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Вступ 
 

Методологічне та методичне забезпечення впровадження 
 профільного навчання 

 
Методологічними засадами профільної освіти є: принципи особистісної 

орієнтованої освіти, інтеграції та диференціації навчального процесу, державні 
документи та постанови Міністерства освіти і науки України про освіту. 

У цих документах закладено нові принципи організації освіти в сучасній 
школі. Створення платформи для становлення профільної старшої школи в 
Україні має передбачати: перегляд основних підходів до організації навчання у 
старшій школі, обґрунтування поняття профільного навчання, з’ясування її 
основної мети та завдань; розробку моделі та структури профільних курсів, 
окреслення рамок основних та профільних предметів, визначення 
співвідношення варіантного та інваріативного компонентів в їх динаміці    , 
узгодження цих позицій з державними стандартами. Методичне забезпечення – 
це сукупність способів організації профільного навчання та впровадження 
освітньої галузі технології. 

Досвід багатьох країн показує, що профільна організація навчання веде 
до поступового скорочення інваріантного компонента. При створенні переліків 
профільних дисциплін необхідно враховувати потреби ринку праці. Створення 
таких переліків повинно бути гнучки і передбачати поповнення або вилучення 
певного профілю. Визначитись з профільними галузями необхідно для того, 
щоб запобігти стихійній диференціації навчання. 

У процесі запровадження профільного навчання необхідно враховувати 
методологічні основи, які висвітлені в працях В.С.Пікельної, І.П.Волкова, 
Є.О.Клімова, А.П.Самодріна. Н.І.Шиян та ін. При цьому особистість 
розглядається через професійні сфери діяльності: „людина-людина”, „людина-
природа”, „людина-техніка”, „людина-знакова система”, „людина-художній 
образ”. 

Для ефективного запровадження профільного навчання в старшій школі 
необхідні структурні перебудови самої її організації та технології відбору учнів. 
Оскільки сьогодні в умовах віддалених районів та сільських шкіл не можливо 
відразу створити таку структуру, перехід до профільного навчання повен бути 
поступовий та відбуватись лише за умови існування необхідної бази та 
педагогічних кадрів. 

Створення профільної старшої школи не можливе без належної 
підготовки кадрів. Саме тому система підготовки та підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів має бути забезпечена необхідними програмами, 
навчальними матеріалами та іншими ресурсами, щоб задовольнити освітню 
галузь необхідними кваліфікованими спеціалістами. При визначенні 
профільних напрямів має бути узгодження стосовно спеціалізації системи 
підготовки та підвищення кваліфікації освітніх кадрів. Окрім того, необхідно 
врахувати можливість учителів викладати навчальні предмети за різними 
профілями або в межах одного профілю, що є дуже важливим  умовах сільських 
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шкіл. Учителі мають бути обізнані з сучасними педагогічними технологіями, 
інтегрованими курсами та інноваційними формами й методами викладання, з 
сучасними засобами навчання. Необхідно організувати підготовку та 
підвищення фахової кваліфікації вчителів, що задовольнять потреби профільної 
старшої школи. Державний стандарт базової і повної середньої освіти визначає 
вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів за галузевим принципом. У 
старшій школі навчання профілізується, відповідно до цього зміст освіти 
диференціюється за трьома рівнями: обов’язковий, визначений Державним 
стандартом; профільний, який визначається програмами, затвердженими МОН; 
академічний, що пов’язаний з профільними предметами і за яким здійснюється 
загальноосвітня підготовка учнів. 

Структурування змістового наповнення галузі «Технології» відбувається 
на основі таких змістових ліній: 1)політехнічна орієнтація;   2)технологічні 
основи виробничої діяльності; 3)трудова компетентність; 4)графічна культура; 
5)інформаційна культура; 6)технологія творчості. 

Всі змістові лінії є наскрізними для реалізації змісту галузі в основній і 
старшій школі. Інтеграція змісту природничо–наукових знань учнів 
загальноосвітньої школи передбачає опанування системою знань, учнів 
загальноосвітньої школи передбачає опанування системою знань, необхідних у 
повсякденному житті та трудовій професійній діяльності у майбутньому. Вона 
включає формування наукового світогляду та інтелектуального розвитку на 
основі логічного мислення, просторової уяви, алгоритмічної, графічної та 
інформаційної наступності між початковою, основною і старшою школою. 
Нинішній стан профілізації школи має власну специфіку та особливості. Крім 
того, що у старшій ланці середньої школи завершується здобуття загальної 
середньої освіти, саме на цьому етапі розвитку особистості відбувається 
соціальне та громадянське самовизначення молоді. Тому зміст освіти в старшій 
школі повинен бути спрямованим на становлення компетентної особистості, 
яка здатна до соціальної адаптації в суспільстві, усвідомлює власний потенціал 
та способи реалізації обраного життєвого шляху. Введення профільної освіти з 
цих позицій є відповіддю на нові вимоги суспільства до особистості: вона 
повинна бути компетентною, відповідальною, мати громадянську позицію, 
вміти навчатися впродовж усього життя, оволодівати кількома професіями 
залежно від кон’юктури ринку праці тощо.  

Отже, профільна освіта суттєво відрізняється від виробничого 
навчання,яке у багатьох  випадках обмежувало можливі професійні плани 
випускників шкіл. Як відзначалося вище, сучасна профілізація школи 
відбувається у принципово іншій освітній парадигмі – особистісно 
орієнтованій. Профільна освіта коригує зміст загальної середньої освіти за 
принципами диференціації та варіативності, вона підвищує її соціально–
економічну значущість, забезпечує інтеграцію освітніх та предметних галузей, 
їх спрямованість на життєве та професійне самовизначення випускників шкіл. 

Актуальним на сьогодні є розробка цілей, змісту та структури 
профільного навчання в школі, обґрунтування диференціації змісту освіти в 
старшій школі, визначення базового й профільного рівнів освіти. Перше 
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питання, яке постає перед управлінцями та вчителями, полягає в тому, які 
предмети слід відносити до профільних. Для цього проведемо порівняння 
базових та профільних навчальних дисциплін. До профільних ми відносимо  ті 
курси, які поглиблюють зміст базових загальноосвітніх предметів. На 
профільному рівні базові предмети (або освітні галузі) можуть бути 
представлені сукупністю окремих профільних курсів. Наприклад, прородничо–
математичний профіль може бути представлений сукупністю прородничо–
наукових курсів; фізика, біологія, хімія, фізична географія; суспільно–
гуманітарний – курсами економіки, права, соціології, культурології тощо. 

Порівнюючи цілі базових та профільних курсів, відзначимо, що обидва 
курси є загальноосвітніми, але пріоритети у них різні. До основних цілей 
базових курсів належать світоглядні, розвивальні, виховальні, тобто йдеться 
про оволодіння учнями основними (а не вузькопредметними) компетенціями. 
Опосередковано у процесі вивчення базових дисциплін реалізується завдання 
профорієнтації, підготовки до професійної освіти. 

Цілі профільних курсів визначаються типами профільного навчання, яких 
можна виділити три: індивідуальний, соціалізуючий, вузівський. Перший тип, 
індивідуальний, забезпечує реалізацію учнями власного освітнього маршруту, 
який не обов’язково виводить учнів на пісшкільну професійну освіту. Другий 
тип, соціалізуючий, спрямований на тре, щоб готувати учнів до трудової 
діяльності, а також до отримання початкової та (або) середньої професійної 
освіти. Вузівський тип профільної освіти забезпечує підготовку учнів до вступу 
у вищі навчальні  заклади.  

В наш час особливо актуальною є компетнтнісно орієнтована освіта 
Звичайно, кожен конкретний профіль навчання має конкретні цілі, які 
реалізуються  циклом профільних дисциплін; але, підкреслимо, пріоритетними 
цілями профільних курсів є задоволення індивідуальних освітніх потреб 
учнів.У психолого–педагогічній літературі під компетентністю розуміється 
інтегративна якість особистості, яка зумовлює готовність здійснювати певну 
діяльність. При  цьому є важливими не окремі знання, вміння та процедури, а 
властивість, яка дозволяє людині здійснювати діяльність у цілому. Уведення 
профільного навчання дещо уточнює поняття про види компетентності, які є 
важливими для визначення змісту освіти в загальноосвітній школі. Профільна 
компетентність є результатом освітнього процесу в старшій школі і 
визначається як готовність самостійно одержувати та використовувати знання 
із профільної освітньої галузі, які необхідні для професійного самовизначення і 
самореалізації особистості. 

На сучасному етапі профілізації старшої школи важливо, щоб і керівники 
шкіл, і вчителі володіли методологією визначення змісту базових та 
профільних дисциплін. Деякі методологічні та методичні орієнтири ми й 
прагнули визначити. 

 
Мирошниченко В.І. 
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Розділ І. Досвід упровадження профільного  
навчання в загальноосвітніх школах області 

 
Змістові й організаційно-управлінські аспекти функціонування 

загальноосвітньої школи сільської місцевості на основі індивідуального 
вибору школярем рівня вивчення предмету 

 
Шиян Н. І.  

 
 Школа – це суспільний інститут. Її призначення – створення умов для 
повноцінного самовизначення особистості, тобто для виявлення своїх 
потенціальних можливостей, усвідомлення їх як цінність і співвідношення з 
тими вимогами, які передбачає суспільство до людини в процесі використання 
нею різних соціальних ролей. Процес освоєння особистості соціальних ролей є 
найважливіша складова її соціалізації. 
 Історичний вплив на розвиток особистості учня і педагога має наявність в 
навчальному закладі варіативних моделей освітнього процесу, що включають: 
освіту за вибором; різнорідне навчання; профільну освіту в старшій ланці; 
організаційно оформлені і вільні (ситуації) варіанти додаткової освіти.  
 Освіта за вибором забезпечується шляхом м’якої диференціації, як основи 
моделювання базового компоненту навчального плану, наявності широкого 
спектру авторських навчальних курсів, факультативів, спецкурсів, курсів за 
вибором, спрямованих на забезпечення особистісних потреб учнів, які 
створюють умови для їх соціалізації. Ці курси розробляють в співробітництві з 
викладачами вищих закладів освіти, інституту післядипломної освіти 
педагогічних працівників, учителів шкіл. Розробляються посібники (у тому 
числі на електронних носіях) для безпосереднього і дистанційного навчання на 
основі кейс технології. 
 Профільне навчання дозволяє дитині отримати свої перші 
передпрофесійні вміння, навички, знайти початковий досвід професійного 
самовизначення. Досягнення школяра розробляються і оформлюються в 
навчально-методичне портфоліо, відкрите для всіх учасників освітнього 
процесу. На розвиток і саморозвиток всіх учасників освітнього процесу 
великий вплив мають ті підходи, принципи, на яких будується освітній процес. 
 Ми обґрунтовуємо „м’яку” диференціацію навчання як спеціально 
організовану систему навчання, при якій кожен учень, навчаючись у одному й 
тому ж класі, опановує  деякими мінімумами загальноосвітньої підготовки, що 
є загальнозначущою і такою, що забезпечує можливість пристосування в 
життєвих умовах, які постійно змінюються, одержує право і гарантовану 
можливість надавати переважну увагу тим напрямам, які в найбільшій мірі 
відповідають його нахилам, здібностям і майбутнім життєвим планам, 
вивчаючи обрані предмети на профільному рівні. Профільний рівень відповідає 
профільному стандарту освіти з певної галузі знань.  
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 Наш підхід до розуміння можливостей м’якої диференціації, як основи 
моделювання профільного навчання інваріантного компоненту навчального 
плану, полягає в розв’язанні проблеми профільного вивчення предметів у 
старшій ланці загальноосвітньої школи сільської місцевості у тому випадку, 
коли виділення в школі окремого класу для профільного вивчення предмета 
(тим більше декількох класів) або з ряду причин неможливо, або вимагає 
великих фінансових витрат.  
 Ідея профільного навчання в сільській школі на основі „м’якої” 
диференціації є теоретичною основою пропонованою концепції сільської 
школи з профільним навчанням. Суть пропонованої нами моделі можна 
виразити в таких положеннях: у середині старших класів сільських шкіл з 
кожного предмета виділяються базові і профільні учнівські навчальні групи; на 
міні-модулі (тривалість 70 (80) хв. ) кожна група опрацьовує одну й ту ж тему 
на своєму рівні: базовому чи профільному. Ефективність роботи забезпечується 
навчальними посібниками для школярів, які дозволяють кожному учневі 
працювати на високому, але цілком доступному рівні складності з кожного 
предмета; окремі теми, які не входять до базового курсу, але вивчаються за 
профільними програмами, оформляються в елективні модулі, які вивчаються на 
додаткових заняттях за розкладом, які проводяться за рахунок скорочення міні-
модуля з 90 до 70 (80) хвилин; резерв навчального часу з предметів, які учні не 
вибрали як профільні, використовується для обов’язкових індивідуальних і 
групових консультацій, які теж ставляться в розклад; дальше розширення і 
поглиблення вибраного профілю відбувається в курсах за вибором, які школярі 
освоюють аналогічно до елективних модулів. Крім того, учням пропонується 
творча робота з обраного профілю, яка базується на методі проектів; для 
розширення кола спілкування школярів сільської місцевості з однолітками 
організовуються міжшкільні факультативи, роботи секцій МАН, наукові 
товариства школярів, під час літніх канікул – профільні табори, де учні 
поєднують з відпочинком роботу з вибраного профілю. 
 Стисло сформуємо основні концептуальні положення моделювання 
профільного навчання на основі м’якої диференціації: у класі з кожного 
предмета (якщо є учні, які обрали цей предмет як профільний) виділяються 
групи базового і профільного рівнів; серед груп базового рівня виділяються 
групи, що вивчають предмет на рівні стандарту і групи, що вивчають предмет 
на академічному рівні; учні груп базового рівня працюють за підручниками 
загальноосвітнього рівня, а учні профільних груп – за підручниками для 
профільних класів; до підручників загальноосвітнього і профільного рівнів 
розробляються дидактичні матеріали чи навчальні посібники, які дозволяють 
школярам працювати на навчальному занятті (міні-модулі) на обраному рівні; 
основним видом навчальної діяльності школярів стає самостійна робота; вибір 
школярем рівня вивчення предмета дозволяє кожному учневі конструювати 
власну освітню траєкторію; учень має право вибирати, на якому рівні скласти 
єдиний державний екзамен – базовому чи профільному. 
 В умовах м’якої диференціації навчання в загальноосвітній школі 
сільської місцевості, яка характеризується невеликою наповнюваністю класів, 
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створюються умови для врахування здібностей, інтересів та нахилів кожного 
учня, приймається до уваги їхня працездатність, темп просування в засвоєнні 
предметних знань, виникає необхідність в особливому конструюванні 
навчальних занять. 
 Таким чином, фактично „м’яка” диференціація здійснює основну 
функцію профільної диференціації – забезпечення поглибленого вивчення 
предметів. Суть пропонованого підходу можна виразити в таких положеннях: у 
старших класах загальноосвітньої школи сільської місцевості можна виділити 
групи учнів за профілями (число цих груп варіюється від мінімуму (однієї) до 
максимуму(весь набір профілів або мінімальний набір профілів зі всіх 
можливих); при вивченні навчальних предметів, зміст і обсяг яких однаковий 
для всіх учнів (цей предмет жоден учень не вибрав як профільний), клас 
розглядається як єдине ціле і можна говорити про доцільність застосування 
рівневої диференціації, в окремих випадках – індивідуалізації; при вивчені 
навчальних предметів, які окремі учні обрали як профільні, виникають 
відмінності в змісті і обсязі навчального матеріалу, визначається для вивчення 
різними групами (базовими і профільними) всередині класу. В цьому випадку 
пропонуємо таку основну структуру навчального заняття (міні-модуля): 
контроль знань школярів за попереднє заняття – кожен учень одержує свій 
варіант, але рівень, на якому здійснюється контроль, обирає сам: базовий (С, В, 
А) чи профільний. Якщо він виконав завдання свого рівня, може додатково 
виконати завдання поглибленого рівня для підвищення свого рейтингу; 
засвоєння нових знань – учитель пояснює новий матеріал, використовуючи 
проблемні ситуації, лабораторні досліди з окремих предметів, використовуючи 
й інші форми й методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів; 
вивчення та застосування учнями знань у стандартних умовах, творче 
перенесення знань і навичок у нові умови з метою формування вмінь – 
складається з двох етапів: індивідуальної й групової роботи. В ході 
індивідуальної роботи школярі знайомляться з новим матеріалом, причому, 
учні, які вибрали конкретний предмет як профільний, працюють з профільним 
підручником, додатковою літературою; а учні базових груп працюють з 
базовими підручниками. Під час групової роботи учні базових груп виконують 
завдання базового рівня ( 3 завдання рівня С, 2 завдання рівня В і 1 завдання 
рівня А), а учні профільної групи крім завдань базового рівня, які 
характеризуються більш різким зростанням складності й включають у себе ті 
поняття, які не розглядаються в базовому курсі, але є в профільному, 
виконують завдання творчого характеру, яке вимагає не лише завдань 
теоретичного матеріалу, а й уміння застосовувати ці знання на практиці; 
підведення підсумків групової роботи – самоконтроль і взаємоконтроль у групі, 
обговорення з учителем незрозумілих питань тощо.  
 Таким чином, профільна сільська школа з „м’якою” диференціацією як 
основою моделювання базового компоненту навчального плану, є однією з 
можливих моделей організованої профільного навчання. Навчальні плани 
школярів будуть відрізнятися глибиною вивчення окремих предметів. 
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Моніторинг якості профільного навчання: шляхи удосконалення роботи 
закладів і установ освіти Полтавської області 

 (2006/2007 н.р.) 
Якимець О.І. 

