, «політ» звуку – результат 
гарної роботи дихання при мінімальній затраті м’язової енергії. 

• Запропонована методика економить сили учителя і учнів, 
економить час на уроці, сприяє покращенню сприймання навчального 
матеріалу школярами. 

• Правильно сформоване дихання покращує емоційне сприйняття 
матеріалу, сприяє бажанню в дітей  приймати участь у виховних заходах 
на сцені актової зали, конкурсах читців тощо. 

• Набуті навички фонаційного  дихання знадобляться учням 
початкових класів в середній і старшій школі, а також в подальшому 
житті, наприклад, при виборі майбутньої професії (диктора, артиста, 
співака, вчителя, політика). 

• Вправи на дихання повинні стати невід’ємною частиною  уроків 
навчання грамоти і читання. 

• Вправи на формування фонаційного дихання стануть в пригоді 
не лише учням початкових класів, а й педагогам. 

• Тільки доцільне, обґрунтоване, раціональне і компетентне 
використання розробленої методики сприяє результативності уроків 
навчання грамоти і читання. 
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Інтегроване заняття як засіб оптимізації навчально–
виховного процесу у ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації 

 

Храмова Л.М., викладач суспільних 
дисциплін Полтавського нафтового 
геологорозвідувального технікуму 

 

Сьогодні активно обговорюються питання оновлення змісту вищої 
освіти, запровадження інноваційних освітніх технологій, відмови від 
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суто репродуктивних форм організації навчальної діяльності студентів. 
Звичайно, ці питання залишаються в центрі уваги вже не один рік, але 
перегляду методів навчально-виховного процесу сприяє приєднання 
України до Болонського процесу, глобалізація і інтеграція в Європі та 
світі, зростання конкуренції у сфері освіти [3]. 

Важливість цієї проблеми зумовлюється і необхідністю виконання 
основних положень державних програм розвитку вищої освіти. 
«Основною метою державної політики у галузі вищої освіти є перш за все 
розвиток особистості та творчої самореалізації кожного громадянина 
України, оновлення змісту освіти та організації навчально–виховного 
процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково–
технічних досягнень» [2, с. 4]. 

Упровадження нових парадигм у навчальний процес передбачає 
масштабну міждисциплінарну інтеграцію з метою активізації 
пізнавальної діяльності студентів. 

На мою думку, одним із шляхів активізації навчально–виховного 
процесу, підвищення якості освіти є запровадження у практику 
викладання інтегрованих занять, особливо з соціально–гуманітарних 
дисциплін, які є складовою частиною навчальних планів підготовки 
молодих спеціалістів  у ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації усіх спеціальностей. 

Природно, виникає питання про шляхи реалізації 
міждисциплінарних зв’язків. Можна, звичайно, обмежитися 
традиційними: актуалізація опорних знань, наголошення на важливості 
вивчення конкретної теми для опанування дисциплін, що вивчатимуться 
пізніше, використання навичок, отриманих під час вивчення інших 
дисциплін просто дублювання навчального матеріалу. Але такий шлях 
використання міждисциплінарних зв’язків, зводиться більше до 
репродуктивної діяльності, а впровадження інтегрованих занять 
дозволяє збагатити навчальний процес за змістом і формою, а також на 
практиці реалізувати пріоритетні напрями державної політки щодо 
розвитку вищої освіти: 

− особистісна орієнтація вищої освіти ; 
− формування національних і загальнолюдських цінностей; 
− постійне підвищення якості освіти, оновлення їх змісту та форм 

організації навчально-виховного процесу; 
− упровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій 

[2]. 
Інтегровані заняття допоможуть у переході до кредитно-модульної 

технології навчання, тому що саме ця система базується на принципах 
інтегрованих занять, зокрема таких як: гуманізація, демократизація, 
індивідуалізація. 
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Принцип гуманізації розглядається як «система суб’єкт - 
суб’єктивних діалогових взаємовідносин у навчально-виховному закладі, 
які створюють найсприятливіші умови для розвитку кожним суб’єктом 
педагогічного процесу своїх духовно–інтелектуальних, особистісних рис і 
засвоєння необхідних знань, умінь і навичок» [1, с. 5]. Під час 
проведення інтегрованих занять на практиці реалізується можливість 
розвитку духовно-інтелектуальних і творчо-діяльних компонентів 
особистісного розвитку як викладачами, так і студентами у процесі 
діалогу, коли обидві сторони навчально-виховного процесу працюють як 
рівноправні партнери, а це, у свою чергу, сприяє і демократизації 
відносин студента і викладача, у тому числі і шляхом запровадження 
відкритих методів перевірки якості підготовки студентів, їх 
урізноманітнення (доповіді, комп’ютеризоване тестування, участь у 
дискусіях ). 

Принцип гуманізації безпосередньо реалізується в інтегрованих 
бінарних заняттях суспільно-гуманітарного циклу.  

Можлива інтеграція суспільних і суспільно-гуманітарних дисциплін, 
таких як:  

«Основи філософських знань», «Правознавство»;  
«Соціології»;  
«Історії України», «Культурології», «Основ філософських знань»;  
«Соціології” і “Правознавства»;  
«Основ філософських знань» і «Соціології»; «Української літератури» 

та «Історії України».  
Більшість даних дисциплін інтегруються завдяки спільності 

проблем, які розглядаються відповідними програмами. Наприклад, в 
«Історії України», «Українській літературі», «Основах в філософських 
знань» вивчаються постаті Т.Шевченка і Г.Сковороди як філософів, 
пророків, поетів, політиків, мислителів-гуманістів, які поєднали 
традиційну культуру України і християнський світогляд, переймалися 
проблемами простого українського народу, стали символами 
незнищенності, прагнення до волі, передавали красу рідного краю і 
свого народу. 

Також можлива інтеграція дисциплін «Основ філософських знань» 
та «Культурології», коли вивчаються теми: «Філософія Стародавнього 
світу», «Філософія Відродження» та аналогічно «Антична Культура», 
«Культура Відродження». 

Саме це поєднання дає можливість розкрити цінності та надбання у 
світоглядному, духовному та культурному розвитку як країн давньої 
людської цивілізації так і країн західноєвропейської цивілізації епохи 
Відродження. 
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Ефективним є інтеграція дисциплін «Соціологія» і «Правознавство», 
особливо з тем: «Соціологія сім’ї і шлюбу» та «Сімейний кодекс України». 