 
Упровадження профільного навчання у старшій школі – це один з шляхів 

модернізації національної системи освіти, зумовлений зміною мети навчання, 
зростанням вимог батьків і суспільства до якості освіти випускників, їх 
конкурентноспроможності на ринку праці, осмисленого вибору професії та 
власної самореалізації.  

Особливу роль у модернізації якості освіти відіграє моніторинг, що 
використовується не тільки як інструмент отримання об’єктивної інформації 
про стан освіти, виявлення її досягнень та недоліків. Моніторингове 
дослідження якості освіти – це можливість управляти саме якістю освіти, 
реалізовувати функції оцінювання, прогнозування, корекції та планування. 

І. Моніторинг кількісних показників впровадження профільного навчання. 
У чинних нормативно-правових документах закладено нові підходи щодо 

організації освіти в старшій школі. Вона має функціонувати як профільна, що 
створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, 
інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на вид 
майбутньої діяльності. 
 У 2007 році в Полтавській області налічувалось 280 загальноосвітніх 
навчальних закладів з профільною старшою школою, що становити 62,4 % від 
загальної кількості закладів відповідного типу: ЗОШ І – ІІІ ступенів, гімназій, 
ліцеїв, колегіумів.Відповідно у сільській місцевості профільне навчання 
впроваджується у 141 ЗНЗ, що становить 48,8 % від кількості ЗНЗ відповідного 
типу у сільській місцевості. Профільним навчанням охоплено 19471 учнів 10-х 
— 11-х класів, що становить 67,7 % від загальної кількості усіх 
старшокласників області. У сільській місцевості у профільних 10-х — 11-х 
класах навчаються 5138учнів, що становить 47,7 % від кількості 
старшокласників, які навчаються у сільських школах 

По місту профільне навчання впроваджується у 139 ЗНЗ (81,3 %), ним 
охоплено 14333 учнів 10-х — 11-х класів (79,7 %). Протягом трьох навчальних 
років відстежується динаміка змін кількості профільних класів та кількості в 
них учнів окремо для сільських і міських шкіл. 

Протягом трьох останніх років мережа профільних класів у сільській 
місцевості стабілізувалася. Але у порівнянні з міськими школами кількість 
класів у сільській місцевості залишається незначною. Існуюча межа профільних 
класів сільської місцевості ще не дає можливості реалізувати запити всіх учнів 
у профільному навчанні. 

Тому керівникам районних відділів освіти та директорам сільських шкіл 
необхідно працювати над розширенням мережі профільних класів, звертаючи 
особливу увагу на розвиток профільної школи в районному центрі. Ця школа 
має бути базовою та забезпечувати потреби у профільному навчанні 
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старшокласників інших шкіл цього ж  райцентру, а також учнів шкіл із ближніх 
сіл. Перспективним також є створення освітніх округів там, де є географічна і 
практична можливість об’єднати спільною діяльністю декілька сільських шкіл. 

Моніторинг запровадження профільного навчання в старшій школі 
передбачає визначення динаміки впровадження окремих напрямів і профілів у 
навчальний процес старшої школи. Аналіз динаміки доводить, що мережа 
профільних класів природничо-математичного напряму залишається 
стабільною, але в порівнянні з міськими школами кількість учнів, що в них 
навчається, у сільських школах залишається незначною. Тому керівником 
районних (міських) відділів (управлінь) освіти та директорам сільських шкіл, 
враховуючи велику роль природничих наук у формуванні в учнів сучасних 
уявлень про природничо-наукову картину світу в умовах високотехнологічного 
суспільства, необхідно звернути увагу на розширення мережі профільних 
класів.  
 
 

Науково-методичний супровід профілізації середньої освіти в області 
 

Матвієнко П.І. 
 

Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній школі 
розроблена на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», 
постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року № 1717 «Про 
перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і  
12-річний термін навчання». Вона ґрунтується на основних положеннях 
Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) і спрямована на 
реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом 
Президента України від 17.04.2002 року № 347/2002. 

У названих документах закладено нові підходи до організації освіти в 
старшій школі. Вона повинна функціонувати як профільна. Науково-
методичними та методологічними засадами профільної освіти є принципи 
особистісно та компетентнісно орієнтованої освіти, диференціація та 
індивідуалізація освітнього процесу. Профільна освіта забезпечує професійне 
самовизначення, робить акцент на становлення компетентної, конкурентно-
спроможної особистості, здатної до соціальної адаптації, навчання протягом 
усього життя, оволодіння декількома професіями, залежно від кон'юнктури 
ринку праці. 

Профільні дисципліни поглиблюють зміст базових загальноосвітніх 
предметів та міжпредметні зв’язки. Профільне навчання повинне стати 
чинником поліпшення якості та доступності освіти в умовах сільської школи та 
шкіл малих міст. Вже є значні наробки по організації науково-методичного 
супроводу профілізації в старшій школі. 

Науковцями, методистами-психологами розроблені технології відбору 
учнів до профілю навчання через оцінку внутрішнього середовища школи та 
зовнішнього соціального оточення. Визначено методики забезпечення 
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формування навчальних профілів: діагностичні опитування, анкети, творчі 
роботи учнів на дослідження рівня сформованості інтересів, нахилів, здібностей 
та обдарувань, оцінка продуктів праці, анкети для батьків, таблиці психолого-
педагогічного обстеження та інше. 

Профільна освіта суттєво відрізняється від виробничого навчання, яке у 
багатьох випадках обмежувало можливі професійні плани випускників шкіл. 
Сучасна профілізація школи відбувається у принципово іншій освітній 
парадигмі, особистісно та компетентнісно орієнтованій. 

Розпочався поступовий перехід старшої школи на профільне навчання, у 
загальній структурі якого виокремлюються такі напрямки: 

1. Суспільно-гуманітарний (філологічний, історико-правовий, 
економічний, юридичний та інші профілі). 

2. Природничо-математичний (фізико-математичний, біологічний, 
географічний, медичний, екологічний та інші навчальні профілі). 

3. Технологічний (інформатика, виробничі технології, проектування і 
конструювання, менеджмент, побутове обслуговування, агротехнологічний та 
інші профілі). 

4. Художньо-естетичний (музичний, образотворчий, хореографічний, 
театральний, мистецтвознавчий та інші профілі). 

5. Спортивний (атлетика, гімнастика, спортивні ігри, туризм та інші 
профілі). 

Профіль навчання визначається адміністрацією школи з урахуванням 
освітніх потреб замовників освіти; кадрових, матеріально-технічних, 
інформаційних ресурсів школи; соціокультурної і виробничої інфраструктури 
району, регіону; перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів 
учнівської молоді. 

Уповільнює процес профілізації відсутність централізованого 
забезпечення підручниками для профільного навчання іноземної мови. 

Одним із основних завдань профільного навчання є забезпечення рівня 
математичної культури, необхідного для повноцінної участі в повсякденному 
житті, продовження освіти та трудової діяльності, адже цей предмет є 
унікальним засобом формування не лише освітнього, але й розвиваючого та 
інтелектуального потенціалу особистості. 

При цьому науковий підхід до викладання математики поєднується з 
систематичною позакласною роботою, створенням сприятливих психологічних 
умов для формування творчої особистості. 

Навчання в старшій школі у профільному класі з поглибленим вивченням 
математики передбачає наявність стійкого усвідомленого інтересу до 
математики та схильності до вибору в майбутньому пов'язаної з нею професії. 

Кількість профільних класів в області є нестабільною, а кількість класів з 
поглибленим вивченням біології за останні роки зменшується. Це зумовлено 
незадовільним станом матеріально-технічної бази з біології, а також 
відсутністю підручників для профільних класів та класів з поглибленим 
вивченням біології. Прикладом успішного запровадження профільного 
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навчання є Великобудищанська ЗОШ, яка запроваджує сільськогосподарський 
профіль. 

Суттєвим елементом профільного навчання хімії і максимальної 
індивідуалізації можливостей кожного учня мають стати курси за вибором 
хімічного спрямування (вільне поєднання предметів, факультативів і 
організаційних форм оволодіння ними). 

На обговорення шляхів подальшого впровадження та розвитку 
профільного навчання хімії в старшій школі й визначення шляхів викладання 
хімії в профільних класах різних напрямів був спрямований обласний семінар 
„Хімічна освіта в системі профільного навчання" на базі Опішнянської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Зіньківського району. 

Головною проблемою у викладанні предметів художньо-естетичного 
виховання, зокрема, профільного навчання є кадрове забезпечення. Значна 
частина спеціалістів з музичного та образотворчого мистецтва – сумісники. Для 
збільшення кількості закладів профільного навчання художньо-естетичного 
напрямку потрібно подбати про покращення матеріальної бази. При цьому слід 
взяти до уваги, що Полтавський педагогічний університет щороку випускає 
спеціалістів, які могли б за наявності матеріально-технічного забезпечення 
підвищити якість викладання і збільшити кількість навчальних закладів 
вищезазначеного профілю. 

Важливою складовою в інтеграції змісту освіти є освітня галузь 
"Технології", її метою є завершення підготовки особистості до життя та 
трудової діяльності в умовах сучасних екотехнічних технологій. Зміст цієї 
галузі забезпечує формування технологічного світогляду, ознайомлення учнів з 
інформаційно-комунікаційними технологіями в сучасному виробництві та в 
житті, набуття навичок культури та різних способів праці, професійного 
самовизначення, раціональних видів діяльності, створення умов для 
особистісно орієнтованого навчання та розвитку школяра. 

Однією із проблем, яку вирішує інститут, є економічна освіта 
педагогічних працівників та учнів. Для вчителів трудового навчання включені 
лекції з питань підприємницької діяльності, фінансування та практичні заняття 
по складанню бізнес-плану. На одному із засідань обласної спеціальної 
дослідницької групи з проблеми громадянського виховання учнівської молоді 
було розглянуто питання „Формування конкурентноздатної особистості та 
культури підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки”. 

У Решетилівському районному будинку дитячої та юнацької творчості 
працюють гуртки декоративно-прикладного мистецтва за авторськими 
програмами: „Батік”, „Петраківський розпис”, „Витинанка”, „Решетилівська 
вишивка” тощо. Вихованці цього закладу – постійні учасники Всеукраїнських 
конкурсів учнівської творчості, переможці цього року.  

В умовах профілізації сільської школи, реформування агропромислового 
комплексу, становлення приватного сектора, ринкових відносин, на селі зростає 
роль інституту у формуванні нового покоління вчителів села, адже саме йому 
належить підготувати майбутніх господарів землі, хліборобів, фермерів, 
менеджерів. 
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Протягом останніх років у Полтавському ОІППО підготовку до 
профільного навчання школярів пройшли: учителі географії з проблеми 
«Особливості методики викладання профільних географічних спецкурсів»; 
учителі фізики з проблеми «Нові підходи до викладання курсу фізики в умовах 
профілізації школи»; учителі інформатики з проблеми «Особливості 
викладання інформатики в умовах профільного навчання»; учителі англійської 
мови з проблеми «Особливості викладання англійської мови в умовах 
профільного навчання»; учителі хімії з проблеми «Особливості викладання 
хімії в умовах профільного навчання»; учителі математики з проблеми 
«Методики навчання в профільних класах з поглибленим вивченням 
математики»; учителі образотворчого мистецтва з проблеми «Особливості 
викладання образотворчого мистецтва в умовах профільного навчання». 

Навчально-тематичними планами підвищення кваліфікації вчителів 
передбачено проведення лекцій та практичних занять з підготовки до роботи в 
профільних класах. 

У 2007 році проведено курси підвищення кваліфікації з проблеми 
„Використання програмно-педагогічних засобів, традиційних та 
інноваційних методів у допрофільному та профільному навчанні” для груп 
учителів математики, фізики, хімії, біології, інформатики, географії, економіки, 
української мови, англійської мови, зарубіжної літератури, історії, технічних та 
обслуговуючих видів праці. Професорсько-викладацький склад та методисти 
інституту прикладають зусилля для якісного навчально-методичного 
забезпечення профільного навчання в школах області. Проводяться 
конференції, семінари, інструктивно-методичні наради, курсове підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів. Щороку інститут забезпечує підвищення 
кваліфікації до 5 тисяч педагогічних працівників області за різними формами 
навчання: на базі інституту, консультативно-методичного центру, районних 
методичних кабінетів та вищих навчальних закладів. 

На базі КМЦ (Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С. Макаренка) 
проходять курсове підвищення кваліфікації понад 3 тисячі вчителів даного 
регіону протягом року, що дає значне розвантаження аудиторій та економію 
коштів районів і зручність під'їзду для педагогічних кадрів на курси. Оновлені 
навчальні програми та навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації 
вчителів підготовлені з урахуванням науково-практичних вимог в аспекті 
допрофільної та профільної підготовки. 

Спецкурс „Використання нових засобів навчання та новітніх педагогічних 
технологій у процесі профільного навчання" та лекційні заняття „Сутність і 
особливості процесу професійного самовизначення учнів та профорієнтаційної 
роботи в умовах профілізації загальноосвітніх навчальних закладів та ринку 
праці”, „Особливості викладання предметів в умовах профільного навчання”, 
розроблені викладачами кафедри методики і змісту освіти, спрямовані на 
осягнення вчителями-предметниками основ профільної освіти. 

Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми формування 
змісту природознавчих курсів у профільній школі”, що відбулася 12 квітня 2006 
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року в Полтаві, підбила підсумки 16-річних досягнень системи освіти 
„Довкілля” та визначила перспективи їх використання у профільній школі. 

Проведення практичних інтерактивних занять у режимі 
взаємовідвідування на курсах згідно з графіками роботи кафедр та відділів, 
використання науково-методичного потенціалу лекцій, які введені в 
комп'ютерну мережу, визначення базових навчальних закладів для проведення 
практичних занять та педагогічної практики у Полтаві та Кременчуці з проблем 
профільного навчання сприяють підвищенню професійного рівня викладачів та 
кваліфікації слухачів різних категорій. 

На допомогу слухачам курсів у бібліотеці інституту створено методичний 
куточок нормативно-правової бази з питань профілізації навчальних закладів і 
профорієнтаційної роботи. Освітянські журнали „Постметодика" та „Імідж 
сучасного педагога", які видає інститут, висвітлюють питання профільної 
освіти, трудового навчання, виховання, формування позитивної мотивації до 
трудової діяльності у навчальних закладах. Для поглибленого оволодіння 
інформаційною та комп'ютерною грамотністю педагогів області введений 
спецкурс „Використання інформаційних і телекомунікаційних технологій у 
викладанні предметів”, зокрема, для вчителів трудового навчання – лекція 
„Технологія використання графічних редакторів”. 

Обласний центр практичної психології і соціальної роботи, який діє на 
базі інституту, забезпечує психологічний супровід та науково-методичне 
забезпечення профорієнтаційної роботи та профілізації старшої школи області. 
На семінарах, нарадах, курсах порушуються питання формування соціально 
зрілої особистості в умовах диференційованого навчання; своєчасного 
виявлення і подальшого розвитку здібностей та обдарувань особистості; ролі 
психологічної служби в умовах профілізації навчання. 

Методисти та викладачі інституту здійснюють організаційно-методичне 
забезпечення обласних учнівських олімпіад із базових дисциплін, проведення 
конкурсів, змагань, виставок, ярмарків творчих робіт. Учні області щорічно 
беруть участь у Сорочинському ярмарку, де пропагують декоративно-ужиткове 
мистецтво Полтавщини. Це допомагає навчальним закладам розкрити творчі 
здібності та обдарування школярів і допомогти їм визначитися у виборі 
профілю та майбутньої професії. Спільно з Полтавським інститутом економіки 
і менеджменту „Світоч" створена обласна учнівська школа малого бізнесу. 

Певну роль в оптимізації профільного навчання та професійного 
самовизначення школярів відіграють і позашкільні заклади області, тому на 
курсах підвищення кваліфікації працівників цієї категорії, обласних семінарах, 
нарадах приділяється увага вищезазначеним питанням, пропагується кращий 
досвід роботи. 

Кафедра менеджменту освіти інституту забезпечує управлінські аспекти 
профілізації навчання. Особлива увага звертається на організацію науково-
методичного забезпечення системи педагогічної освіти сільського регіону, 
сприяє створенню умов для розвитку особистості сільського вчителя і учня, 
їхньої творчої самореалізації, безпосереднього фахового вдосконалення, 
підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти 
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сільських районів. З цією метою працюють постійно діючі семінари для 
керівників навчальних закладів, обговорюються питання профілізації навчання 
в школах сільської місцевості. 

Кафедра педагогічної майстерності започаткувала виїзні курси з 
проблеми „Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу викладачів” на базі 
шкіл району та вищих навчальних закладів відповідно до їх замовлень. 

Кафедра методики змісту освіти досліджує питання науково-методичного 
обґрунтування профільного навчання. Вже випущено перший каталог 
профільних програм, видані матеріали Обласної конференції, що відображають 
методичні проблеми впровадження профільного навчання та шляхи їх 
вирішення Профільний рівень передбачає поглиблене вивчення декількох 
дисциплін, тому реалізація міжпредметних зв’язків набуває особливої 
актуальності. 

До наукового обґрунтування профільної освіти належить категорія 
компетентності. Компетентність – це обізнаність, що ґрунтується на глибокому 
вивченні знань з певної галузі і зумовлює готовність до тієї чи іншої діяльності. 
Профільна компетентність – це готовність до професійного самовизначення, що 
є головним завданням профільної школи. З метою методичного забезпечення 
психологічного супроводу профілізації навчання при обласному центрі 
практичної психології і соціальної роботи створено спеціальну дослідну групу 
„Психодіагностичний супровід допрофільної підготовки”. 

На сучасному етапі профілізації старшої школи важливо, щоб і керівники 
шкіл, і вчителі володіли методологією визначення змісту базових та 
профільних дисциплін. Висвітлюючи питання організаційного та науково-
методичного супроводу профілізації середньої освіти в області, ми мали на меті 
на основі аналізу реальної картини профілізації скоординувати зусилля всіх 
ланок педагогічного процесу на вирішення нагальних питань, які випливають із 
наступного: 

1. Вирішенню проблеми оцінювання профілізації школи сприяє 
комплексна оцінка дидактичного процесу. 

2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти передбачає 
резерв часу на профільне навчання, але для його інтенсивного впровадження 
потрібно зміцнити матеріальну базу, забезпечивши потрібними підручниками, 
довідковою літературою і, звичайно, фінансувати варіант цього проекту. 

3. Виходячи з того, що сучасна профільна школа може відбутися тільки 
за умови наявності необхідних кадрів, здатних реалізувати програму вивчення 
профілюючих дисциплін і базових предметів відповідно до профілю навчання, 
ми розглядаємо модернізацію системи підготовки вчителів для роботи в 
профільних класах як першочергову умову реалізації Концепції профільного 
навчання в старшій школі. 

4. Як показує досвід організації проблемних курсів, до системи 
підготовки вчителів допрофільного навчання в старшій школі насамперед 
входить розкриття питання профільного навчання як одного з видів 
диференціації навчання, яке у світовій педагогічній практиці застосовується у 
чотирьох видах: за інтересами, за проектованою професією у дорослому житті, 
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за здібностями, за нездібностями. 
5. Плануючи і організовуючи науково-методичні заходи з районною 

ланкою, інститут післядипломної педагогічної освіти мусить прагнути 
забезпечити вирішення завдань підвищення педагогічної компетентності, 
ерудиції, загальної культури вчителя. 

6. Завдання методичної служби – допомогти вчителям основної школи 
долучитися до формування в учнів стійкого інтересу до предмета, розвитку у 
них відповідних здібностей, орієнтації на професійну діяльність, де 
використовуються одержані знання. 

7. Методистам районного та обласного рівнів слід систематично 
проводити семінари, наради, «круглі столи» з вивчення спеціальних програм і 
підручників, ознайомлення з новими педагогічними технологіями, які 
допомагають поглиблювати знання з предметів. 

8. Рекомендовано організувати проведення інструктивно-методичних 
нарад для педагогів, ознайомити їх з нормативно-правовою базою, науково-
методичним забезпеченням профільного навчання, підвищувати мотиваційну 
підготовку педагогів до включення в інноваційну діяльність з питання 
профільного навчання, а також активізувати роботу з розробки і впровадження 
у навчальний процес програм курсів за вибором, які є суттєвим елементом 
профільного навчання і максимальної індивідуалізації можливостей кожного 
учня. 

9. При визначенні профільних напрямів має бути узгодження стосовно 
спеціалізації системи підготовки та підвищення кваліфікації освітніх кадрів. 
Окрім того, необхідно врахувати можливість учителів викладати навчальні 
предмети за різними профілями, або в межах одного профілю, що є дуже 
важливим в умовах сільських шкіл. 

10. Учителі повинні бути обізнані з сучасними педагогічними 
технологіями, інтегрованими курсами та інноваційними формами й методами 
викладання, сучасними засобами навчання. Необхідно організувати підготовку 
та підвищення фахової кваліфікації вчителів, що задовольнять потреби 
профільної старшої школи. 

11. Досягати підтримки освітянських змін (серед яких і перехід до 
профільного навчання) різними верствами суспільства, зокрема, залучення до 
співпраці батьків, учнів, громадськості, спонсорів, меценатів, людей бізнесу і 
влади. Важливо навчити громадськість брати участь у формуванні та реалізації 
цілей, завдань, планів загальноосвітніх навчальних закладів. 
12. Готуючи вчителя до змін в освітній діяльності, виходити з того, що сучасна 
післядипломна педагогічна освіта можлива лише на основі поєднання власне 
системи післядипломної педагогічної освіти, зокрема курсів, семінарів, та 
самоосвіти педагогів у процесі здійснення професійних обов'язків і завдань. 
 Профілізація старшої школи –  це переорієнтація на особистість, на те, 
щоб створити можливості кожному випускникові побудувати свою власну 
життєву траєкторію, досягти мети. Тому профільне навчання є чинником 
поліпшення якості та доступності освіти в умовах сільської школи та шкіл 
малих міст.  
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Профільна освіта у формуванні компетентної творчої 
 особистості ХХІ століття 

Пашко Л.Ф. 
 
 Модернізація сучасної освіти спрямована на забезпечення умов щодо 
включення України в міжнародний освітній простір. Особистісний підхід у 
формуванні творчої особистості передбачає забезпечення успіху в діяльності 
для кожного учня. Успіх окрилює навіть дорослого, а тим більше – дитину, 
говори В.О. Сухомлинський. Профільна освіта покликана забезпечити успіх 
кожної особистості. 
 Перегляд основних концепцій змісту профільної освіти передбачає 
розширення тих можливостей, які відкривають перед учнівською молоддю 
життєві компетентності. Комплекс знань, умінь і навичок є підґрунтям для 
набуття необхідних життєвих компетентностей. Набуття знань, умінь і навичок 
трансформується в компетентності і сприяє гармонійній взаємодії з 
технологічним суспільством. Уже проведене узагальнення процесу формування 
ключових життєвих компетентностей за трьома блоками: соціальні, 
мотиваційні, функціональні.  
 Особистісні ціннісні орієнтації молоді спираються саме на ключові 
життєві компетентності. Життєві компетентності, що дають можливість 
особистості ефективно брати участь у багатьох соціальних сферах і роблять 
внесок у розвиток суспільства та особистісного успіху. Вони становлять 
основний набір найзагальніших понять, які включають деталізовані знання, 
уміння, навички, цінності та відносини. 
 В країнах Європи склалося досить різноманітне поняття ключових 
компетенцій. В Австрії розглядаються: предметна компетенція, особистісна, 
соціальна, методологічна; в Бельгії – критерії компетентностей – 
багатовимірність, досяжність, прозорість, багатофункціональність; окремо 
виділяється компетенція з опанування бази даних інформаційно-комп’ютерних 
технологій. У Фінляндії виділяються: пізнавальна компетенція, уміння 
оперувати знаннями в умовах змін та мотивованість, творчі компетентності, 
стратегічні, уміння діяти паралельно в різних напрямах. У Німеччині – 
інтелектуальні знання, навчальна компетентність, методологічні або 
інструментальні ключові компетентності, ціннісні орієнтації. У Нідерландах – 
здатність до самонавчання, уміння діяти в різних ситуаціях, розв’язувати 
проблеми, бути лояльним. Ключові компетентності пов’язані з життєвими 
цілями, умінням співпрацювати, з розвитком відповідальності, з підготовкою 
особистості до ринку праці та ін.  
 Реалізуючи ідею профільної особистісно-орієнтованої освіти, на уроках 
різних освітніх галузей вчитель має можливість формувати цілий ряд 
компетенцій, що складають в кінцевому результаті ключові життєві 
компетентності. 
 Можна виділити сучасні підходи до формування ключових життєвих 
компетентностей. Головним при цьому є не предмет, якому навчаємо, а 
особистість, яку формуємо. Активність і самостійність проявляється в 
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проблемних ситуаціях. що спонукають думати, аналізувати, робити висновки, 
самостійно вирішувати проблеми. Творчий компонент учня розвивається 
всебічним аналізом проблеми, пошуком різних шляхів її вирішення, 
використанням інноваційних форм та методів роботи; розумінням причинно-
наслідкових зв’язків. Логічне обґрунтовування своїх дій,  використання 
логічних структур та зв’язків допомагають міцнішому запам’ятовуванню, ніж 
розрізнені знання. Перспективи навчання, врахування особливостей 
особистості, її життєвого досвіду, інтересів оптимізує процес формування 
інформаційно технологічних компетентностей. 
 Ключові компетентності мають предметний характер, формування яких 
відбувається в комплексі, при вивченні багатьох загальноосвітніх дисциплін. 
Можна виділити основні етапи процесу формування ключових життєвих 
компетентностей майбутніх фахівців: формування базових умінь і навичок 
(початковий); розробка творчих завдань із застосовуванням знань по всіх 
аспектах трудової підготовки (основний); моделювання типових ситуацій у 
навчальній діяльності (закріплюючи); оцінка та самооцінка рівня 
сформованості ключової життєвої компетентності за визначеними 
критеріями(підсумковий)  
 На останньому етапі відбувається аналіз та самоаналіз досягнень і 
недоліків, підвищення рівня мотивації навчання. На цьому етапі застосовувався 
весь методичний комплекс дослідження рівня компетентності – тести, 
різнорівневі та корекційні завдання, кореляційний аналіз та ін. При цьому на 
будь-якому етапі формування можна виділити такі загальні елементи: 
мотиваційно-цільовий, що вказує на наявність мотиву досягнення мети, інтерес 
та готовність до роботи; когнітивний як наявність відповідних знань, умінь, і 
здатності використання інформаційної техніки; операційно-діяльнісний, що 
демонструє ефективність інформаційної діяльності із застосуванням 
інформаційних технологій; рефлексивний – забезпечує готовність до пошуку 
вирішення проблем, творчого потенціалу особистості учня. 
 Профільна осіва базується на особистісно-орієнтованих підходах, що  
передбачають упровадження інноваційних  педагогічних технологій та 
інтерактивних методів навчання (робота в парах, „акваріум”, „вільних 
мікрофон”, „кейс-метод” та ін.). Ключові життєві компетентності тісно 
корелюють з комунікативною. Комунікативна мовленева компетентність є 
одною з ключових (відповідно до Західноєвропейських рекомендацій з мовної 
освіти, напрацьованих Радою Європи) і розглядається як така, що складається з 
певних компонентів: лінгвістичного, соціолінгвістичного та прагматичного. В 
процесі формування цих компетентностей використовуються такі режими 
роботи: тренінговий, діалоговий, монологічний, синтезований. 
 Рівень сформованості ключових компетентностей залежить від 
навчального середовища, що включає в себе матеріальну базу та психолого-
педагогічний супровід цього процесу. Навчальне середовище повинне 
задовольняти всі базові потреби професійного пізнання, а зміст, методи і засоби 
організації цього пізнання повинні бути орієнтовані на розвиток творчих 
здібностей особистості. Результатом сформованості компетентностей є досвід 
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самостійної пізнавальної діяльності, що набувається спочатку під керівництвом 
вчителя, а потім самостійно.  
 В процесі профільного навчання важливо підвести учня до формування 
самоосвітньої компетентності. Самоосвітня компетентність базується на 
спеціально організованій педагогом діяльності, що включає формування таких 
якостей, як самостійність, спостережливість, відповідальність, самоорганізація, 
креативність. Світосприймання та специфіка проявляється в умінні виявляти 
різні форми активності та володіння інформаційно-технологічною 
компетентністю. 
 При організації навчання, орієнтованого на формування ключових 
компетентностей слід мати на увазі, що розвиток навчальних здібностей учня 
відбувається не тільки через оволодіння нормативною діяльністю, а й через 
постійне збагачення інтелекту, перетворення суб’єктивного досвіду в джерело 
власного розвитку. Основним результатом формування ключових життєвих 
компетентностей повинно стати формування пізнавальних здібностей та вмінь 
здобувати потрібну інформацію протягом всього власного життя. При 
формуванні ключових життєвих компетентностей необхідно управляти 
мотиваційними процесами. Проблема мотивації – одна із складних проблем; на 
перший план висуваються пізнавальні і соціальні (інтерес, самоповага, 
самотворення) мотиви. Необхідно враховувати, що ключові компетентності 
тісно пов’язані з самоосвітніми, як системою здібностей, що забезпечують 
особистості можливість успішно вирішувати всі життєві завдання, успішно 
здійснювати життєдіяльність на рівні життєтворчості.  
 У процесі формування компетентностей необхідно враховувати також 
голографічні підходи до визначення рівнів їх сформованості . Голографічний 
метод у наукових дослідженнях передбачає розгляд будь-яких об’єктів у фокусі 
трактувань різних сумісних наук. Цей метод дає можливість фокусувати 
близькі по значимості життєві компетентності: комунікативні, самоосвітні, 
проектні, інтерактивні та інші. Деякі дослідники виділяють вітагенні технології 
компетентнісно орієнтованого навчання. Зараз актуалізується життєвий досвід 
особистості, на якому ґрунтується вітагенне навчання. Досвід життя – це 
вітагенна інформація про ті чи інші його сторони.  
 Теоретико-методичні аспекти формування ключових життєвих 
компетентностей учнів включають інноваційні підходи, методологічні, 
філософські та психологічні основи сучасної освіти. Науково-методичний 
супровід – це система професійної педагогічної й управлінської діяльності 
щодо створення соціально-педагогічних умов для досягнення бажаного 
результату.  
 Третє тисячоліття відзначається стрімким зростанням значущості науки і 
освіти в житті людства та кожної особистості. Наука і освіта повинні 
вирішувати конкретні життєві проблеми людини, тому вони повинні 
реформуватися. Перспективним напрямком реформування сфери освіти є 
впровадження профільного  навчання та компетентнісно орієнтованих підходів 
у розвитку творчої, конкурентноспроможної особистості. 
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Організація профільного навчання в Диканській гімназії ім. М.В.Гоголя 
 

Горячун Н.Є. 
 

На виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню 
освіту”, Концепції профільного навчання в старшій школі, Національної 
доктрини розвитку освіти  в  гімназії введено профільне навчання старшої 
школи. Метою профільного навчання є створення умов для диференціації та 
індивідуалізації навчання, врахування та забезпечення подальшого розвитку 
інтересів, нахилів та здібностей учнів у тій сфері діяльності, з якою в них 
пов’язаний вибір майбутньої професії. 

Обрати правильний профіль – справа досить не проста. Передусім 
необхідно добре знати нахили і здібності кожної дитини. Тому реалізація 
профільного навчання в гімназії здійснюється з належною підтримкою 
психологічної служби, діагностики, конкретних рекомендацій.  Для визначення 
інтересів особистості учнів 7, 9 класів  в школі проводиться анкетування учнів 
та їх батьків. Виходячи з показників тестування, психолог робить висновок і 
дає рекомендації учням щодо вибору профілю навчання  (анкети додаються) 

Одним з основних напрямків роботи практичного психолога є 
психологічний супровід профілізації – психологічне забезпечення профільного 
навчання, яке реалізується через виявлення нахилів і здібностей учнів, їх 
уподобань та можливостей, створення умов для навчання учнів відповідно до 
визначених профілів навчання. З цією метою проводиться: діагностична робота, 
спрямована на визначення рис характеру, темпераменту, схильності, 
професійної спрямованості; анкетування учнів, батьків щодо вибору профілів 
навчання; консультаційна робота, спрямована на розвиток необхідних якостей; 
просвітницька робота з класними керівниками, вчителями, яка передбачає 
проведення педагогічних занять для ознайомлення із психологічними 
особливостями учнів та  методами формування професійного самовизначення. 

Така робота розпочинається ще з 7 класу, а з 8  класу учні протягом двох 
років навчаються у допрофільних класах. Проте одних тільки даних про 
інтереси і здібності дитини недостатньо для вибору профілю, тому 
враховується думка класного керівника, вчителів-предметників. (Анкета для 
учнів 7,9 класів, батьків додається). У гімназії розроблена та затверджена 
“Інструкція про порядок прийому учнів до Диканської гімназії ім.М.В.Гоголя”. 

У гімназії профільне навчання  здійснюється у формі внутрішкільної 
профілізації, зокрема створення профільних класів та  зовнішньої – на базі 
міжшкільного навчально – виробничого комбінату (технологічний профіль). 
Профільне навчання організується через навчальні заняття (уроки, лекції, 
семінари), факультативи, дистанційні курси. 

Навчальний план гімназії  передбачає такі напрямки та профілі: 
суспільно – гуманітарний напрямок; 
економічний профіль; 

природничо – математичний профіль; 
технологічний профіль; 
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художньо – естетичний профіль. 
Навчальний план профільних 10-11 кл. включає три блоки предметів: 
загальноосвітній обов’язковий цикл (базові предмети); профільні 
дисципліни, спецкурси  та факультативи (за вибором).У класах суспільно-
гуманітарного напрямку економічного профілю на вивчення основ економіки 
відведено 2 год., введено спецкурс “Права людини”, факультатив з 
креслення, факультатив із математики. 