Метою даного бінарного заняття є: розкриття соціальних та 
правових аспектів сімейно–шлюбних відносин в цілому, та конкретний 
аналіз цих процесів в Україні на сучасному етапі. 

Дана проблема може розглядатися також і на виховних годинах. 
Наприклад, «Сім’я і шлюб: сучасний погляд», де поєднуються соціальні та 
правові фактори, що сприяють формуванню ціннісно-моральних 
якостей у майбутніх учасників сімейно-шлюбних відносин. На такий 
виховний захід рекомендовано запросити представника державного 
органу РАЦСУ, який може доповнити викладачів-предметників 
(кураторів груп) конкретними прикладами оформлення між молодими 
людьми шлюбного контракту, про відповідальність майбутніх батьків 
після народження дитини та інші актуальні питання про відносини між 
чоловіком і жінкою. 

Актуальною для виховної години є також тема: «Торгівля жінками: 
соціальний та правовий погляд», де поєднуються 2 точки зору на цю 
проблему: соціальна та правова. 

Прикладом бінарного заняття в якому можна поєднати проблему 
девіантної поведінки за тематикою «Соціальні відхилення, їх наслідки та 
шляхи запобігання» є дисципліни  «Соціологія» і «Правознавство». На 
цьому занятті студенти ознайомляться із проявами соціальних відхилень, 
їх наслідками та профілактичними заходами. Доцільно провести  
анкетування серед студентів з метою схильності їх до наркотичних 
засобів і алкоголізму. Слід запросити на заняття працівників органів 
внутрішніх справ і лікаря–нарколога. 

Інтегровані заняття передбачають об’єднання матеріалу декількох 
дисциплін у межах однієї пари в одній або кількох групах. 

Інтегровані заняття можуть проводитися як одним викладачем, 
(який викладає декілька суміжних предметів певного циклу), так і 
кількома викладачами-предметниками. 

Найвищої ефективності інтегроване заняття набуває коли 
проводять одночасно декілька викладачів–предметників (наприклад, 
викладач «Культурології», та «Історії України», «Правознавство» чи 
«Української літератури»,...). Таким чином, вони намагаються 
обґрунтувати свій професійний, інтелектуальний рівень, відчуття 
ініціативності, нового у викладанні даних дисциплін. 

Проведення інтегрованих занять має додаткові труднощі, як на 
етапі підготовки, так і його проведення. Між викладачами можуть 
проявлятися відмінності: темпераменту, темпу мовлення, стилів 
викладання, досвіду; методичної і теоретичної підготовки. Для того, щоб 
усунути ці проблеми, слід провести ретельну підготовку до заняття:  
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− спільно написати “сценарій” заняття, визначивши особливості 
використання понятійно–категоріального апарату, видів робіт студентів 
(особливо, якщо об’єднуються декілька груп); 

− структурувати зміст навчального матеріалу і проаналізувати його 
узгодженість; 

− забезпечити наявність необхідних технічних засобів навчання; 
− підготувати наочності, дидактичний матеріал; 
− здійснити пошук шляхів оптимального поєднання роботи кількох 

викладачів, які є творчими особистостями. 
Незважаючи на труднощі, що виникають при підготовці та 

проведенні інтегрованих занять, вони актуальні і мають важливе 
значення як для студентів, так і для викладачів, а саме:  

− упровадження педагогіки партнерства; 
− активізації розумової діяльності студентів; 
− розширення світогляду; 
− вміння обґрунтувати власну точку зору; 
− виявляти творчі здібності та інтереси; 
− збагачення досвіду методики викладання. 
Розглянувши особливості інтегрованих занять, можна прийти до 

висновку, що саме застосування таких нестандартних засобів навчання 
сприятимуть активізації навчально-виховного процесу, підвищать 
зацікавленість студентів, збільшать можливість для їх самовиразу, 
самореалізації, самовдосконалення, психологічно і методично готує 
викладача і студента до впровадження кредитно-модульної системи 
навчання. 

Література: 
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ІІІ. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС В ОСВІТНІХ 
ЗАКЛАДАХ ЯК ПРЕДМЕТ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Гармонізація навчально-виховного процесу на основі 
впровадження здоров'язберігаючих педагогічних моделей 

(з досвіду роботи) 
 

Федорова О.В., учитель початкових 
класів НВО № 14 м. Полтави 

 

Кожен вчитель, працюючи в школі, прагне досягти такої 
результативності, коли в учня світяться очі, коли дитина відчуває 
радість відкриття, бажання вчитися. Мабуть, кожен педагог 
замислювався над цим, шукав шляхи розв'язання проблеми. Природну 
потребу дитини у пізнавальній активності можна задовольнити, 
використовуючи: 

− метод комплексного впливу на дитину через синтез мистецтв;  
− інтерактивні форми i методи навчання;  
− психотерапевтичні методи впливу на учня; 
− мультимедійні технології. 
Ми – дослідники світу i самого себе. Для кожної людини світ 

відкривається через органи чуттів. Тому формування у дітей загальної 
картини світу повинно йти через комплексний вплив різних видів 
мистецтва: через звуки, образи, барви. Мистецтво виступає 
універсальним засобом розвитку творчих здібностей, образного 
мислення, емоційної сфери. Воно допомагає зробити зрозумілими 
складні світоглядні ідеї. Дитина, що живе в міфо-поетичному світі 
сприймає світ через казку, гру, звук. Не випадково В. Сухомлинський 
ввів у практику методи: навчання грамоти через малювання, співи на 
уроках мови та читання, розвиток мови через складання казок, рухливі 
ігри. 

Можливість виразити своє бачення світу через емоційне 
забарвлення дарує дитини відчуття власної унікальності, неповторності. 
Для того, щоб розвивати творчий потенціал особистості, вчителю 
необхідно якомога частіше звертатися до емоційного стану дитини. 