У класах природничо-математичного профілю введено спецкурс “Основи 
екології”, факультатив з математики, збільшена кількість годин на вивчення 
біології, математики. У класі технологічного профілю учні здобувають 
професії: швачки, водія категорії „В”, тракториста чи оператора комп’ютерного 
набору на базі Диканського МНВК. У класі художньо-естетичного профілю 
суттєво збільшені години на вивчення курсу “Основи естетики”, зменшена 
кількість годин на вивчення математики. 

Навчально-виховний процес у профільних класах здійснюють най- 
досвідченіши і творчі працівники, викладачі вищих навчальних закладів. Так, 
уже третій рік згідно з угодою між Полтавським університетом споживчої 
кооперації діють вечірні  підготовчі курси для вступу на технологічний 
факультет, факультет економіки і менеджменту, факультет фінансів і обліку. 
Підготовка учнів здійснюється з предметів: українська мова, математика, хіміїя. 
Вчителі гімназії, які читають ці предмети, пройшли навчання на базі  
Полтавського університету  споживчої кооперації, їм надається методична 
допомога. Тут навчаються учні  з 5 шкіл району. 
Допрофільна підготовка в Диканській гімназії ім.М.В.Гоголя здійснюється по 

двох напрямках: природничо-математичний та суспільно-гуманітарний. 
Класи природничо-математичного напрямку є базовими для технологічного,  
природничо-математичного, фізико-математичного профілів. Класи суспільно-
гуманітарного напрямку є базовими для  економічно-правового профілю, 
гуманітарного профілю. 

Із цією метою введені спецкурси: “Моя економіка”, “Креслення”, 
„Інформатика”, „Історія  Полтавщини”, „Російська мова” відповідно. 
Структура профільного навчання Диканської гімназії ім.М.В. Гоголя 
передбачає:  
1. Підготовчо-організаційний етап: визначення здібностей, нахилів, уподобань 
учнів; формування банку даних творчих учителів; визначення профілю 
навчання; складання навчального плану, визначення переліку спецкурсів, 
факультативів, курсів за вибором; встановлення зв’язків із ВНЗ. 
2. Форми роботи: робота психолога (індивідуальна робота, групова); вивчення 
базових та профільних предметів;вивчення спецкурів, курсів за вибором, 
відвідування факультативів; індивідуальна робота з обдарованими та здібними 
дітьми (підготовка до олімпіад з профільних предметів);створення клубів за 
інтересами, об’єднань; участь в олімпіадах, конкурсах МАН; робота 
підготовчих курсів для вступу до ВНЗ. 
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3.Науково – методичне забезпечення та робота з учителями: шкільні методичні 
об’єднання; творчі групи; семінари, практикуми, відкриті уроки; комп’ютерні 
технології, преса, література. 
4. Робота з батьками: створення умов у сім’ї; індивідуальні консультації; 
батьківські збори; спільна робота школи та сім’ї. 
5.Аналітично-узагальнюючий етап: обговорення на педраді, нараді при 
директору, батьківських зборах,  в органах учнівського самоврядування; аналіз 
результативності учнів школи у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах МАН; 
аналіз відповідності профілю навчання вибраному вищому навчальному 
закладу. 

Введення профільного навчання в старшій школі дає можливість учням 
вирішити такі завдання: виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов 
для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності 
до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією; забезпечення 
наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою освітою і 
професійною освітою. 

 
Анкета  для батьків учнів 7, 9 класів 

1. Для якої області праці виявляє зацікавленість Ваша дитина ? 
2. Які предмети  Ви б хотіли, щоб вона вивчала глибше відповідно до 

майбутнього вибору професії і бажань дитини ? 
3. Якщо у Вашої дитини  є невдачі у навчанні, то що є причиною на Ваш 

погляд: 
складність матеріалу, 
відсутність здібностей, 
небажання вчитися,  
погані взаємини з учителями, 
погані взаємини з товаришами, 
інше (вкажіть) ? 

4. Який вплив мікроклімату в класному колективі на успішність Вашої 
дитини? 

сприяє зростанню інтересу до навчання, 
подавляє бажання вчитися, 
інше (вкажіть). 

5. Яку участь Ви взяли б у роботі школи щодо підготовки дитини до вибору 
професії ? 

Анкета для батьків 
1. Чи вибрав (ла) Ваш син (дочка) навчальний заклад для продовження 

освіти (або майбутню професію) ? 
а) так; 
б) вибрав, але ще вагається; 
в) ні; 
г) не знаю. 
2. Який шлях одержання освіти Ви рекомендуєте своїй дитині ? 

     а) ПТУ; 
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     б) технікум; 
     в) навчання в 10-11 класах школи; 
     г) інститут. 

3. Чи співпадає Ваша рекомендація з думкою Вашої дитини ? 
а)повністю співпадає; 
б) в основному співпадає; 
в) не співпадає; 
г) не знаю. 
4. Як Ви готуєте свою дитину до майбутньої трудової діяльності ? 
а) розповідаєте про свою професію і трудові традиції сім’ї; 
б) знайомите зі своїм підприємством; 
в) рекомендуєте літературу, враховуючи інтереси дитини; 
г) радите обрати секцію, гурток, факультатив, курси за вибором; 
д) відвідуєте музеї, виставки для розвитку інтересів; 
е) інші форми. 
5. Яку участь Ви взяли б у роботі школи по підготовці дітей до вибору 

професії ? 
а) організували б екскурсії на своє підприємство; 
б) виступили б із бесідою, розповіддю про свою професію; 
в) керували б гуртком; 
г) організували б суспільно корисну працю учнів; 
д) запросили б до дітей своїх товаришів по роботі, людей важливих і цікавих 
професій; 
е) організували б індивідуальне шефство, наставництво. 
6. Чи займається ваша дитина з репетитором ? 
а) так; 
б) ні; 
в) важко знайти репетитора; 
г) не вважаю за потрібне. 
7.Чи достатньо у Вас знань, щоб надати дитині кваліфіковану допомогу у 
виборі професії ? 
а) так; 
б) не вистачає спецзнань з  профорієнтації; 
в) не вистачає загальних  психолого-педагогічних знань; 
г) не замислювався. 
8.Як Ви підвищуєте рівень знань і вмінь в галузі сімейного виховання, 
профорієнтації ? 
а) читаю спеціальні журнали, відвідую лекції з педагогіки; 
б) консультуюсь у педагогів; 
в) відвідую батьківські збори; 
г) не займаюся педагогічною самоосвітою. 

Анкета для учнів 
Запропонована  анкета призначена для вивчення Вашої думки щодо 
спецпредметів та предметів шкільного компоненту, що вивчаються в даному 
класі. Спробуйте якомога точніше вибрати одну чи дві відповіді із 
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запропонованого Вам набору по кожному питанню, які Ви вважаєте 
найправильнішими. Вибрані відповіді обведіть у бланку відповідей. 
1. Чого Ви прагнете досягти, навчаючись у профільному класі ? 
Підготуватися до майбутньої професії, до роботи на сучасному 
підприємстві, отримати професію. 
Правильно вибрати майбутню професію, розкрити свої здібності, пізнати 
свої можливості. 
Отримати корисні для життя навички. 
Не замислювався (лась) над цим питанням, мені все одно. 
Навчання у профільному класі нічого не дає. 
2. Чи пов’язуєте Ви свої майбутні професійні плани зі спецпредметами, 

що вивчають у школі ? 
Збираюся працювати за цим фахом, маю намір продовжити навчання у 
технікумі, інституті. 
Навички і знання зі спецпредметів знадобляться у моїй майбутній професії, 
під час навчання у ВНЗ. 
Навички  і знання зі спецпредметів знадобляться в житті незалежно від 
обраної в майбутньому професії. 
Поки ще не знаю, не замислювався (лась). 
Не пов’язую; навички, здобуті під час навчання у профільному  класі, ніколи 
не знадобляться мені у житті. 
3. Чи задоволені Ви обсягом знань, що отримали зі спецпредметів, 

курсів за вибором ? 
Дуже задоволений (на) 
Задоволени й(на), але маю пропозиції. 
Мені все одно. 
Незадоволений (на), та іншого варіанту немає. 
Зовсім незадоволений (на), хотів (ла) би (б) навчатися за іншим профілем. 
4. Як ставляться Ваші батьки до навчання у профільному класі ? 
Вважають, що це допоможе мені підготуватися до майбутньої трудової 
діяльності. 
Вибір зроблено за порадою батьків. 
Вважають, що, вивчаючи спецпредмети у профільному класі, можна 
отримати корисні для життя навички. 
Не схвалюють, але й не наполягають на іншому варіанті, не висловлюють 
своєї думки, їм байдуже. 
Проти мого навчання у профільному класі. 
5. Як Ви збираєтеся реалізувати отримані знання у перспективі ? 
6. З нижчеперелічених предметів і факультативів виберіть ті, що, на 

Ваш погляд, необхідні для навчання в даному класі. 
7. З нижчеперелічених предметів виберіть ті, що є необхідними для 

вивчення в даному класі. 
8. Які предмети шкільного компоненту, що Ви не вивчаєте, Вам 

хотілося б вивчати ? 
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Анкета для учнів профільних класів 

 
1. З якого класу Ви перейшли на профільне навчання ? 
2. Чи задовольняє Вас профільне навчання ? 
3. Якби у Вашій школі були інші класи, який би Ви вибрали ? 

 загальноосвітній, з більш високим рівнем навчання; 
 гуманітарний, з іноземними мовами; 
 суспільно-гуманітарний; 
 медичний; 
 економічний; 
 достатньо існуючих. 

4. Чи є у Вашому класі учні, яким не під силу навчання в профільному  
класі? 

 так; 
 ні; 
 не можу відповісти. 

5. Якщо б у Вашій школі не було цікавих для Вас профілів, чи перейшли 
б Ви до школи району, де б цей профіль був добре організований ? 

 так; 
 ні; 
 не можу відповісти. 

6. Чи займаєтеся Ви додатково яким – небудь предметом з репетитором 
для вступу до ВНЗ ? 

 так, з одного предмету; 
 так, з декількох предметів; 
 ні, але потрібно; 
 ні. 

7. Чи задовольняє Вас навчання з профільного предмету в школі ? 
 цілком задовольняє; 
 задовольняє; 
 з одних задовольняє, з інших не зовсім; 
 не задовольняє. 

8. Дайте оцінку організації спецкурсу чи курсу за вибором із 
профільного предмету. 

 відмінно; 
 добре; 
 задовільно; 
 незадовільно. 

9. Чи враховується специфіка у Вашому класі при вивченні предметів 
шкільного компоненту ? 

 враховується; 
 враховується, але не з усіх предметів; 
 не враховується. 

10.  Які предмети викладаються у Вашому класі на високому рівні ? 
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 російська мова та література; 
 українська мова та література; 
 іноземна мова; 
 фізика; 
 математика; 
 хімія; 
 історія; 
 біологія. 

11.  З яких предметів шкільного компоненту рівень викладання не 
задовольняє і чому ? 

 
Анкета для учнів 9-х класів 

“Зацікавлення у професійному самовизначенні” 
 

Прізвище:______________________  Ім’я:_______________________ 
Школа:_________________________ клас: _______________________ 
Вік:____________________________ дата:________________________ 
Професія батьків: 
Мати:__________________________ батько: ______________________ 
(відповідаючи на тести, підкресліть те, що, на Вашу думку, правильно по 
відношенню до Вас, допишіть те, чого не вистачає). 
1 . З галузей знань мене цікавить найбільше: 
а) природничо-наукова; 
б) суспільно-наукова; 
в) технічна; 
г) мистецтво; 
д) немає визначених (певних) зацікавлень. 
2. У вільний час люблю займатися : 
а) читанням; 
б) малюванням; 
в) в’язанням; 
г) спортом; 
д) шиттям; 
е) моделюванням; 
є) музикою; 
ж) математикою. 
4. Після закінчення школи хотів (ла) би обрати професію 
______________ 
5. Вона мені дуже подобається, тому що ____________________________ 
________________________________________________________________ 
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Упровадження профільного навчання у загальноосвітніх закладах 
Зіньківського району 

 
Дубяга Л.В. 

 
 Упровадження профільного навчання в загальноосвітніх закладах 
Зіньківського району здійснюється за Типовими навчальними планами 
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 300 від 
 20 .05. 2003 р.  
 У комплексному дослідженні готовності учнів 9 класів до профільного 
навчання використовуються методи:  

• діагностика професійних інтересів учнів: диференційно-діагностичний 
опитувальник (ДДО) Е. Клімова; картка інтересів, модифікована 
методика А. Голомштока (174 запитання); 

• діагностика особливостей інтелектуального розвитку учнів; 
• опитування учнів, вчителів – предметників, батьків; 
• групове профконсультування.  
 Складність при організації профільного навчання в загальноосвітніх 
закладах зумовлена відсутністю підручника для профільних класів, 
написаних відповідно до діючих програм. 

У кожному з профілів підсилені відповідні профільні предмети (збільшено час 
на вивчення, введено додаткові дисципліни), для учнів передбачені курси за 
вибором, перш за все, профільного спрямування, організація різноманітних 
занять за інтересами школярів для забезпечення їх всебічного розвитку.  

Для викладання спецкурсу на належному рівні по веденню довузівської 
підготовки активно залучаються викладачі вищих навчальних закладів. У 
старших класах школи вчителі працюють за програмами поглибленого 
вивчення профільних предметів, у допрофільних класах – за модифікованими 
програмами, складеними на основі програм загальноосвітніх класів, зміст яких 
доповнений деякими теоретичними та практичними питаннями з урахуванням 
підготовленості класів,  інтересів дітей та перспективи вивчення предмету. 

Набутий досвід дозволив методичному кабінету визначити конкретні 
заходи щодо запровадження профільного навчання.  

На нарадах та семінарах директорів загальноосвітніх шкіл були 
обговорені питання досвіду і проблем перспектив, профілізації, визначено 
послідовність переходу старшої школи на профільне навчання. 
 І етап – перехід на профільне навчання в навчально-виховних 
комплексах № 1 та № 2 м. Зінькова, Опішнянського НВК та в Павлівській 
спеціалізованій школі. 

 ІІ етап – введення профільного навчання за технологічним напрямком у 
загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів сільської місцевості, які мають 
ліцензії на здійснення профільної підготовки спеціалістів певних профілів 
(автосправа, тракторна справа). 
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Рік Назва школи Профілі 

Зіньківська спеціалізована школа № 2 
І-ІІІ ст. 

Історичний  
Економічний 

Фізико-математичний 
Філологічний 

Зіньківська спеціалізована школа № 1 
І-ІІІ ст. 

Математичний 
Філологічний 

Опішнянська спеціалізована школа 
І-ІІІ ст. 

Фізико-математичний 
 

2004-2005 

В. Павлівська спеціалізована школа 
І-ІІІ ст. 

Основи фермерського 
господарства 

Зіньківська спеціалізована школа № 2 
І-ІІІ ст. 

Фізико-математичний 
Філологічний 
Історичний 
Екологічний 
Економічний 

Зіньківська спеціалізована школа № 1 
І-ІІІ ст. 

Математичний 
Філологічний 
Природничий 

Опішнянська спеціалізована школа 
І-ІІІ ст. 

Фізико-математичний 
 

2005-2006 

В. Павлівська спеціалізована школа 
 І-ІІІ ст. 

Основи фермерського 
господарства 

 
 Вивчення даного питання в освітніх закладах, методичному кабінеті,  
відділі освіти показав, що педагоги району ознайомлені з нормативними, 
аналітичними матеріалами МОН України, науковими дослідженнями щодо 
профілізації старшої школи, ґрунтовно проаналізували власний досвід та 
можливості району і чітко визначили проблеми і перспективи. 
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Шляхи реалізації профільного навчання в умовах сільської школи 
(з досвіду упровадження профільного навчання в Жовтневому НВК) 

 
Литвин Ю.В. 

 
Кожна людина народжується для якогось діла 

                                                         Е. Хемінгуей. 
 
Для  якого саме? Коли повинна  знати  людина? Хто допоможе? І як це 

важливо, щоб вчасно знати до  якого діла  готуватись?  
Мабуть це завдання і покликане  вирішити профільне навчання, бо саме 

воно дає великі можливості для  сільських  шкіл  і сільській молоді. 
У Концепції профільного навчання закладено нові підходи до організації 

освіти в старшій школі. Це створює сприятливі умови для врахування 
індивідуальних особливостей інтересів і потреб учнів, для формування у 
школярів орієнтацій на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.  

У Жовтневому НВК спроба профільного навчання розпочалась з 1997 року. 
З цього часу в різні роки в закладі в старшій школі створювалися профільні 
класи: 

1997: екологічний, виробничий; 
1998: біолого-хімічний, виробничий; 
1999: природничо-математичний, виробничий; 
2000: еколого-географічний, математичний; 
2001: природничо-математичний, технологічний; 
2002: природничо-математичний, технологічний; 
2003: фізико-математичний, універсальний; 
2004: природничий, універсальний; 
2005: природничий, фізико-математичний; 
2006: природничий; 
2007:хіміко-біологічний, фізико-математичний. 
За цей час  профільним навчанням у НВК було охоплено 357 учнів. 

Найвищий показник вибору учнями профілю простежується на користь 
природничо-математичного та  технологічного профілів. Аналіз мотивів вибору 
учнями профілів навчання показав, що більша кількість керувались при цьому 
схильністю до вивчення конкретного циклу предметів, сильному кадровому 
потенціалу вчителів, бажанню батьків, перспектив здобуття подальшої освіти і 
життєвих планів. 

Невід’ємною  складовою системи  неперервної професійної освіти є 
підготовка  учнівської молоді з різноманітною структурою  вертикальної 
освіти. Це сприяє забезпеченню   наслідування освітніх  стандартів при 
передачі від одного рівня освіти до іншого, від однієї ланки до іншої. 

Робота в напрямку профілізації в НВК розпочинається з  початкової ланки. 
Робочий навчальний план закладу  початкової ланки характеризується 
особливостями відповідно до напрямку роботи НВК ( профілі природничий, 
математичний ). З цією метою використовується варіативна частина:   предмети  
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валеологія, довкілля, додаткові індивідуальні заняття з математики у кожному 
класі. Класи розвивального навчання   мають більшу  кількість годин з 
математики. 

Відповідно до вибраних профілів працюють гуртки для учнів початкових 
класів: „Логіка”, „Жива скарбниця”, „Моя економіка”, “Умілі руки”. 

Психодіагностичний супровід допрофільної підготовки – програма, 
розроблена спеціальною дослідницькою групою практичних психологів (в тім 
числі і пр. психологом НВК Черкун В.М.) “Кроки до самопізнання”. Її мета – 
підвищення рівня психологічної обізнаності щодо індивідуальних 
особливостей, схильностей, інтересів і можливостей. Вона включає  в себе 
тести, анкети, бланки, різного роду інформація для учнів і пропонується для 
використання на класних годинах практичним психологом та класними 
керівниками. 

В основній школі з метою профілізації орієнтації учнів здійснюється 
допрофільна підготовка у 8-9 класах. Форми її реалізації – введення курсів за 
вибором, факультатив “Довкілля і здоров’я”, додаткові індивідуальні заняття з 
математики та природничих наук, гуртки “Юний еколог”, “Юний квітникар”. 
Формуванню стійкого інтересу до предметів, розвитку відповідних здібностей і 
орієнтації на професійну діяльність сприяє поглиблене вивчення предметів ( 11- 
клас – біологія; введення додаткових годин варіативної частини на вивчення 
математики – 10- клас). 

З метою профорієнтаційної роботи проводяться навчальні екскурсії та 
навчальна практика учнів. При цьому враховуються не тільки місцеві умови, а 
й специфіка та профіль навчального закладу. 

Допрофільна підготовка здійснюється через шкільні та районні предметні 
олімпіади, ШОР з біології, географії, факультативи, предметні гуртки. 

Форма організації профільного  навчання в Жовтневому  НВК згідно 
концепції – внутрішньо-шкільна (створення профільних класів). До 
сьогоднішнього дня це була оптимальна форма, але можливим розглядається 
варіант організації профільного навчання в НВК через динамічні профільні 
групи.  

Профільне навчання в старшій школі здійснюється за такими основними 
напрямками: природничо-математичний, фізико-математичний, біологічний, 
технологічний, тракторна, швейна справа. Зміст профільних предметів 
реалізується за рахунок інваріативної та варіативної складових змісту загальної 
середньої освіти. Інваріантна складова: поглиблене вивчення біології, 
профільне навчання з фізики, математики, технологій. 

Варіативна складова: спецкурси з математики, біології, курси за вибором, 
“Правила дорожнього руху”, факультативи: “Креслення”, “Українська народна 
вишивка”, “Довкілля і здоров’я”. Таким чином, у профілізації навчання закладу 
прослідковується наступність освітніх стандартів при переході від початкової 
ланки до основної. 

З 2003 року в районі відбуваються зміни закладів освіти внаслідок 
реорганізації навчального закладу. Тому з 2003 року Жовтневий НВК – 
опорний заклад Жовтневого освітнього округу, метою якого є забезпечення 
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умов для рівного доступу дітей  для здобуття якісної освіти на території 
обслуговування. З 2003 року НВК має  шкільний автобус, яким підвозяться   
учні сіл: Білоконі, Лучки, Нова Михайлівка. 

 Зазнала удосконалення система роботи з педагогічним персоналом: 
запроваджуються нові форми методичної роботи, стимулюється участь у 
конкурсі “Учитель року”, вчителі працюють над пошуком  шляхів введення 
інноваційних технологій. Маючи певний досвід в організації профільного 
навчання, можна назвати ключові проблеми. 

Формування умов для переходу старшої школи на профільне навчання в 
конкретному закладі залежить від формування умов в державі. 

Зокрема, формування умов відповідно   п.5 Концепції “Умови реалізації 
концепції”:  

- запровадити широкомасштабну систему відповідної перепідготовки: 
підвищення кваліфікації вчителів основної школи з орієнтацією на 
організацію допрофільного навчання, вчителів старшої школи, які 
викладатимуть профільні предмети і спецкурси, керівних кадрів освіти, 
здатних забезпечити функціонування профільної школи; 

- навчально-методичне забезпечення профільної школи (невідповідність 
на сьогоднішній день навчальних профілів і навчальних планів для 
профілів навчання); 

- науковий супровід навчання в старшій школі, який передбачає 
реалізацію завдань дослідницького характеру. 

Чинником, вирішальним для ефективного запровадження  профільного 
навчання, є рівень професіоналізму педагогічних кадрів. На сьогодні  педагогів, 
готових до роботи в профільних класах, обмаль. 

Не менш важливим для здійснення ефективного профільного навчання  є 
його матеріально-технічне забезпечення: література, посібники, обладнання, 
програмні продукти. Та й оплата праці педагогів, які займаються профільним 
навчанням, має бути іншою. 

 Важливими є й організаційні питання. Так, наприклад,  неможливо 
задовольнити запити кожної дитини, особливо у сільських школах з малою 
наповнюваністю учнів, де освіта буде зведена до обов’зкового вивчення  всіма 
учнями профільного класу тих чи інших предметів. А що, коли учень захоче 
додатково поглиблено опанувати інший предмет і навички? Перелік чинників, 
що дають можливість ефективно організувати профільне навчання, великий, і їх 
не можна не враховувати. 

Таким чином, можна зробити висновок, що  перехід до профільного 
навчання передбачає глибинні зміни в системі внутрішнього шкільного 
управління, які стосуються усіх складових управлінського процесу і 
виступають визначальним фактором в реалізації основних завдань профільної 
освіти.  
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Упровадження профільного навчання в загальноосвітніх закладах 
Козельщинського району  

Тригубенко С.В. 
 

 Одним із головних завдань сучасної школи є створення такої системи 
навчання і виховання , яка забезпечувала б освітні потреби кожного учня 
відповідно до його нахилів, інтересів та можливостей. 
 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України 
від16.11.2000р.№1717 „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на 
новий зміст , структуру і 12- річний термін навчання” у Козельщинському НВК 
із 2003 -2004 н. р. розпочався поступовий перехід старшої школи на профільне 
навчання, у загальній структурі якого було обрано такі напрямки та профілі: 
 
№ 
п/п 

Напрямок Профіль 

1. Суспільно –гуманітарний  Філологічний  
Історичний 

2. 
 

Природничо- математичний Природничий 
Фізико –математичний 

 
 Профіль навчання в НВК визначається адміністрацією школи з 
урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових , матеріально – технічних , 
інформаційних ресурсів НВК; перспектив здобуття подальшої освіти та на 
підставі аналізу психолого – педагогічних досліджень природних здібностей , 
нахилів та інтересів школярів. 
 Завдання педагогів, які працюють у профільних класах , полягає у тому , 
щоб форми організації навчальних занять відповідали віковим особливостям 
учнів та були підставою при становленні ключових компетенцій випускника в 
період його навчального , професійного та соціального самовизначення. 
 Зміст профільних предметів реалізується за рахунок варіативної та 
інваріантної складових змісту середньої освіти. 
 У 2003 – 2004 н. р. були відкриті: суспільно – гуманітарний напрямок 
(історичний профіль); природничо – математичний напрямок( фізико – 
математичний профіль). 
 Основними формами організації  допрофільного навчання в НВК є 
факультативні заняття з хімії, біології, географії, англійської мови та спецкурси 
з української мови та математики, наукові товариства учнів , МАН, предметні 
олімпіади. 

Профільне навчання для учнів шкіл району (11-і класи) здійснюється на 
базі навчально-виробничого комбінату для  учнів,  які навчаються швейній, 
тракторній справі, здобувають професію водія та вивчають основи 
комп’ютерної грамотності. 
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Методичне забезпечення профільного навчання в Козельщинському НВК 

Суспільно – гуманітарний профіль 
№ 
п/п 

Назва програми , автор Видавництво 

1. Програма для класів   суспільно –  
гуманітарного профілю загальноосвітніх 
навчальних закладів. Історія України 10 -11 кл. 

К., „ Педагогічна 
преса”, 2004р. 
 

2. Програма для класів суспільно – гуманітарного 
профілю загальноосвітніх навчальних закладів 
.Всесвітня історія 10 -11кл. 

К., „Педагогічна 
преса”, 2004р. 

3. Програма „Людина і суспільство” для 
загальноосвітніх навчальних закладів 
гуманітарного профілю(авт. Р. Арцишевський) 

К., „Педагогічна 
преса”, 2004р. 

ІІ Природничий профіль  
1. Програма для профільних класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 
10-11кл. 

К., „Педагогічна 
преса” 

2. Програма для природничого (хіміко – 
біологічного) профілю навчання 10 -11кл. 

К., „Педагогічна 
преса”, 2004р. 

3. Програми профільного навчання .Географія 10 -
11кл. 

К., „Педагогічна 
преса”, 2004р. 

4.  Програми для профільних класів. Біологія. К., „Педагогічна 
преса”, 2004р. 

ІІІ.  Фізико – математичний профіль  
1. Програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів. „Фізика 7-11кл. Астрономія 11кл.” 
К., „ Педагогічна 
преса „ . 2001р. 

2. Програми для загальноосвітніх навчальних 
закладів. Навчальні програми для профільного 
навчання. Програми факультативів, 
пропедевтичних курсів, спецкурсів, гуртків. 
Інформатика. 

К.” Педагогічна 
преса”, 2003р. 

               

Підручники, методична і довідкова література для історичного  
профілю навчання 

№ 
п/п 

Підручник , автор Методична і довідкова 
література 

1. Бердичівський Я.М.,”Всесвітня історія”, 
К., А.С.К., 2002р. 

Мартинюк О.О., 
„Наочний довідник. 
Всесвітня історія”, К.-
Харків . 

2. Ладиченко Т.В., ”Всесвітня історія 1914 – 
1939р.р.”, К., 2005р. 

Середницька Г.В., 
„Всесвітня історія” 
,К.,АСК ,2005р. 

3 Ладиченко Т.В. ,”Всесвітня історія 1939 – Ладиченко 
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2002 р.р.”, К.,2002р. Т.В.,”Всесвітня історія 
для старшокласників та 
абітурієнтів”, К., АСК, 
2005р. 

4.  Воронянський О.В.,” 
Історія України. 
Навчальний посібник для 
школярів, абітурієнтів , 
студентів”. 

5.  Рубльов О.С., „Історія 
України .11клас „ 

6.  Мокрогуз О.П.” Історія 
України . Повний 
комплект для тематичного 
оцінювання”, Х., 
„Основа” , 2006р. 

 
Підручники , методична та довідкова література для фізико " математичного та 

природничого профілю навчання 
№ 
п/п 

Підручники , автор Методична та довідкова 
література 

1. С.У.Гончаренко , Фізика 11,К.,Шкільний світ, 
2001 р. 

І.М.Гельфгат.Збірник 
різнорівневих завдань 
для ДПА з фізики,Х., 
„Гімназія”, 2002 р. 

2. С.У.Гончаренко , Фізика. 10,К., „Освіта”,2002 
р. 

 

3. С.У.Гончаренко , Фізика. 10(для ліцеїв і 
гімназій природничо – наукового профілю),К., 
”Освіта” ,1995 р. 

 

4. С.У.Гончаренко ,Фізика 11(для ліцеїв і 
гімназій природничо – наукового профілю) , 
К., „ Освіта”, 1995 р. 

 

5. А.Ф.Верлань , Н.В.Апатова, Інформатика 10 -
11 ,К.”Форум”, 2000 

 

6.  О.Ю.Гаєвський, Інформатика 7 -11 класи 
,К.,А.С.К., 2004 р. 

В.Д.Руденко, курс 
інформатики .Основи 
алгоритмізації та 
програмування, К.,” 
Фенікс” ,2002 р. 

7. М.Є. Кучеренко ,Загальна біологія , 10кл., К., 
„Ґенеза”, 2004 р. 

Л.Атраментова, 
Збірник задач з 
генетики, Х., 
„Торсінг” ,2003 р. 
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8.  „Біологія”, ж –л, вид –
во „Основа”,2006 р. 

9.  О.В.Данилов, 
Завдання для ДПА з 
біології за курс 
старшої школи, К., 
„Ґенеза” 

11. М.І.Шкіль , М.І.Колесник , Алгебра і початки 
аналізу. Підручник для учнів 11класу з 
поглибленим вивченням математики в 
середніх закладах освіти 

 

12. М.І.Шкіль , З.І.Слєпкань .Алгебра і початки 
аналізу 10 -11кл. 

О.М.Титаренко. 
Форсований курс 
шкільної математики, 
К., 2005 р. 

13.  О.Середкіна ,Задачник 
для абітурієнтів. 

14.  Б.П.Гейдман, 
Логарифмические и 
показательные 
уравнения и 
.неравенства ,2002 р. 

15. Г.Д.Довгаль, Географія 10кл., Х., „Ранок”, 
2002 р. 

Країнознавство 
.Методичний посібник 
,Х., „Освіта” , 2006 р. 

16.  Страны мира.Довідник 
Х.,” Книжный клуб” 

17. Б.Яценко .Економічна і соціальна географія 
світу, К., „Форум”,  
2004 р. 

 

 
Психологічний супровід профільного навчання та його етапи 

Створення психологічного супроводу навчального процесу у 8-9 ,10 – 
11класах здійснюється з метою своєчасної оцінки комплексу індивідуальних 
особливостей підлітка з погляду його готовності до успішного навчання за 
відповідним профілем. 

 1-ий етап – допрофільна підготовка . Проводиться серед учнів 8 – 9 класів з 
метою професійної орієнтації учнів , сприяння у виборі ними напрямку 
профільного навчання. 
  2 – й етап – профільне навчання. 
  3 – й етап – професійна орієнтація(вибір професії). 
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Модель психолого – педагогічного супроводу з профільного 
самовизначення старшокласників 

Напрямки супроводу Зміст роботи 
Профільне навчання Просвітні уроки, бесіди з випускниками школи. 

Інформування вчителів –предметників про мету та 
завдання профільного навчання. Проведення 
інформаційних бесід з батьками та учнями про мету 
, зміст та завдання профільного навчання. 

Психодіагностика 
(визначення 
індивідуально – 
психологічних 
характеристик і рівня 
розвитку здібностей 
дитини) 

Диференційно – діагностичне опитування (за 
Є.О.Клімовим) з метою вивчення професійної 
спрямованості особистості. Створення карти 
пізнавальних інтересів(за О.Є.Бломштоком). 
Орієнтовно–діагностичне анкетування інтересів 
(С.Я.Карпіловська). Самооцінювання „Мої 
здібності”. Тестування розумових здібностей.  

Консультування (учнів, 
батьків, учителів). 

Виділення інформаційно – довідкового завдання ( 
за допомогою спец. літератури, професіограм , 
професіокарт та ін.).Обговорення результатів 
психодіагностики , виявлення сфер , які потребують 
більшого аналізу над уточненням профільного 
вибору та особистісної реалізації.  

Розвивальна робота Методи активізації особистісного самовизначення : 
тренінг розвитку здібностей до цілепокладання й 
тимчасової перспективи майбутнього ; тренінги 
особистісного росту ; тренінг комунікативної 
компетентності та ін. Методи активізації 
профільного самовизначення: карткові 
профконсультаційні ігри, ділова гра „Школа 
самовираження” та ін. 

 
 

З досвіду упровадження профільного навчання 
в Сагайдацькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

 
Кашуба Н., Степаненко М. 