Для учнів молодшого шкільного віку цінною є казка. За влучним 
виразом В.Сухомлинського: «Казка – це свіжий вітер, що роздмухує 
вогник дитячого мислення й мови». Колективне складання «наукових», 
«екологічних» казок на уроках підносить дітей у власних очах. 
Приймаючи i підтримуючи емоційні прояви дитини в казці, вчитель 
сприяє розвитку її індивідуальності, творчого потенціалу. 
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Серед продуктивних форм хочеться звернути увагу на інсценізацію. 
Кожен учитель знає i використовує цю форму роботи, але я знайшла у 
ній нове, що робить її дійсно продуктивною. На уроках діти складають 
багато казок, але одна справа – покласти їх у скриньку, а інша – коли її 
інсценізують. I дитина виступає у ролі казкаря, сценариста, й актора 
одночасно. З'являється мотивація до цієї робота, бо кожен прагне, щоб 
його казка була визнана найкращою. Інсценізація казки сприяє 
розвитку мовлення, допомагає систематизувати знання, виступає 
стимулом до навчання, є своєрідною APT-терапією. Дитина «лікується» 
від жадібності, злості, а деяка – від страху.  

Важливу роль у збереженні психічного здоров'я відіграє малювання. 
Малюючи, дитина висловлює своє ставлення до вивченого, створює 
особистий освітній продукт – неповторний, унікальний, і це є 
найголовнішим. 

У багатогранній роботі вчителя початкових класів велику роль 
відіграють уроки серед природи, робота в гpупax за інтересами, 
співпраця з родинами вихованців, робота над проектами, «наукові 
подорожі» «наукові конференції», екологічні iгpи, бліц-опитування, 
робота в групах, проведення спостережень та досліджень, моделювання 
– інтерактивні форми i методи навчання. 

Теоретичні аспекти інтерактивного методу розглядає Оксана 
Гулінська, кандидат педагогічних наук, доцент Рівненського державного 
гуманітарного університету. А російський психолог Подд'яков ще у 60-тi 
роки довів: справжні знання народжуються не на тому уроці, де дитина 
говорить: «Все зрозумів, я все знаю!», а коли вона ставить низку 
запитань, відносно того об'єкта, що вивчався на уроці. Це означає – 
процес мислення пішов. 

Спілкування з природою, навіть просто її споглядання, приносить 
радість дітям. «Дивитися i бачити! Слухати i чути!» – такий наш девіз.  

«Навчи дитину спостерігати, i у тебе не буде ніяких утруднень», – 
писав М.В.Остроградський. Визначні педагоги К.Д. Ушинський, 
П.Ф. Каптерєв та інші вказали на те, що спостережливість – необхідна 
риса життєдіяльності, життєтворчості людини. Тому прагну формувати 
спостережливість, як рису характеру, як результат освіти в ранньому 
шкільному віці, коли формуються засади інтелекту.  

Сучасна школа визнана стресогенною. Спостерігається підвищений 
рівень тривожності. Якщо ми проектуємо здоров'язберігаюче освітнє 
середовище, маємо знайти засоби проти стресів i соматичних хвороб. 
Досвід педагогів-практиків, мій особистий досвід говорить про те, що 
ефективними у роботі з учнями початкової школи є психотерапевтичні 
методи впливу. Цей компонент часто проходить повз увагу вчителя, i, 
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зрозуміло, вчитель не може охопити все. Тому психотерапевтичні методи 
впливу вважаю корисними. 

Kpiм основних засобів педагогічного впливу (створення 
сприятливих умов для налагодження контактів дитини з однолітками, 
стилю спілкування, надання часу для нерегламентованої діяльності, 
відповідної роботи з батьками тощо), варто скористатися й іншими 
засобами. Потрібно вводити, окрім фізкультхвилинок, хвилини 
психологічного розвантаження. 

Доведено, що автогенне тренування – один із найкращих методів 
корекції емоційного стану особистості. Психологи Л. Карманов, 
М.Чистякова дотримуються думки, що вже в дошкільному віці діти 
здатні опанувати навички саморозслаблення й свідомо застосовувати їx. 
3 огляду на це, використовую аутотренінг у своїй практиці. Щире, 
лагідне слово здатне створювати бадьорий настрій, гальмувати 
агресивність, знімати збудження, тривожність. 

Метою хвилинок психологічного розвантаження є не лише 
розслаблення окремих груп м'язів, заспокоєння, а й виховання 
впевненості, віри в себе, витримки, доброзичливості. 

Особливу увагу на уроках приділяю вихованню у дітей екологічної 
культури. Щоб діти глибше зрозуміти проблему, складаємо план 
покращення екологічного стану конкретної лісової смуги або вказаної 
водойми чи території зони відпочинку, що є поблизу. 

Тоді діти відчують свою значимість, замислюються над тим, що 
природа – це наша годувальниця, наше здоров’я, це краса та гармонія 
форм, кольорів, звуків, а не тільки джерело пізнання. А людина – теж 
творіння природи. 

На уроках доброти, діти вчаться осмислювати свої вчинки, почуття, 
прагнення, думки, духовно зростають i збагачуються. 
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IV. АДРЕСИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 
 

Самоаналіз як засіб діагностики, корекції та регулювання 
організації навчально-виховного процесу 

 
З досвіду роботи Калениківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

Решетилівської районної ради Полтавської області 
  

Радість Н.А., директор Калениківської 
спеціалізованої школи Решетилівської 
районної ради Полтавської області 

 

Перед кожним навчальним закладом завжди стоять питання. Від 
чого залежить результативність роботи? Як зробити навчальний заклад 
привабливим для учнів та їхніх батьків? Як підвищити якість освіти? Що 
покласти в основу моделі школи? Як не стати копією іншої школи і 
знайти свою індивідуальність? 

Чи можна знайти шлях, який приведе до бажаних відповідей на 
поставленні запитання? 

Нині, коли кожний загальноосвітній заклад перебуває в пошуках 
свого обличчя, свого шляху в системі освіти, коли зумовлена 
демографічною кризою конкурентна боротьба за учня стає основою 
питання майбутнього школи і, навіть, її існування, педагогічні колективи 
вже без тиску згори свідомо шукають відповідь на ці запитання. 

Зміни, що відбуваються у нашому суспільстві, розбудова ринкової 
економіки  формує соціальне замовлення для системи освіти і вимагає 
створення відповідно до часу стратегії шкільної освіти. 

Освіта у цьому контексті повинна мати випереджувальний 
характер і здійснюватися на основі функціонування різних типів 
загальноосвітніх навчальних закладів шляхом застосування різних типів 
педагогічних систем, педагогічних технологій. 

Саме тому, починаючи з 1998 року, школа почала працювати за 
семестрово-заліковою системою. 

Стає абсолютно очевидно, що виконання школою нових завдань 
неможливе без переосмислення основних дидактичних концепцій, 
побудови адекватної часу системи взаємовідносин між директором, 
учителем та учнем, використання сучасних підходів до змісту і методів 
управління, навчання та виховання. 

Сучасна соціальна ситуація змушує випускника школи в першу 
чергу оволодівати наукою виживання. Індивідуальність стає головним 
принципом етики і моралі та головним методологічним положенням 
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навчання і виховання. Але поставимо собі питання: «Чи всі діти мають 
одинакові шанси на здобуття якісної освіти?» Особливо цікаво порівняти 
стартові можливості випускників сільських та міських навчальних 
закладів.  

Ще одна проблема сільської родини та, відповідно, дітей – принцип 
вільного вибору школи. Наша школа має бути такою, щоб сільські діти 
не почувалися знедоленими назавжди, мали перед собою конкретні і 
реальні перспективи, які в свою чергу, залежать від доступності до 
якісної освіти. 

У 2003 році на базі Калениківської ЗОШ І-ІІІ ступенів створено 
заклад нового типу – Калениківську спеціалізовану школу, яка 
покликана створити такі умови, в яких дитина могла б не тільки 
реалізувати свої можливості, а й досягти значних успіхів у сфері, що 
відповідає її особистим обдаруванням. 

Метою Калениківської спеціалізованої школи є виховання морально 
здорового покоління, розвиток прихованих здібностей і обдарувань 
учнівської молоді та її професійного самовизначення, сприяння 
збагаченню інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України. 

Педагогічний колектив школи працює над втіленням державних 
національних програм "Освіта", "Діти України", над впровадженням 
Державних стандартів освіти, законів України "Про освіту", "Про 
загальну середню освіту" та планів роботи школи щодо реалізації цих 
програм. Школа має пробуджувати в дитини інтерес до навчання, 
формувати свідому потребу в оволодінні певною сумою знань, умінь та 
навичок, розвивати прагнення до самонавчання та самовдосконалення, 
має підготувати учнів до входження в доросле самостійне життя, 
допомогти адаптуватись в умовах конкурентної боротьби, безробіття, 
сприяти найбільш повній реалізації потенційних можливостей у 
навчанні та праці. 

Вся робота навчального закладу спрямована на гармонійний 
розвиток особистості, утвердження органічної єдності, гармонійного 
злиття окремої людини з природою, народом, космосом. Дитина повинна 
бути розкутою, самодостатньою, вільно думати. Необхідні глибинні 
зрушення на принципах гуманізації, демократизації, етнокультури. 
Комп'ютерні технології повинні полегшить забезпечення навчання за 
індивідуальними програмами за умов самостійної роботи учня. 
Реалізація цього завдання вимагає глибокого вивчення особливостей 
педагогічної діяльності та особистісних якостей вчителів, зваженої 
всебічної оцінки рівня їх педагогічної культури. 

Ще понад півстоліття тому в сфері освіти визначилися глобальні 
тенденції, які виявилися у забезпеченні державою рівного доступу до 
якісної освіти для всіх громадян та впроваджені державних освітніх 
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стандартів. Ці тенденції не тільки збереглися, а й посилилися. Школа 
стала осередком духовного відродження, підвищення суспільного 
авторитету освіти, статусу вчителя. Зросли самостійність і 
самодостатність особистості учня, творча активність. 

Реалізація сучасного етапу розвитку освіти в Україні в значній мірі 
залежить і від діяльності суб'єктів управління. Особливе значення це має 
на рівні управління основною ланкою освіти – загальноосвітнім 
навчальним закладом. Від чого залежить стиль роботи та управлінська 
діяльність керівника? 

Як досягти результативного керівництва сучасної школи? 
Найперше – це глибоко і всебічно знати стан справ на кожній ділянці 
роботи, уміти виявляти причини, аналізувати їх, своєчасно реагувати на 
запити коллективу. 

Сьогодні директор загальноосвітнього навчального закладу виконує 
багато функцій (науковці називають більше 22). Найважливішою умовою 
результативності керівництва (управлінської діяльності) є зворотній 
зв'язок (діалог), де контроль є способом зв'язку і засобом отримання 
інформації. Отже, внутрішньошкільний контроль – це система перевірок 
відповідності навчально-виховного процесу та його результативності. 
Для цілісності умовно можна визначити шість основних об'єктів 
внутрішньошкільного контролю (умовно, бо кожний керівник може 
обрати ще додатково об'єкти контролю відповідно до напрямків 
діяльності закладу): 

• навчальний процес; 
• виховний процес; 
• методична робота; 
• наукова і експериментальна діяльність (інноваційна); 
• психологічний клімат; 
• забезпеченість навчально-виховного процесу необхідними 

умовами.  
Прийняття управлінських рішень, їхня ефективність базуються 

саме на результатах внутрішньошкільного контролю. І яким би 
сумлінним не був директор, йому не під силу зробити все самостійно. 

У нашій школі створено колектив однодумців, який забезпечує 
відповідальність кожного за вирішення завдань, що постають перед 
навчальним закладом у зв'язку з новою місією. Управління здійснюється 
на основі співпраці, співуправління з опорою на ініціативу і творчість, 
якщо не всього колективу, то його переважної більшості. Виходячи з 
цього, колектив здійснює аналіз, ставить мету, планує та організовує 
роботу, здійснює контроль, регулювання й корекцію. Ці функції 
здійснюють як в педагогічному колективі так і в межах робочої групи. 
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Вони зумовлюють надійні горизонтальні та вертикальні зв’язки між 
системами. 

На наш погляд, ефективність управління школою визначається 
такими чинниками: 

• чітке бачення перспектив розвитку закладу; 
• систематичний моніторинг результатів діяльності;  
• об'єктивний щорічний самоаналіз освітньої діяльності; 
• розмежування сфер діяльності між основними ланками: 

адміністрацією, методичною радою, педагогічною радою, радою школи, 
батьківським комітетом, учнівською радою; 

• скоординованість дій керівних, дорадчих органів та органів 
самоуправління закладом. 