 
 У статті розкриваються форми організації допрофільної та профільної 
підготовки, результативність профільного навчання, зв’язок між структурними 
ланками моделі професійного самовизначення особистості. 
 На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови 
Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. №1717 «Про перехід 
загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний 
термін навчання» з 2003/2004 навчального року в Сагайдацькій 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів введено профільне навчання. Воно 
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ґрунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-
річна школа) і спрямоване на реалізацію Національної доктрини розвитку 
освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002р. № 347/2002. 
 Навчання проводиться за двома напрямами: суспільно-гуманітарним та 
технологічним. Профілі – філологічний і технічно-технологічний – були обрані 
відповідно до освітніх потреб учнів, зумовлених орієнтацією на майбутню 
професію, з урахуванням індивідуальних особливостей, побажань учнів та їх 
батьків. Адміністрація, педагогічний та батьківський колективи врахували 
зміни в соціально-економічному житті села та району, зростання значущості 
інформації, знань і вмінь у житті молодої людини. Виходили також з аналізу 
ситуації з майбутнім працевлаштуванням випускників у регіоні, станом 
навчально-матеріальної бази закладу, кадрового потенціалу, перспектив 
здобуття учнівською молоддю подальшої освіти та реалізації життєвих планів. 
Вибір профілів навчання був обговорений на загальношкільних батьківських 
зборах, погоджений із радою закладу. 
 Формою організації профільного навчання у нашій школі є динамічні 
профільні групи, які формуються за бажанням дітей. Протягом І семестру учні 
10 класу мають право переходити з однієї профільної групи в іншу. Це 
забезпечує умови для самостійності в остаточному виборі профільних 
навчальних курсів, випробування власних сил. У кінці І семестру групи 
комплектуються остаточно, про що директор навчального закладу видає 
відповідний наказ.  
 Принципи наступності і неперервності в організації профільного 
навчання, професійної освіти, особистісного і соціального запитів 
забезпечуються моделлю (рис.1), яка існує в нашому закладі. Профільне 
навчання реалізуємо згідно з робочим навчальним планом (додаток 1), який 
розроблено за Типовим навчальним планом для організації профільного 
навчання на ІІІ ступені загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки України № 306 від 20.05.2003 року, 
додаток № 3. Навчальний план погоджується на спільному засіданні 
педагогічної ради і ради школи. 
 Профілі мають сукупність базових, профільних предметів та курсів за 
вибором. Допрофільна підготовка проводиться у 8-9 класах, що дає можливість 
підготувати учнів до усвідомленого вибору напряму навчання.  
 Шляхи її реалізації: 

 викладання предметів та курсів за вибором; 
 проведення факультативних занять; 
 робота гуртків, проведення позакласних заходів з предметів; 
 реалізація Програми «Обдарованість» ( предметні олімпіади, 
конкурси учнівської творчості, творчі звіти). 

 Перші кроки на шляху професійного самовизначення учні роблять ще в 
початковій школі. На уроках, позакласних заняттях вони дізнаються про 
зовнішні атрибути професій, предмети і засоби професійної діяльності, мету і 
умови праці, кваліфікаційні якості працівників. А досвідчені класоводи 
виявляють в ранньому віці нахили, уподобання дітей, розвивають їх. Ця робота 
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продовжується у співпраці вчителів і учнів у основній школі при проведенні 
індивідуальних, групових, факультативних занять, роботі в гуртках за 
інтересами, проведенні позакласних заходів. Із варіативної складової 
навчального плану виділяються години на вивчення предметів за вибором: 
інформатики (7-9 кл. по 1 год. на тиждень), креслення (8-9 кл. по 2 год. на 
тиждень), трудового навчання (5-6 кл. по 1 год. на тиждень). Факультативно 
вивчається українська мова ( 8-9 кл.- 2 год. на тиждень), математика (7 кл.-1 
год., 8-9 кл. - 2 год. на тиждень). 

 
  

Мал.1. Модель професійного самовизначення особистості в Сагайдацькій 
загальноосвітній школі І�ІІІ ступенів 

 Оптимальність і ефективність профільного навчання безпосередньо 
залежить від стану матеріально-технічної бази та рівня навчально-методичного 
забезпечення. 
 Четвертий рік роботи старшої школи в умовах профілізації дає  
підстави зробити перші висновки. Ця інноваційна діяльність реалізує  
освітні і професійні інтереси старшокласників, що підтверджується вступом 
випускників 2004/2005 – 2005/2006 н.н. р.р. на навчання до вузів, ПТУ (рис. 2). 

Мал. 2. Вступ випускників технічно�технологічного профілю до вузів, ПТУ. 

 
 

Пропедевтична 
робота в 

початковій школі 

Допрофільна 
підготовка 

 
 
 
 
 

Профільне 
навчання 

 
 

Професійна 
підготовка 

Розвиток 
здібностей, нахилів, 

проектування 
траєкторії розвитку 

 

Реалізація 
професійних і 
життєвих планів 



 41 
 

 
 Із 7 учнів, які закінчили навчання на філологічному профілі в 2004/2005 
н.р., 5 вступили до вузів ІІІ-ІV акредитації , 2 – до вузів І-ІІ рівня акредитації, 
здобувають професійну освіту у вузах суспільно-гуманітарного напряму 7 із 10 
випускників філологічного профілю 2005/2006 н.р. 
 Учні профільних груп і класів з допрофільною підготовкою 
результативно беруть участь в олімпіадах з профільних дисциплін (трудового 
навчання, фізики, економіки, української мови і літератури), конкурсах 
учнівської творчості (табл.2,).  

 
Таблиця 2.Участь учнів технічно"технологічного профілю в предметних 

олімпіадах. 
 

Навчальні роки 2004/2005 2005/2006 
 
 
Етапи олімпіади У

ча
сн

. 

П
ер

. 

П
ри
з. 

У
ча
сн

. 

П
ер

. 

П
ри
з. 

ІІ 8 6 2 9 6 3 
ІІІ 5  2 5  2 

 
Як показує аналіз результатів нашої роботи, профільне навчання – найкращий 
засіб реалізації принципів диференціації та індивідуалізації навчально-
виховного процесу. Двопрофільність навчання дає можливість задовольнити 
потреби і запити учнів, а вивчення профільних дисциплін проводити на 
обов’язковому та поглибленому рівнях.  
 Поряд з цим маємо і ряд проблем. Недостатнім є забезпечення навчально-
методичною літературою (підручниками, посібниками, довідниковою 
літературою, ППЗ) дисциплін філологічного профілю. У школі немає 
практичного психолога, тому проблеми адаптаційного періоду на кожному 
ступені професійного самовизначення дитині допомагають вирішувати класні 
керівники, вчителі, керівники гуртків. 
 Педагогічний колектив нашої школи працює над проблемою 
«Особистісно-орієнтований підхід до навчання та виховання - необхідна умова 
розвитку механізму самореалізації дитини». Успішному розв’язанню цієї 
проблеми в старшій школі сприяє профілізація - шлях до формування творчої 
особистості учня, підвищення компетентності і професійної майстерності 
вчителя. 
 Отже, у процесі профільного навчання виконується одне з головних 
завдань сучасної загальноосвітньої школи України – формування і розвиток 
особистості на основі врахування індивідуальних особливостей учнів, їхніх 
освітніх потреб, нахилів, інтересів і здібностей, зумовлених орієнтацією на 
майбутню професію. 
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Основна і старша школа 
№ 
п\п 

Навчальні  
предмети 

Кількість годин на тиждень по класах 

  5 6 7 8 9 10 11 
       Усім 

кл. 
Філол
огічн
ий 

Техн.-
технол. 
 

Усім 
кл. 

Філол
огічн
ий 

Техн.-
технол. 

Інваріантна складова  
1 Українська мова 3,5 3 3 3 2,5 2 1  2 1  
2 Українська 

література 
2 2 2 2 2 2 1  2 1  

3 Зарубіжна 
література 

2 2 2 2 2 2   2   

4 Російська мова 2 2          
5 Іноземна мова 3,5 3 3 3 3 2   2   
6 Математика 4 4          
7 Алгебра і початки 

аналізу 
 3 2,5 2,5 2   2   

8 Геометрія   1,5 2 2 1   1   
9 Інформатика      1  1 1  1 
10 Природознавство 1 1          
11 Етика 1 1          
12 Історія України 1 1 1 1 2 2   1,5   
13 Всесвітня історія  1 1 1 1 1   1,5   
14 Людина і 

суспільство 
         1  

15 Правознавство     1,5       
16 Географія  2 2 2 2 1      
17 Біологія   2 2 1,5 1   2   
18 Фізика   2 2 2,5 3  2 2,5  2 
19 Астрономія         0,5   
20 Хімія    2 2 2   2   
21 Музика 1 1 1 1        
22 Образотворче 

мистецтво 
1 1 1         

23 Фізична культура 2 2 2 2 2 2   2   
24 ДПЮ      1   1   
25 Трудове навчання 1 1 2 2 2 2   2   
26 Основи здоров’я 

та ОБЖ 
1 1 0,5 0,5 0,5       

Разом: 26 28 29 30 31 27   27   
Варіативна складова 

 Предмети за 
вибором 

           

1 Інформатика   1 1 1       
2 Основи економіки       1     
3 Креслення    2 2   2   2 
4 Трудове навчання 1 1          
5 Фізична культура   1         

Разом  27 29 31 33 34 27 3 5 27 3 5 
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Гранично допустиме 
навантаження 

27 29 31 32 32 33   33   

Курси за вибором            
1 Тракторна справа        2   2 
2 Швейна справа       2   2  

Факультативи            
1 Українська мова    1 1       
2 Математика   1 2 2       

 Індивідуальні та групові 
заняття 

 2         

Разом: 27 29 34 36 37 27 5 7 27 5 7 
                  
Перелік навчальних програм, які використовуються для викладання профільних 

предметів  у 2006/2007 навчальному році 
 

№  
п/п 

Назва Автор Клас Видавництво Рік 
видання 

1. Програма «Рідна мова» 
для філологічного 
профілю загальноосвітніх 
навчальних закладів 

 8-11 
(12) 

Педагогічна 
преса  

2003 

2. Програма для 
загальноосвітніх 
навчальних закладів з 
поглибленим вивченням 
української літератури 
для шкіл з гуманітарним 
профілем, гімназій, ліцеїв 
та коледжів 

Семенюк Г.Ф., 
Цимбалюк В.І.

8-11 Генеза 2003 

3. Програма для 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
«Навчальні програми для 
профільного навчання. 
Програми факультативів, 
спецкурсів, 
пропедевтичних курсів, 
гуртків. Інформатика.» 

 5-11 Прем’єр 2003 

4. Програма для профільних 
класів загальноосвітніх 
начальних закладів з 
українською мовою 
навчання. Фізика.  

 10-11 Педагогічна 
преса 

2004 

5. Програми для 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

 10 -
11 

Навчальна 
книга 

2004 
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«Креслення. Навчальна 
програма профільного 
навчання» 

6. Програми для 
профільного навчання у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах. 
Програми спецкурсів і 
факультативів. Основи 
економіки. 

 10-11 Абетка-
Нова 

2003 

7. Програма «Людина і 
суспільство» для 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
гуманітарного профілю 

 10-11 Журнал 
Історія в 
школах 
України», 

№5 

2003 

8. Програми для 
загальноосвітніх 
навчальних закладів. 
«Трудове навчання 
(обслуговуючі види 
праці)» 

 8-11 Шкільний 
світ 

2001 

  
Література 

1. Національна доктрина розвитку освіти. / Освіта України. – 2002. – Число 
33. – с.4 – 6. 
2. Самодрин А. Профільне навчання в загальноосвітньому навчальному закладі. 
// Імідж сучасного педагога. – 2004. – Число 7 (46). – с.51 - 54  
3. Шиян Н. Соціально-педагогічні передумови профільного навчання в 
загальноосвітній школі сільської місцевості. // Імідж сучасного педагога. – 
2004 – Число 7 (46). – с.47 – 51 

 
 

Упровадження профільного навчання в ЗНЗ Лохвицького району у 2006-
2007 навчальному році 

 
Савинська Т.Р. 

 Для реалізації допрофільного навчання в закладах області введено окремі 
предмети на диференційованій основі. Допрофільна підготовка здійснюється 
також через факультативи, предметні гуртки, МАН, предметні олімпіади, 
учнівські конкурси. 
 Профільне навчання ґрунтується на наступності і неперевності між 
допрофільною підготовкою і профільним навчанням, професійною 
підготовкою. 
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Впроваджено профільне навчання у 9 навчальних закладах: 
 

№ 
п/п Назва 

закладу Напрям Профіль 

10 клас

Клас  
Кіль-
кість

11 клас 
 

Клас  
Кіль 
кість 

Форма 
організації 

1 Гімназія  
№ 1 м. 

Лохвиці 

Природничо-
математичний 

 
 

Суспільно-
гуманітарний 

 
 
 

Технологічни
й 

Фізико-
математичний 

 
 
 

Екологічний 
 

Історико-
правовий  

 
Виробничі 
технології 

1 28 
 
 
 
 
1 24 
 
 
 
 
1 23 

 
 
 
 
 
1 19 
 
1 32 
 
 
1 20 

2 Лохвицька 
ЗОШ № 2 І-ІІІ 

ст. 

Природничо-
математичний 

 
 Суспільно-

гуманітарний 

Фізико-
математичний 

 
Історико-

філологічний

1 5 
 
 
 
1 16 

 

3 Червоно 
заводська 

ЗОШ № 2 І-ІІІ 
ст. 

Технологічни
й 

Виробничі 
технології: 
Автосправа 
Оператор 

комп’ютерног
о набору 
Швейна 
справа

 
 
1 19 
1 8 

 
 
1 21 

4 Червоно 
заводська 

ЗОШ № „ І-ІІІ 
ст. 

Філолологічни
й 

Українська 
філологія

1 18 1 25 

5 Вирішальненс
ька ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

Природничий Біолого-
географічний

1 24 2 40 

6 Луценківська 
ЗОШ  

І-ІІІ ст. 

Технологічни
й 

Основи 
фермерського 
виробництва

1 11  1 20 

7 Луганська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

Природничо-
математичний 

Суспільно-
гуманітарний 

Фізико-
математичний 

 
Історико-

філологічний

1 10 
 
 
 
1 17 

 

8 Пісківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

Природничо-
математичний 

Суспільно-
гуманітарний 

Фізико-
математичний 

 
Історико-

філологічний

1  10  
 
 
 
1 10 

 

9 Сенчанська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

Суспільно-
гуманітарний 

Історико-
філологічний

2 42 2 34   
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 Всього охоплено учнів 10 класів – 265 – 16 груп, 11 класів – 219 учнів – 
11 груп. Форма організації навчання – шкільні групи. 
 Власних навчальних програм немає. Використовуємо навчальні 
програми, плани згідно збірника наказів № 2006 р. 
 ЗНЗ району розбиті на шкільні групи, в ЗНЗ І-ІІІ ступенів здійснюється 
допрофільна підготовка у 8-9 класах, що сприяє у виборі ними напряму 
профільного навчання у старшій школі. 
 Профілі навчання охоплюють таку сукупність предметів: базові, 
профільні та курси за вибором. Щоб домогтися ефективності профільного 
навчання налагоджена дієва діагностика рівня навчальних досягнень учнів, 
профконсультативна діагностика, вивчається матеріальна база, кадрове 
забезпечення. Було проведено семінар для директорів та заступників з питань 
профілізації. На районних методичних об’єднаннях вивчалося дане питання з 
метою надання методичної допомоги учителям, які викладають у класах з 
допрофільним та профільним навчанням. 
 Результативність учнів у обласних олімпіадах у 2007-2005 н.р. та 2005-
2006 н.р з хімії (Білецький Євген І місце, лауреат ІV етапу Всеукраїнських 
олімпіад, 3 місце на ІІІ Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт МАН); з української мови та літератури (Кулі ніч Вікторія 
І місце знавців рідної мови етап та ІІІ місце ІІІ етапу Всеукраїнських 
олімпіадах)  

Вивчався досвід роботи щодо впровадження профільного навчання у ЗНЗ 
Гадяцького та Кременчуцького районів. 

Навчальний заклад 2004-2005 2005-2006 
Гімназія № 1 м. Лохвиці Історико-правовий 

Юридичний – 10 
Економічний – 12 
Філологічний – 2 
Лісове господарство – 3 
Фізико-математичний 
Економічний – 22 
Філологічний – 2 
Архітектурний – 3 
 

Історико-правовий 
Економічний – 1 
Юридичний – 6 
Фармакологічний – 4 
Психологічний – 2 
Технологічний 
Економічний – 6 
Юридичний – 2 
Автомобільний – 8 
Електрозваринк – 3 
Перукар – 2 
Філологічний – 2 
Бродіння і виноробство – 3 

Червонозаводська ЗОШ № 1 
І-ІІІ ступенів 

Філологічний  
Юридичний – 2 
Філологічний – 7 
Технічний – 2 
Природничий – 2 

Філологічний – 1 
Технічний – 3 
Природничий – 2 

Червонозаводська ЗОШ № 1 
І-ІІІ ступенів 

Технологічний 
Філологічний – 2 
Технічний – 10 
Екологічний – 9 
Юридичний – 4 
Столяр – 5 

Технологічний 
Філологічний – 2 
Технічний – 9 
Економічний – 11 
Юридичний – 8 
Столяр – 5 
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Організація профільного навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах Карлівського району 
 

Слєпцова Л.М., Сутула О.В. 
 

Освітня система району зорієнтована на профільні інтереси та життєві 
плани учнів. В 2005-2006 н. р. профільним навчанням було охоплено 828 учнів 
10-11-х класів, що складало 17% від загальної кількості школярів та 98% від 
кількості старшокласників денних загальноосвітніх навчальних закладів 
району. В сільській місцевості відповідно 431 учень (96%), по місту 397 
старшокласників (100%). В 45 класах були впроваджені такі профілі: фізико-
математичний, математичний, історичний, правовий, економічний, історико-
філологічний, іноземної філології, технологічний, біолого-хімічний. 