Унаочнено це має такий вигляд: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Специфіка діяльності навчального закладу полягає у її циклічності. 

Згідно зі щорічною циклограмою організації навчально-виховного 
процесу у червні відбувається самоаналіз освітньої діяльності та 
визначення чинників, які істотно впливають на результати роботи. Що 
обґрунтуванням подальшої планово-прогностичної, мотиваційно-цільової 
та організаційно-виконавчої діяльності. 

На етапі самоаналізу кожен з членів робочої групи має чітко та 
об'єктивно оцінити досягнення та недоліки у визначеній для нього сфері 
діяльності, окреслити шляхи та резерви підвищення її якості, визначити 
оптимальні форми взаємодії управлінських ланок.  

На одному з етапів самоаналізу виділено три аспекти діяльності: 
• організація внутрішньошкільного контролю; 
• організація методичної роботи; 
• організація виховної роботи. 
Треба відзначити, що між даними системами чітких меж не існує, 

вони тісно пов'язані і переплітаються між собою. 

Абстракція  Бачення, стратегія розвитку 

Конкретика  

Тактика середньострокові цілі 

Завдання, програми, проекти 
 

Щорічний самоаналіз 
 

Систематичний моніторинг 
результатів діяльності 
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Завдання робочої групи щодо самоаналізу діяльності за поточний 
навчальний рік полягає у ґрунтовному вивченні рівня викладання, рівня 
навчальних досягнень учнів, оцінюванні педагогічної ефективності 
виховної роботи та визначенні впливу діяльності методичних структур 
на їхнє удосконалення. 

У 2007-2008 навчальному році адміністрацією школи 
здійснювалася систематична перевірка відповідності реального стану 
навчально-виховного процесу перспективному плану розвитку закладу, 
річному плану, нормативно-правовим актам у галузі освіти. 

Плануючи систему контролю на будь-який навчальний рік ми 
керуємося основними його принципами: 

• цілеспрямованість і плановість; 
• наукова обґрунтованість та доцільність; 
• систематичність і оперативність; 
• врахування рівня професійної компетентності, особистісних 

якостей педагогічних працівників, які залучаються до здійснення 
внутрішньошкільного контролю та їхньої власної згоди. 

Здійснюючи контроль впродовж навчального року використовуємо 
його різні види і форми. 

Так, адміністративному контролю підлягають: 
• організація гарячого харчування учнів 1-4-х класів та пільгового 

харчування учнів окремих категорій; 
• виконання вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного 

віку; 
• рівень навчальних досягнень учнів 2-4-х та 5-11-х класів з 

української мови і літератури та математики; 
• організація діяльності колективу щодо охорони життя і здоров'я 

дітей та пропаганді здорового способу життя; 
• організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

тощо.  
За наслідками письмових контрольних робіт, тестувань, перевірок 

стану обліку відвідування учнями навчальних занять, індивідуальних та 
групових бесід і опитувань видано накази, якими передбачено 
подальший аналіз та вироблення рекомендацій на засіданнях 
предметних методичних кафедр, методичної ради, проблемних семінарів 
по вдосконаленню уроку. 

Колективному контролю, як одній з демократичних форм, 
підлягають: 

− стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів та 
організація позаурочної діяльності з:  

 історії,  
 правознавства,  
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 зарубіжної літератури. 
− стан навчально-виховного процесу в групах продовженого дня;  
− стан діяльності колективу над впровадженням інноваційних 

технологій у навчально-виховний процес, тобто робота над педагогічною 
проблемою. 

Результати даного виду контролю обговорювалися на колективних 
формах діяльності: засіданнях педагогічної та методичної рад. 

У поточному навчальному році здійснювалося подальше 
впровадження та удосконалення шкільної системи контролю. Розглянуто 
питання «Про стан організації та науково-методичне забезпечення 
навчально-виховного процесу в 5-х класах з огляду на початок II етапу 
переходу ЗНЗ на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» 
(хід реалізації вимог Постанови КМУ від 16.11.00р. №1717). 

Такий вид контролю ми традиційно застосовували під час вивчення 
стану викладання та результативності навчально-виховного процесу з 
окремих предметів з 2 по 11 клас. А у цьому навчальному році завдання 
контролю полягало в іншому: необхідно було з'ясувати якість реалізації 
рекомендацій листа МОН України «Педагогічна адаптація учнів 5-х 
класів до навчання в основній школі» (№ 1/9-64 від 17.02.06р). 

Наскрізність контролю у цьому випадку ми вбачали у вивченні 
стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів у 5-му класі з 
предметів навчального плану. 

За результатами письмових контрольних робіт у більшості учнів не 
відбулося спаду рівня навчальних досягнень. Крім того, за результатами 
анкетування в учнів не відбулося психологічної кризи при переході  до 
школи II ступеня. 

Це стало можливим завдяки планомірній роботі щодо реалізації 
комплексної програми «Наступність», яка діє в школі впродовж 2-х 
років. У цьому навчальному році була проведена така робота щодо 
реалізації її основних вимог у школах І-ІІ ступенів: 

• взаємовідвідування уроків учителями 4-х і 5-х класів, 
• години спілкування, 
• «круглі столи» вчителів початкової і старшої школи, 
• контрольні роботи, які проводили учителі основної школи, 
• анкетування учнів. 

У даному випадку ми застосували моніторинг як спосіб 
відстежування ходу реформ педагогічних процесів. Під час проведення 
педагогічної ради вчителі висловили багато зауважень щодо науково-
методичного та програмного забезпечення навчального процесу в 5-х 
класах. Позитивним вони вважають введення курсів «Етика» та «Основи 
здоров'я», а негативно оцінюють недостатню кількість годин у 
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навчальному плані на вивчення математики і трудового навчання. 
Також було відмічено, що всього 2,5 години варіативної складової 
навчального плану не дає можливості розвивати індивідуальні здібності 
учнів. 

Самоаналіз функціонування та ефективності системи 
внутрішньошкільного контролю дає можливість планувати методичну 
роботу. 

Наслідки наскрізного контролю щодо початку II етапу переходу 
школи на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання 
розглянуто на засіданнях предметних методичних кафедр та внесені 
пропозиції щодо планування роботи на наступний навчальний рік. А у 
2007-2008 навчальному році методична робота планувалась на основі 
самоаналізу освітньої діяльності школи за 2006-2007 навчальний рік. 

Реалізація концепції особистісно зорієнтованого навчання потребує 
створення адекватної моделі методичної роботи. Першим кроком до 
цього стала комплексна програма «Вчитель», метою якої є забезпечення 
умов для оптимального розвитку педагогічної творчості. 

Особистісно творчий підхід до організації науково-методичної 
роботи – домінанта програми. 

Творчість неможлива без індивідуалізації. Саме тому умовою 
успішної і реалізації є діагностування педагогічних кадрів. 

Вся робота з підвищення професійної майстерності вчителів у 
нашій школі здійснюється за результатами діагностики, основою якої є 
особистісно зорієнтований підхід до кожного вчителя. Як було зазначено 
вище, чіткого розмежування між організацією внутрішньошкільного 
контролю і методичної роботи не існує. Тому розкриємо роль 
самоконтролю, як однієї з найдемократичних форм 
внутрішньошкільного контролю, у визначенні рівня професійної 
компетентності педагогів та колективу. Впродовж навчального року 
кожен учитель згідно з планом самоосвіти вивчає та впроваджує у 
власну діяльність інноваційні педагогічні технології, корегує, 
вдосконалює окремі методи і прийоми, а у квітні-травні заповнює 
індивідуальну діагностичну карту, даючи, таким чином, згідно із 
запропонованими параметрами, самооцінку власному рівневі 
методичної кваліфікації. 

На основі діагностичних карт кожного вчителя складається 
діагностична карта всього педагогічного колективу. 

Відповідно до результатів діагностики вносяться зміни як у зміст 
методичної роботи, так і у форми її організації. Це: 

• створення творчих динамічних груп; 
• організація обміну передовим педагогічним досвідом; 
• адресна методична допомога; 
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• самоосвіта; 
• педагогічні дискусії тощо. 
Використання таких традиційних і нетрадиційних форм роботи 

педагогічними кадрами створює умови для зростання творчого 
потенціалу кожного, бо відповідає його запитам і потребам. Свідченням 
цього є динаміка зростання кваліфікаційного рівня педколективу за 
останні 5 років. Вона представлена в таблиці 1. 

 

Динаміка зростання кваліфікаційного рівня педколективу 
Калениківської спеціалізованої школи І - III ступенів 

 

Таблиця 1.  
 2004 2005 2006 2007 2008 
 Кіл-

ть 
% Кіл-

ть 
% Кіл-

ть 
% Кіл-

ть 
% Кіл-

ть 
%

«Учитель-методист» 1 5 1 5 1 5 1 4 3 13
«Старший викладач» 3 14 3 14 3 14 3 13 2 9 

Вища категорія 6 27 6 29 6 29 6 26 6 26
Перша категорія 11 50 11 52 11 52 12 52 12 52
Друга категорія - - - - - - - - - - 

Спеціаліст  5 23 4 19 4 19 5 22 5 22
 

Позитивна динаміка дає підстави вважати, що орієнтація на 
особистість учителя, його творчий потенціал, надання адресної допомоги 
є обґрунтованою і ефективною. 

Матеріали самоаналізу організації методичної роботи свідчать, що 
вона позитивно впливає на результати навчально-виховного процесу. 

Принцип особистісно зорієнтованого освітнього простору є 
об'єднуючим стрижнем всієї освітньої діяльності закладу. 

Виявити та розвинути творчі здібності кожного учня – це 
першочергове завдання, яке ставить перед собою наш педагогічний 
колектив. Ця робота проводиться в школі постійно і результативно, а 
саме: 

• учениця 4 класу Піхуля Оксана стала дипломантом 
Всеукраїнського конкурсу «Юний дослідник» у м. Києві (2007 рік); 

• учениця 11 класу Василенко Вікторія стала дипломантом 
Міжнародного дитячого екологічного форуму «Зелена планета 2006», 
який проходив у м. Москва та дипломантом І ступеня І Міжнародного 
конкурсу науково - дослідницьких проектів, присвяченого 70 - річчю 
гуртка юнатів Миколаївського зоопарку ім. М. Леонтовича (2007 р.); 

• учні школи є постійними учасниками та призерами 
Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», Всеукраїнського 
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інтерактивного природничого конкурсу «Колосок», Всеукраїнського 
конкурсу «Левеня», Всеукраїнської освітньої програми «Лелека»; 

• учениця 11 класу Новохатка Тамара нагороджена грамотою за 
участь у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт до 150 - річчя від дня 
народження Івана Франка; 

• учениця 11 класу Кісіль Наталія - дипломом за крашу творчу 
роботу у Всеукраїнському конкурсі «Податки очима дітей» (2006 р.); 

• учні Кісіль Олександр та Кісіль Наталія стати дипломантами 
Міжнародного конкурсу з українознавства, який проходив у Київському 
науково-дослідницькому інституті українознавства (2007 р.); 

• Таборова Алла отримала грамоту Національного університету 
«Острозька академія» за участь у конкурсі наукових (творчих) робіт з 
нагоди відзначення 125 - річчя з дня народження Івана Огієнка 
(2007 р.). 

Традиційно під час проведення творчого звіту в нашій школі, 
урочисто і святково відбувається церемонія нагородження переможців 
та призерів районних та обласних олімпіад. У 2007-2008 н.р. 6 учнів 
школи є номінантами цієї церемонії. 

Організація особистісно зорієнтованої методичної роботи та 
особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу дає змогу 
виявити не тільки навчальні та науково-пізнавальні здібності школярів, 
але й їхні індивідуальні природні здібності у художньо-естети 
(самодіяльний фольклорний гурт «Рідні наспіви»); спортивному (шкільна 
футбольна команда «Старт») напрямах.  

Головне стратегічне завдання колективу у галузі виховної роботи 
адміністрація школи вбачає у формуванні навичок учнів щодо їх 
соціалізації у суспільстві, вмінні брати на себе відповідальність за 
прийняття рішень та їх успішне втілення; виявленні, розвитку та 
реалізації природних здібностей дитини, зокрема, організаторських, 
естетичних, художніх, фізичних. Поряд з моніторингом рівня 
вихованості учнів, ці аспекти підлягають аналізу в процесі підведення 
підсумків діяльності колективу. 