В 10-11-х класах денних загальноосвітніх навчальних закладів були 
використані всі напрями профілізації: природничо-математичний (181 учень, 
22%), суспільно-гуманітарний (141 учень, 17%), філологічний (45 
старшокласників, 5%), технологічний (461 учень, 56%). Отже, старша школа в 
Карлівському районі функціонувала переважно як профільна. Лише 1 група 
Ланнівської ЗОШ навчалася за програмою універсального профілю. 

В 2006-2007 н. р. профільним навчанням охоплено 804 старшокласники, 
що складає 17% від загальної кількості школярів та 100% від кількості учнів 10-
11-х класів денних загальноосвітніх навчальних закладів району. З них в 
сільській місцевості 418 учнів, в місті – 386 старшокласників. Навчальними 
закладами обрані ті ж профілі, що і минулого навчального року. Це свідчить 
про наступність і про вироблення певної системи в організації профільного 
навчання. Найвищий показник вибору учнями профілю навчання 
простежується на користь технологічного. Навчальні заклади обирають як 
внутрішньошкільні, так і зовнішні форми організації профільного навчання. 
Всього 6 шкіл району мають профільні класи (внутрішньошкільна форма), в 
яких навчаються 396 старшокласників. До зовнішньої форми організації 
профільного навчання звернулися 13 шкіл району (408 учнів 10-11-х кл.). 

Кухар – 4 
Лаборант – 5 

Луценкувська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

Технологічний – 2 
Інженерно-технологічний – 
1 

Менеджмент-організації – 1 
 

Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

Природничо-математичний  
Технологічний – 8 
Сестринська справа – 5 

Природничо-математичний 
Технологічний – 6 
Екологічний – 3 
Сестринська справа – 4 

Сенчанська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

Технологічний профіль 
Електромеханічний – 6 
Механізації с/г – 2 
Фермерське господарство – 
3 

Механізації – 3 
Основ підприємницької 
діяльності – 1 
Банківська справа – 3 
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Педагоги району проводять роботу, спрямовану на реалізацію державної 
політики в галузі освіти, виходять з умов, які наявні в освітніх закладах, 
результатів психологічного тестування, врахування життєвих планів учнів 10-
11-х класів, бажання школярів отримати професію. Це і стало однією з причин 
того, що більшість старшокласників віддають перевагу технологічному 
напряму. Для організації навчання за технологічним профілем значну допомогу 
надає Карлівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, який діє з 
1979 року, має достатню матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення. 
Старшокласники переважної більшості шкіл здобувають тут професії водія 
транспортних засобів, тракториста, швеї, продавця з лотка, муляра та 
вишивальниці. Для підготовки водіїв в МНВК обладнано лабораторію по 
будові та технічному обслуговуванню автомобіля, кабінет по правилах 
дорожнього руху та безпеці руху, кабінет по будові автомобіля, 2 лабораторії 
по технічному обслуговуванню автомобіля. Є в наявності 8 навчальних 
автомобілів (ВАЗ – 21070, «Москвич» - М 2140, САЗ – 3507, ГАЗ – 3307, ГАЗ – 
5204 – 4 шт.). Крім того, обладнано кабінет по будові та технічному 
обслуговуванню тракторів, є в наявності трактори ДТ – 75М, Т – 40АМ, МТЗ – 
80. Підготовку до інших професій забезпечують 2 кабінети швейної справи, 1 
кабінет народних промислів (вишивка), 1 кабінет для теоретичних занять з 
торгівельної справи, 1 кабінет для теоретичних занять з будівельної справи, 
лабораторія для практичних занять з будівельної справи.  

Організація профільного навчання за зовнішньою формою – через 
МНВК – є найбільш ефективною і необхідною в першу чергу для школярів у 
плані їх підготовки до свідомого життєвого самовизначення, професійного 
вибору та професійної адаптації. Бо як би не склалася подальша доля 
випускника, та посвідчення водія, тракториста, швачки, продавця чи муляра не 
завадило жодному з них, і жоден не пожалкував, що його має. 

Важливість профільного навчання для старшокласників важко 
переоцінити. Адже його мета – забезпечення соціального захисту молодої 
людини, а це значить, - слід зробити усе можливе, щоб випускник школи міг 
вступати в самостійне життя, маючи за плечима знання, вміння та навички, 
необхідні йому у майбутньому, чи навіть певну професію. І це, безумовно, 
відкриває нові можливості для старшокласників.  

З метою професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму 
профільного навчання у старшій школі, в більшості загальноосвітніх 
навчальних закладів району здійснюється допрофільна підготовка. Форми її 
реалізації – введення курсів за вибором, поглиблене вивчення окремих 
предметів на диференційованій основі. В 2005-2006 н. р. для учнів 8-9 класів 
було запропоновано 17 курсів за вибором та 6 факультативів. Це курси за 
вибором: російська мова, історія Полтавщини, права дитини, практичне право, 
права людини, козацтво, моя економіка, основи економічних знань, основи 
екології, людина і суспільство, креслення, основи інформатики, громадянська 
освіта, спецкурси з правознавства, з економіки, з фізики, з географії; 
факультативи: креслення, юний фізик, юний історик, лінгвістика, математика, 
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економіка. В 2005-2006 н. р. допрофільною підготовкою було охоплено 731 
учня із 12 шкіл району, в 2006-2007 н. р. – 741 учень із 14 шкіл.  

В 2006-2007 н. р. учням 8-9 класів із варіативної складової навчальних 
планів було організовано курси за вибором: моя економіка, практичне право, 
історія Полтавщини, права людини, громадянська освіта, людина і суспільство, 
козацтво як різновид державності України, спецкурси з правознавства та 
економіки, креслення, спецкурси з математики та фізики, інформатика, основи 
економіки, російська мова, краєзнавство; факультативи: математика, 
інформатика, юний історик, юний фізик, економіка, креслення, екологічна 
освіта школяра. 

Таким чином, бачимо, що загальноосвітні навчальні заклади за рахунок 
годин варіативного освітнього компонента змогли запропонувати в рамках 
допрофільної освіти достатню кількість курсів за вибором та факультативів для 
визначення напряму профільного навчання. Крім того, введення курсів за 
вибором, факультативів дасть учням можливість розширити кругозір, набути 
нових знань, умінь і навичок з різних предметів. В трьох школах міста Карлівки 
відкриті класи з поглибленим вивченням математики та іноземної мови. В 
районі функціонує Карлівська гімназія імені Ніни Герасименко, де у 
гімназійних класах в 2006-2007 н. р. навчається 507 учнів. Мета діяльності 
закладу полягає у розвитку особистості учителя та учня на основі розумових і 
фізичних здібностей, виховання національної свідомості та високих моральних 
якостей, а провідне завдання полягає в розробці та впровадженні системи 
прийомів, форм та структур навчально-виховної діяльності, які дозволять 
цілеспрямовано і ефективно розвивати інтелектуальні можливості учнів, 
сприяти їхньому особистісному самоствердженню і самореалізації. Гімназія 
підтримує зв’язки з вищими навчальними закладами. Викладачі Полтавського 
державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка проводять для учнів 
гімназії заняття із спецкурсів, встановлених навчальними планами гімназії, 
надають допомогу в роботі наукового товариства гімназії, допомагають 
дирекції закладу у поширенні педагогічних та психофізичних знань шляхом 
читання лекцій, проведення семінарів.  

Таким чином, профілізація створює кращі умови для диференціації 
навчально-виховного процесу, розвитку індивідуальних здібностей учнів, 
самоорганізації, самореалізації особистості, розширення життєвої та соціальної 
компетентності старшокласників, зміни мотивів навчання, що зорієнтовані на 
подальший вибір професії. Профільне навчання ряду предметів забезпечує 
належний рівень підготовки випускників шкіл до вступу в вузи. В школах 
ведеться аналіз вступу випускників профільних класів до вузів всіх рівнів 
акредитації та їх працевлаштування. Так, в 2005 році із 446 випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів району після отримання документа про 
повну загальну середню освіту за обраним в загальноосвітній школі профілем 
продовжили навчання в вузах І-ІІ рівнів акредитації 14 учнів, у вузах ІІІ – ІV 
рівнів акредитації – 92 учні, в ПТУ – 12 учнів, працевлаштувалися за здобутою 
спеціальністю 5 випускників. В 2006 році із 428 випускників загальноосвітніх 
шкіл за обраним профілем продовжили навчання: в вузах І-ІІ рівнів акредитації 
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– 10 учнів, в вузах ІІІ – ІV рівнів акредитації – 85 учнів, в ПТУ – 16 учнів, 
працевлаштувалися 14 випускників.  

 
Психодіагностичний супровід профільного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах 
 Психологічна служба в районі налічує 17 спеціалістів, які опікуються 
кожною дитиною, її психічним здоров'ям, формують певний резерв сил, 
завдяки якому людина може подолати стреси та ускладнення, встановлюють 
рівновагу у відносинах з довкіллям. Значний об’єм роботи служби – 
психологічний супровід навчально-виховного процесу, що включає 
діагностику, розвиток та, у разі потреби, корекцію новоутворень шкільного 
віку. Згідно з Концепцією профільного навчання в старшій школі, велика увага 
приділяється психологічному забезпеченню профілізації навчання учнів 8 – 9 
класів, що сприяє професійному самовизначенню учнів, насамперед виявленню 
мотивів вибору професії, професійних інтересів, моральних та інших якостей, 
важливих для майбутньої трудової діяльності. Не менша роль психологів у 
організації психологічної просвіти педагогічних працівників. Обласна програма 
«Вчитель» передбачає підготовку педагога нового покоління, який має певний 
багаж психологічних знань та володіє психологічним інструментом. Тільки за 
таких умов стає можливою реалізація особистісно-орієнтованого підходу до 
навчання та ефективність реформування системи освіти. 
 Правильному (об'єктивному) вибору адекватного профілю навчання для 
кожної дитини з урахуванням її здібностей і професійних інтересів багато в 
чому сприяє налагоджена система профорієнтаційної роботи в школі у 
співпраці психолога, учителів, батьків. Головною умовою успішного 
професійного самовизначення є повноцінний психічний і особистісний 
розвиток дитини, сформованість її мотиваційно-потребнісної сфери, наявність 
розвинутих інтересів, здібностей, достатній рівень самосвідомості. Тому робота 
з підготовки до вибору учнями профілю навчання є органічною частиною 
всього навчально-виховного процесу і починається якомога раніше. Так, 
активне професійне самовизначення учня в старшій школі є результатом 
успішної оптимізації навчальних шкільних програм і системної 
профорієнтаційної роботи в середній школі. У цьому плані розвивальна 
профорієнтаційна робота полягає в сукупності виховних і освітніх впливів, що 
розвивають в учнів здатність усвідомлено приймати рішення, які стосуються 
професійної діяльності, з огляду на свої схильності, знання, смаки, інтереси. 
Врахування власних здібностей у виборі профілю навчання в старшій школі є 
найбільш актуальним. 
 Дослідження здібностей учня являє собою аналіз і вимірювання 
спеціальних, інтелектуальних, творчих досягнень його психічної діяльності. 
Розвиток особистості дитини тісно пов'язаний як з формуючим впливом її 
найближчого соціального оточення (батьків), так і з ендогенними 
(біологічними, генетичними) факторами. Передбачається, що формування 
здібностей відбувається на основі задатків, таких індивідуально-психологічних 
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особливостей людини, що дають змогу ефективно виконувати певний вид 
діяльності. 
 Вивчення конкретно-психологічних характеристик різних здібностей дає 
змогу виділити загальні якості індивіда, що відповідають вимогам не одного, а 
багатьох видів діяльності (інтелект), і спеціальні якості, що відповідають більш 
вузькому колу вимог цієї діяльності. Достатній рівень розвитку загальних 
інтелектуальних здібностей забезпечує успішність навчання за традиційними 
шкільними профілями: гуманітарним, фізико-математичним, природничим. 
Таким чином, є реальні підстави для спрямованого розвитку здібностей дітей в 
умовах спеціально організованого навчання. Мова йде про своєчасне розкриття 
природного потенціалу дитини як у системі дошкільного виховання і навчання, 
позашкільного навчання, так і в загальноосвітній школі. 
 Щоб говорити напевно про наявність у дитини задатків до тієї або іншої 
діяльності, необхідно дати їй можливість виявити себе в ній. Виправдовують 
себе організація факультативної, гурткової роботи, розробка поглиблених 
програм з предметів. Таке навчання має бути допрофільним і припускати 
вільний вибір дитиною предмета із поглибленням, можливість змінювати 
поглиблений предмет, пробуючи свої сили, реалізуючи природний потенціал.  
 По суті, програмовий матеріал повинен містити кілька рівнів: достатній і 
більш широкий. Стійкий інтерес до профільного предмета виникає тоді, коли 
учень відчує свою компетентність у ньому. Цьому сприяє успіх, що підкріплює 
стимул до навчальних досягнень, а не тривалість або глибина засвоєння 
предмета. Таким чином, ранній розвиток задатків і здібностей без шкоди 
здорв'ю спрямований не на збільшення обсягу знань, а швидше на розвиток і 
тренування психічних функцій, що відповідають за успішне засвоєння знань за 
цим профілем. 

 
Для психологічного супроводу визначення профілю навчання психологи 

району користуються такими методиками: 
 1. Теппінг-тест (визначення властивостей нервової системи за 
психомоторними показниками). Кожній людині притаманний певний 
оптимальний для неї темп дій. Особливості психічного темпу виявляються у 
простих рухливих діях (поведінкових реакціях) людини, а також у складних 
психічних процесах (швидкість розумових асоціацій, заучування, вирішення 
розумових задач, переключення уваги). У зв'язку з цим індивідуальний 
психічний темп є одним із показників професійної пристрасті у професіях, 
пов'язаних зі швидкістю переробки інформації і швидкістю сенсомоторних дій 
(телеграфіст, телефоніст, швея-мотористка, друкарка). 
Ці показники у професійній діагностиці використовуються для виміру 
властивостей нервової системи, тобто її витривалості, працездатності при 
тривалому навантаженні. Таким чином досліджується здатність людини під час 
довготривалого часу утримувати максимальний темп роботи, пониження якого 
відображає психомоторну втому. 
 2. Короткий тест творчого мислення (КТТМ) Автор: Торренс. 
Застосовується для вивчення творчої обдарованості дітей та підлітків. 
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 3. Диференційований діагностичний опитувальник (ДДО). 
 Як додаток до орієнтовано-діагностичної анкети інтересів, доцільно 
використовувати широко відому спеціальну тестову таблицю схильностей, яку 
запропонував Є. М. Климов. Відповідаючи на її питання, можна визначити 
профільні та загальні професійні інтереси і схильності дитини за п'ятьма 
напрямками: 

1. Людина – Людина  
2. Людина – Техніка 
3. Людина – Знак  
4. Людина – Художній образ 
5. Людина – Природа  

 4. Методика «Мотиви учбової діяльності». 
Застосовується для виявлення мотивів учбової діяльності школярів 
 5. Опитувальник професійної спрямованості (ОПС) Д. Голанда. 
Дана методика визначає ступінь зв'язку типу особистості зі сферою професійної 
діяльності, до якої у неї є нахили. З точки зору вибору профільного навчання і 
професії сутність методики Голанда полягає в тому, що успішність професійної 
діяльності, задоволеність нею і т. і. залежить, насамперед, від відповідності типу 
особистості типові професійного середовища. Представники тієї чи іншої 
професії за певними психологічними характеристиками більш-менш однорідні. 
Кожна професія приваблює людей, яким притаманні спільні інтереси, погляди, 
нахили, певні психофізіологічні властивості та ін. Оскільки представники кожної 
професійної групи характеризуються певною подібністю, то в багатьох ситуаціях 
вони реагують досить однаково, створюючи тим самим своє інтерперсональне 
середовище. Таким чином, правомірно можна стверджувати про наявність моделі 
професійного середовища, яке оточує людину. 
6. Анкета з визначення здібностей учнів (за методикою Хаана і Кафа) 
Застосовується для виявлення нахилів та здібностей учнів до певних учбових 
предметів. Проводиться з батьками учнів, а також і з самими школярами. 
7. Шкільний тест розумового розвитку учнів (ШТРР). Застосовується для 
виявлення нахилів та здібностей учнів до певних учбових предметів. 