У 2007-2008 навчальному році в умовах активного розвитку 
молодіжних самоврядних структур, значна увага була приділена 
оптимізації діяльності органів учнівського самоврядування. 
Вирішувалося триєдине завдання: 

• розвиток особистісних якостей та управлінських навичок лідерів 
дитячих колективів; 

• оволодіння учнями механізмом реалізації прийнятих проектів, 
планів, програм; 

• здатність учнів діяти у правовому полі, реалізуючи власні права, 
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не порушуючи прав інших учасників навчального процесу. 
Як і у попередні роки, учні школи мали сприятливі умові для 

реалізації природних здібностей. 
Найпопулярнішим видом спорту у школі є футбол. Команда школи 

впродовж останніх 5 років була неодноразовим володарем та призером 
кубків: 

 на приз ректора Полтавського державного педагогічного 
університету ім. В.Г. Короленка В.О. Пащенка; 

 на приз директора Кременчуцького педагогічного училища 
ім. А.С. Макаренка І.В. Гальченка; 

 кубок воїна – афганця Ігоря Веклича; 
 кубок районної газети «Решетилівський вісник»; 
 у 2005 – 2006 навчальному році стали учасниками фінальних 

обласних змагань по футболу.  
У матеріалах самоаналізу висвітлено діяльність навчально-виховних 

структур художньо-естетичного спрямування: у школі задля розвитку 
сценічних талантів дітей діє драматичний гурток «Дивограй», який 
протягом останніх років неодноразово був переможцем та призером 
районного та обласного зонального огляду – конкурсу театральних 
колективів. У поточному навчальному році колектив з виставою «За 
двома зайцями» виборов І місце у районному та обласному зональному 
конкурсі-огляді шкільних театральних колективів. А за презентацію у 
конкурсі, присвяченому 190-річчю створення образу Наталки Полтавки 
І. Котляревським, посів четверте місце та отримав схвальні відгуки журі 
на заключному обласному конкурсі.  

Учні, які мають вокальні дані та прагнуть і вміють грати на 
народних інструментах, входять до складу самодіяльного фольклорного 
гурту «Рідні наспіви», який є: 

• постійним учасником та переможцем районного, обласного 
зонального та заключного обласного огляду конкурсу «Веселка»; 

• учасником обласного свята «Решетилівська весна»; 
• учасником обласного та Всеукраїнського свята «Посміхнемось 

щиро Вишні». 
Узагальнюючи аналітичні матеріали, члени робочої групи з 

самоаналізу освітньої діяльності школи вносять корективи у шкільну 
Програму перспективного розвитку закладу, перспективний план 
внутрішкільного контролю, надають конкретні пропозиції щодо 
організації діяльності школи у новому навчальному році. 

Таким чином, щорічний самоаналіз діяльності закладу дозволяє 
надати управлінській діяльності системності, обґрунтованості, 
практичної спрямованості та дієвості. Велику увагу приділяється 
гласності всіх шкільних процесів, змін через наради, збори, оголошення 
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тощо. У червні-серпні щороку директор школи звітує перед педагогічним 
колективом, членами ради школи, піклувальною радою, батьківським 
комітетом, усією спільнотою про свою роботу. 

Переведення стосунків у площину співробітництва, відмови від 
формули «Начальник завжди правий!», створення умов для 
конструктивної критики і самокритики, шанобливого ставлення до 
думки іншого – основа ефективного управління. 

 
 
 

V. ПОДІЇ 
 

Обласна конференція «Налагодження співпраці для 
освіти у сільських середовищах»  

(за українсько-польсько-нідерландським проектом) 
20 листопада 2008 року на базі Полтавського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського 
проведено обласну конференцію «Налагодження співпраці для освіти у 
сільських середовищах». Конференція проходила в рамках українсько-
польсько-нідерландського проекту за підтримки Федерації освітніх 
ініціатив Польщі та Центру освітніх ініці польських програмах «Мала 
Школа» та «Малий Дитсадок», українських освітян познайомили Аліна 
Козінська-Балдига – президент Федерації Освітніх Ініціатив (Варшава, 
Польща) та Ельжбета Толвінська-Круліковска – віцепрезидент освітніх 
програм (Варшава, Польща). Польські колеги переконані, що школа може 
виконувати функцію місцевого центру культури, підприємництва, 
спорту, освіти дорослих, якщо мешканці села стануть її співгосподарями 
– так відбувається в школах і дитсадках Польщі. Пробуджена активність 
мешканців села служить не тільки школі й освіті, але й стає підвалиною 
розбудови громадянського суспільства. 

Виконавчий директор БО «Центр освітніх ініціатив» Олена 
Шинаровська (Львів) представила мету проекту, яка полягає у підтримці 
сільської освіти в Україні шляхом активізації місцевих громад для 
створення у школах Осередків розвитку села. 

Учасники конференції, серед яких були директори загальноосвітніх 
закладів області, заступники директорів, працівники ПОІППО, 
ознайомилися з результатами навчального візиту до Польщі.  

Автори місцевого проекту (Королюк С.В. – завідувачка кафедри 
менеджменту освіти, Водолазська Т.В. – доцент кафедри менеджменту 
освіти ПОІППО, Крилевець М.П. – завідувачка відділу початкової та 
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дошкільної освіти ПОІППО) представили локальний проект, його 
приоритетні завдання, мету та очікувані результати.  

Під час роботи конференції обговорені перспективи подальшої 
міжнародної співпраці у сфері розвитку освіти на селі, реалізації 
спільних проектів у Полтавській області.  

 
 

Проект «Міжкультурна освіта в школі» 
15 жовтня 2008 року в рамках проекту Центрального Осередку 

Вдосконалення Вчителів Республіки Польща «Шукати спільне – зрозуміти 
відмінності – міжкультурна освіта в школі» за фінансової підтримки 
державного бюджету у 2008 році «Імплементація польської програми 
співпраці задля розвитку та підтримки міжнародної співпраці на 
користь демократії і громадянського суспільства» було проведено тренінг 
з теми «Міжкультурна освіта в школі» (тренер – Королюк Світлана 
Вікторівна). Очікувані результати проекту: 

• знання теоретичних основ та технологій формування 
міжкультурної компетентності учасників; 

• знання основних шляхів впровадження міжкультурної освіти в 
школі; 

• вміння застосовувати форми і методи реалізації міжкультурної 
освіти в школі; 

• готовність учасників до впровадження занять з теми 
«Міжкультурна освіта в школі». 

Учасниками тренінгу стали 25 заступників директорів з навчально-
виховної роботи шкіл області.  

Навчання відбувалося за такими модулями: «Організаційний», 
«Міжкультурна компетентність», «Реалізація міжкультурної освіти в 
школі», «Інтерактивні методи в міжкультурній освіті», «Презентація 
освітнього пакету та сценаріїв занять у сфері міжкультурної освіти», 
«Підведення підсумків. Евалюація». Під час тренінгу використовувалися 
інтерактивні методи роботи: лекція-презентація, робота в малих групах, 
дискусія «Мета план», «Критеріальний покер», вправа «Школа рівних 
можливостей», рольова гра «Казка про Землю Четвертляндію». 

 
Обласний семінар начальників управлінь освіти  

«Як підвищити ефективність управління освітою» 
27-28 листопада 2008 року на базі відділу освіти Кобеляцької 

райдержадміністрації відбувся  обласний семінар начальників управлінь 
(відділів) освіти «Як підвищити ефективність управління освітою», 
організований Головним управліннями освіти і науки Полтавської 
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облдержадміністрації спільно з Полтавським обласним інститутом 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського. 

Згідно з програмою семінару було проведено круглий стіл «Влада і 
громада: партнерство задля якісної освіти». 

Ефективною формою роботи семінару стало тренінгове заняття «Як 
вирішити проблеми управління освітою на районному (міському) рівні?». 
Позитивна взаємодія, спілкування, групова підзвітність, колективні 
зусилля сприяли успішному виконанню програми семінару. 

 
 

VІ. АНОНСИ 
 

Увага! Анонс на 2009 рік! 
Шановні читачі! 

Наступного року планується випуск трьох номерів часопису «Освіта 
Полтавщини»: 1) «Менеджмент керівників дошкільних закладів», 
2) «Освіта на основі компетентностей», 3) «Управління ефективною 
школою: здобутки і перспективи». 

Запрошуємо до  розмови на сторінках часопису всіх зацікавлених, 
небайдужих до проблем освіти. 

 
Часопис №1 (18) «Менеджмент керівників дошкільних 

закладів» 
Керувати дошкільним закладом, сприяти його розвитку в наш 

бурхливий час – нелегка справа. Але Ви знаєте точно, куди йдете, 
ставите реалістичні завдання і досягаєте мети. Поділіться своїм досвідом 
на сторінках часопису «Менеджмент керівників дошкільних закладів». 
Він адресований працівникам освіти, які прагнуть до реальних змін в 
управлінській діяльності. 

 
Часопис №2 (19) «Освіта на основі компетентностей» 

У Національній доктрині розвитку освіти України визначено, що 
головною метою української системи освіти є створення умов для 
розвитку та самореалізації кожної особистості, забезпечення високої 
якості освіти випускникам середньої та вищої школи. 

Вітчизняні науковці та педагоги-практики наголошують на 
компетентнісному підході у процесі підготовки фахівців будь-якої 
сфери. 

Номер Часопису присвячений питанню модернізації системи освіти 
на основі компетентнісного підходу, а саме: 

• впровадження компетнісного підходу в управлінську діяльность 
керівника закладу освіти; 
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• розвиток професійної компетентності педагога в системі 
післядипломної педагогічної освіти; 

• реалізація компетентнісного підходу в умовах профільної освіти; 
• розвиток життєвих компетенцій дітей з особливими потребами; 
• інноваційні ідеї компетентісно орієнтованої виховної системи 

закладу освіти 
Що потрібно сучасній людині для того, щоб відчувати себе 

комфортно в нових соціально-економічних умовах? Яку роль має 
відігравати навчання, яким воно має бути, щоб підготувати людину до 
життя та праці? 

Одним зі шляхів оновлення змісту освіти й узгодження його із 
сучасними потребами є орієнтація навчальних програм на набуття 
ключових компетентностей та на створення ефективних механізмів їх 
запровадження. 

Яких саме компетентностей необхідно навчати і як? Чи є рецепти 
для педагога? Що має бути результатом навчання? 

Чекаємо Ваших матеріалів з власними творчими доробками, з 
особистим поглядом на проблему.  

 
Часопис №3 (20) «Управління ефективною школою:  

здобутки і перспективи» 
Ефективна школа. Якою Ви її бачите? Як надихнути вчителя на 

результативну працю? Як досягти успіху в навчанні?  
Якщо Ви знаєте відповіді на ці питання, поділіться власними 

роздумами і досвідом з колегами, запропонуйте свою модель ефективної 
школи. 

Очікуємо, що матеріали випуску допоможуть поповнити професійні 
знання з проблем сучасного шкільного менеджменту та управління 
ефективною школою. 
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Пишіть нам як наші автори, 

Використовуйте матеріали як читачі, 
Передавайте досвід як наші друзі! 

 
Пам’ятка авторові! 

Наш часопис вміщує теоретичні, методичні та практичні матеріали з 
питань освітнього менеджменту. Ваші статті, творчі доробки – скарб, 
яким Ви можете поділитися, яким можуть скористатися інші.   

Щоб надруковані матеріали збагатили скарбничку читачів, 
пам’ятайте:  

- автор відповідає за достовірність фактів, даних, правильність 
цитат; 

- уникайте загальних науковоподібних стилістичних конструкцій; 
- дотримуйтеся правил оформлення журнальних статей; 
- пишіть на актуальні теми, щоб бути почутими. 

Бажаємо Вам успіхів! 
 

Чекаємо Ваші матеріали за адресою: 36029  
кафедра менеджменту освіти 

 вул. Жовтнева, 64, м. Полтава. 
Відповіді на усі запитання Ви можете отримати за телефоном: 

(0532) 56-54-23 
Королюк Світлана Вікторівна 
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