 
Навчально"методичне забезпечення профільного навчання  

 Науково-методичне забезпечення профільного навчання районний 
методичний кабінет спрямовує на: 
 - розробку змісту індивідуальних і групових навчальних програм, 
науково-методичної літератури, дидактичних матеріалів для профільних курсів; 
 - застосування інноваційних педагогічних технологій, активних методів 
навчання, різноманітних форм фронтальної та індивідуальної самостійної 
роботи, інтегрування позашкільних ( клуби, гуртки, секції та ін. ) і урочної 
форм організації профільного навчання; 
 - поширення різновидів диференціації у навчанні; 
 - організацію методичних практикумів для вчителів з метою виправлення 
в діагностуванні індивідуальних особливостей і здібностей учнів з позицій 
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орієнтації на певний профіль навчання та визначення рівня загальноосвітньої 
підготовки; 
 - підвищення кваліфікації керівників шкіл щодо управлінської організації 
діяльності профільної старшої школи. 
 В ході реалізації Концепції профільного навчання районними  
методичними об’єднаннями зазначені об’єктивні педагогічні умови ефективної 
організації профільного навчання, які передбачають організацію в практичній 
діяльності принципів особистісно- орієнтованої, гуманістичної педагогіки. 
 З метою повноцінного методичного забезпечення профільного навчання в 
районі проведені семінари: " Шляхи вирішення проблем профільного навчання 
у сільській школі. Досвід. Проблеми. Перспективи. " 
( Попівська ЗОШ №1), "Врахування основних запитів і професійних планів 
учнів у регіональних умовах" ( Ланнівська ЗОШ ), "Проектування освітньої 
системи району, загальноосвітніх навчальних закладів, зорієнтованої на 
профільні інтереси та життєві плани учнів" ( Карлівська ЗОШ №1), "Роль 
МНВК в організації профільного навчання" ( МНВК ). 
 Засідання дискусійно-педагогічного клубу "Світоч" присвячені 
проблемам: концептуальна модель профорієнтаційної роботи в школі, ідейно – 
організаційна модель розвитку до профільного та профільного навчання". 
 В гімназії ім. Н. Герасименка завершився експеримент "Створення рівних 
можливостей у виборі учнем освітніх маршрутів". В основі гімназії як школи 
рівних можливостей у виборі учнями освітніх маршрутів застосовується 
системний підхід до здійснення міжкласної профільної диференціації, 
особистісно-орієнтований підхід до навчання. Результати експериментальної 
роботи в гімназії представлені в жовтні 2006 року на обласному семінарі 
директорів інноваційних навчальних закладів області. 
 Рушійною силою профільного навчання гімназії є творчий інтерес до 
професійної сфери, вихований на засадах гуманізму і громадянськості. 
Реалізація професійного навчання в гімназії супроводжується психологічною 
службою спеціальними діагностиками, рекомендаціями, анкетуванням, 
бесідами. Відповідно до вибору учнями освітніх маршрутів навчальний план 
даного закладу передбачає три напрямки та профілі: 
 Суспільно-гуманітарний напрям: 
 1) історико-правовий профіль; 
 2) філологічний профіль ( поглиблене вивчення англійської мови); 
 3) економічний профіль; 
 4) природничо-математичний напрям ( поглиблене вивчення 
 математики). 
 План складається з базових загальноосвітніх курсів, спільних для всіх 
напрямків та профільних і еклективних курсів. Профільні та  еклективні курси 
визначають спрямованість кожного профілю, доповнюють зміст освіти та 
задовольняють пізнавальні інтереси учнів. 
 Домінуючі технології навчання в класах профільного навчання: 
 - проблемне навчання ( розвиває творче мислення та здатність до 
 самостійної діяльності); 
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 - групове навчання ( формує комунікативність та активізує розумову 
 діяльність ); 
 - ігрове навчання ( дозволяє учневі самовизначитися, розвиває творчі 
 здібності, сприяє емоційному сприйманню змісту навчання); 
 - інтерактивне навчання ( допомагає вчителю і учню стати рівноправ- 
 ними  суб ’єктами навчання); 
 - проектне навчання ( передбачає використання індивідуальної, парної, 
 групової роботи ); 
 - критичного мислення ( формує знання, вміння робити висновки,  
 оцінювання); 
 - креативного мислення.        
Назва напряму 

профілю 
Профіль Програми Підручники 

Технологічний Автосправа Програма підготовки 
водіїв на право керування 
транспортом, засобами 
категорії Б і С, 
затверджених наказом 
МОНУ від 05.01.1995, 
№8. 

1.Плеханов І.П. Автомобіль. 
Навчальний посібник для 
учнів 10-11 класів. – 
К.:Освіта,1995. 
2. Фоменко О.Я. Посібник з 
правил дорожнього руху тр. –
К.: Освіта,2002. 
3. Правила дорожнього руху. – 
Х.: Сигнал,2002 р. 
4. Навчально-методичний 
посібник "Я- водій". – Харків, 
Світлофор. 
5. Комп’ютерне місце для 
перевірки знань правил 
дорожнього руху. – Тов. 
"Компан України", 2002. 

 Тракторна 
справа 

Програма для наукового 
професійно-технічного 
навчання затвердженого 
Міністерством аграрної 
політики України та 
погоджено з 
Міністерством Освіти 
України 30.06.2006 р. 

1. Навчальний посібник. 
Трактор.10-11 кл. К,1990 
2. Посібник. Трактори МТЗ-
100, МТЗ-102. І.П.Ксеневич, 
1986. 
3. Підручник. Експлуатація та 
ремонт    техніки, – К.,2003.        
    

 Швейна 
справа 

Програма проф. 
підготовки незалеж- ного 
населення, 
затвердженого МОН 
України, Міністерством 
праці України, К.,2000. 

1. Обробка тканини.10-11 кл. 
Л.В.Мельникова та ін. –  
К., 1989. 
2. Швейна справа. Доринська 
Т. – К.,1980. 
3. Труханова А.Т. Основи 
швейного виробництва,1989 

 Вишивання 
вручну 

Програма. Авторська. 
Акамсіна Л.Г., 
затверджена ОІППО 

1. Альбом. Учись 
вишивати.Л.Н.Сорокіна. 
2. Альбом. Знаки 155 стародав. 
українських вишивок. – К., 
Соняшник, 1992. 
3. Художня вишиванка. 
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О.Басюк. – К., 1982 р. 
4. Антонович Є.А. 
Декоративне прикладне 
мистецтво. 

 Продавець  
( з лотка на 
ринку ) 

 1. Іванов Н.І. Посібник для 
продавця. – Москва, 1989. 
2. Щедріна Л.П. Торгове 
вирахування. К. 
3. Товарознавство для 
господар. товарів. – М.:1982. 

 Будівельна 
справа  
( муляр ) 
 
 
 
Креслення 

Програма для 
професійного навчання 
(курсова підготовка ) 
МОНУ, 1993 р. 
 
 
 
 
Креслення. Програми для 
ЗНЗ з профільним 
навчанням.10-11кл. 
(Н.Б.Лосина ) 

1. Олександрович О.В. 
Будівельна справа. – 
К.Ред.ш.1989. 
2. Матеріалознавство. 
Олександров. – К. :Вища 
школа, 1987. 
3. Садовий будинок. Стуканов 
О.Р. – К.: Урожай. 
 
1. Сидоренко . Креслення. 

Природничо-
математичний 

Фізико-
мате-
матичний 

1. Фізика. Програма для 
профільних класів. 10-11 
кл. – К.:Педагогічна 
преса, 2004. 
2. Математика. Програма 
з поглибленим 
вивченням математики.-
К.:Шкільний світ, 2001. 
3. Інформатика. 
Програми для 
профільного 
навчання.Програми фа- 
культативів, спецкурсів, 
гуртків, курсів.-К.: 
Прем’єр,2003. 
4. Математика для ЗОШ, 
спецшкіл, гімназій, 
фізико-математичного 
профілю. 10-11 кл. 
М.І.Бурда, Н.А. Жалкий . 
5. Факультативний курс 
("Методи розв’язування 
рівнянь, нерівностей, їх 
систем для учнів 10-11 
кл." ( М.П.Щекань). 
6. Фізика. Програми для 
профільних класів ЗОШ з 
укр.мовою навчання. 
О. Бугайов та ін.-К.: 
Педпреса,2004 

1. Шкіль М.І. Алгебра і 
початки аналіза. 10 кл.-К.: 
Зодіак-Еко, 2002. 
2. Погорєлов О.В. Геометрія. 
10-11 кл. – К.: Освіта,2001. 
3. Гончаренко С.І. Фізика. 10 
кл. – К.: Зодіак-Еко,2003. 
4. Зарецька І.Т. Інформатика. 
10-11 кл.-К.: Форум,2005 
5. Шкіль М.І. Колєснік Т.В. , 
Хмара Т.М. Алгебра і початки 
аналізу ( підручник для шкіл з 
поглибленим вивченням 
математики .– К.: Освіта, 2000. 
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Суспільно-
гуманітарний 

Економічн
ий 
 
 
 
 
Філологіч-
ний 
(англійська 
мова) 
 
Історико-
правовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правовий 
та  
Економіч-
ний 

Програми для ЗОШ. 
Основи економіки, 10 кл. 
Основи підприєм- 
ницької діяльності.-
К.:Шкільний світ,2001. 
Програми для 
спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням 
іноземної мови (Перун, 
1996). 
Програми для середніх 
ЗОШ. Основи 
правознавства. 
(Шкільний світ, 2001). 
 
 
Програма курсу "Людина 
і суспільство " для 
загальноосвітніх навч. 
закладів,11 кл. ( 
Шкільний світ,2001) 
 
Програма. Історія 
України. Для класів 
суспільно-гуманітарного 
профілю (автор 
 К. Баханов ) 
 
Програма. 
Правознавство. Для 
ліцеїв, гімназій, класів з 
поглибленим вивченням 
правознавства  
( ред. Усенко І.Б. ) 
Програма Всесвітня 
історія. Для класів 
суспільно-гуманітарного 
профілю ( автор 
С.Кульчицький ) 
 
Історія України. 
Всесвітня історія. 
Людина і суспільство. 
Основи філософії. 
Програми для 
профільних класів ЗОШ . 
– К,: Педагогічна преса, 
2005. 
 

1. Ковальчук. Економіка-10 кл. 
2. Радіонова . Загальна 
економіка. 
 
 
1. Карп’юк О.І. Англійська 
мова. 10 кл. 
 
 
 
1. Журавський В.С. Основи 
правознавства.-К.:Юридична 
думка, 2004. 
2. Котюк І.І. Основи 
правознавства.9 кл.К.: 
Версія,2005 
 
3. Арцишевський Р.А. Особа і 
суспільство. К.: Перун,1996 . 
4. Данильян . Основи 
філософії. 
 
5. Варналій З.С. Основи 
підприємницької 
діяльності.10-11 кл. – К.: 
Знання України, 2004. 
6. Ковальчук Т.О. Економіка. – 
К.: Освіта, 2003. 
7. Журавський В.С. Основи 
правознавства.-К.: Юридична 
думка, 2004. 
 
 
1. Турченко Ф.Г. Новітня 
історія України. ч.І,ІІ-К.: 
Ґенеза, 2001. 
2. Табачковський В.Г. Світ 
людини. Філософія. 
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Навчально"методичне забезпечення факультативів, спецкурсів, курсів за 
вибором 

 Профіль Програми Підручники 
Спецкурс 

 
 

Історія 
Полтавщини 

Програма для ЗОШ. Історія 
Полтавщини. ( 6-11 класи ). 
Затверджена вченою радою ПОІППО 
 
Поурочне тематичне планування курсу 
Історія Полтавщини. 6-11 клас.- 
ПОІППО. 

1. Полтавщина. 
Історичний 
нарис.- 
Полтава,: 
Дивосвіт, 2005. 
2. Виписки по 
історії "Наш 
край"  
( ПОІППО ) 

Спецкурс 
 
 

Економіка Програма для профільного навчання у 
ЗОШ. Основи економіки. 10-11 клас.- 
К.: Абетка – Нова, 2003. 

1. Крупська 
Л.П. Моя 
економіка. – К.: 
Навчальна 
книга, 2003. 
2. Ковальчук 
Т.О. 
Економіка.-К.: 
Навчальна 
книга, 2003.  

Курс за 
вибором 

 

Основи 
підприємниць- 
кої діяльності 

Програма для 10-11 класу ЗОШ 
технологічного напряму навчання  

( автори З.С. Варналій;  
В.С. Сизоненко ) 

1. Основи 
підприємницько
ї діяльності: 
Підручник для 
учнів 10-11 клас 
загальноосвітні
х навчальних 
закладів, ліцеїв 
та гімназій// 
Варналій З.С., 
Сизоненко В.І.-
К.: Знання 
України, 2003. 
2. Основи 
підприємництва
: навч. посібник 
// З.С.Варналій.- 
К.: Знання – 
прес, 2002. 

Спецкурс Рекреаційна 
географія 

Рекреаційна географія ( за ред. 
Л.Паламарчук,Г.Підгрушний). 
Програми для факультативів і спец-
курсів з географії та основ економіки.- 
К.: ІЗМП, 1997 р. 

1. Яценко Б.П. 
Економічна і 
соціальна 
географія світу.- 
К.: Артек, 2002. 
2. Маслак П.О.; 
Дахно І.І. 
Економічна і 
соціальна 
географія світу. 
10 кл.-К.: Вежа, 
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2003. 
 

Спецкурс 
 

Біологія Біологія. Програми для профільних 
класів ЗОШ з укр. мовою навчання.-К.: 
Педагогічна преса,2004 р. 

Підручники для 
загальноосвітні
х шкіл. 

Спецкурс 
 

Історія 
України 

Програма для класів суспільно-
гуманітарного профілю. Історія 
України(Журнал "Історія в школі",2003 
р., №4) 

Підручники для 
загальноосвітнь
ої школи. 

 
Спецкурс 

Всесвітня 
історія 

Програма з історії для класів гумані- 
тарного напряму навчання.(Журнал 
"Історія в школі", 2002 р., №2 ) 

1. 
Бердичівський 
Я. М.  
Всесвітня 
історія. 
2. Рожик М.Є., 
Єстешок М.І. 
Всесвітня 
історія. 

Спецкурс    Екологія 
людини, 
валеологія 

Програма спецкурсу "Здоров’я людини" 
та "Валеологія" ( автори Ротань Т., 
Гуріна Н. ). 

Білявський Г.О., 
Хурдуй Р.С.- К.: 
Либідь, 1997. 

Спецкурс Основи 
екології 

Авторська програма. (Використана 
програма курсу "Екологія" 10-11 класи, 
матеріали підручника "Основи 
екологічних знань") 

Білявський Г.О. 
та ін. Основи 
екологічних 
знань. 10 кл. 

Курс за 
вибором 

Ділове 
мовлення 

Програма факультативного курсу 
"Українське ділове мовлення" 
 ( Оперчук О.) :// Диво слово.-2003 №8. 

Шевчук С.В.  
Українське 
ділове 
мовлення.- К.: 
Пед.преса, 2003. 

Курс за 
вибором 

Права людини Права людини. Програма курсу за 
вибором для гімназій та класів сус- 
пільно-гуманітарного профілю  
( Пометун О. ) 

1. Пометун О., 
Ремех Т. Права 
людини.-К.: 
АСК,2006 
2. Маляр І.В. 
Основи 
правознавства. 
Навч. посібник.-
2-доп., 
перероблене 
вид.-Х.: Країна 
мрій, 2004. 
  

Курс за 
вибором 

Історія 
держави й 
права 

Програма для ліцеїв, гімназій, класів з 
поглибленим вивченням право- 
знавства "Основи правознавства" для 
10-11 класу ( авт. Котюк І.І., Котюк 
О.І.) 

1. Теорія 
держави і права. 
Навч. посібник 
для студентів та 
учнів.- Донецьк: 
ТОВВКФ "БАО 
", 2004. 
2. Котюк І.І., 
Котюк О.І. 
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Основи теорії і 
права, ч.І. 
Навч.посібник.- 
К.: Версія, 2003. 

Факультати
в 

Математика Щекань Н.П. Програма для ЗОШ. 
Факультативний курс "Методи роз- 
в’язування рівнянь, нерівностей, їх 
систем для учнів 10-11 класів" 

Шкіль Н.П. 
Алгебра 10-11 . 

 
Назва напряму 

профілю 
Профіль Програми Підручники 

Технологічний Автосправа Програма підготовки 
водіїв на право 
керування транспортом, 
засобами ка- 
теорії Б і С, 
затверджених наказом 
МОНУ від 05.01.1995, 
№8. 

1. Плеханов І.П. Автомобіль. 
Навчальний посібник для 
учнів 10-11 класів. – 
К.:Освіта,1995. 
2. Фоменко О.Я. Посібник з 
правил дорожнього руху тр. 
– К.: Освіта,2002. 
3. Правила дорожнього руху. 
– Х.: Сигнал,2002 р. 
4.Навчально-методичний 
посібник "Я – водій". – 
Харків, Світлофор. 
5. Комп’ютерне місце для 
перевірки знань правил 
дорожнього руху. – Тов. 
"Компан України", 2002. 

 Тракторна 
справа 

Програма для наукового 
професійно-технічного 
навчання, 
затвердженого 
Міністерством аграрної 
політики України та 
погоджено з 
Міністерством Освіти 
України 30.06.2006 р. 

1. Навчальний посібник. 
Трактор.10-11 кл. – К,1990 
2. Посібник. Трактори МТЗ-
100, МТЗ-102. І.П.Ксеневич, 
1986. 
3.Підручник. Експлуатація 
та ремонт    техніки, – 
К.,2003. 

 Швейна 
справа 

Програма проф. 
підготовки незалежного 
населення, 
затвердженого МОН 
України, Міністерством 
праці України. – 
К.,2000. 

1. Обробка тканини.10-11 
кл. Л.В.Мельникова та ін. –  
К., 1989. 
2. Швейна справа. 
Доринська Т.К.,1980. 
3. Труханова А.Т. Основи 
швейного виробництва,1989 

 Вишивання 
вручну 

Програма. Авторська. 
Акамсіна Л.Г., 
затверджена ОІППО 

1. Альбом. Учись 
вишивати.Л.Н.Сорокіна. 
2. Альбом. Знаки 155 
стародав. українських 
вишивок. – К., Соняшник, 
1992. 
3. Художня вишиванка. 
О.Басюк. – К., 1982 р. 
4. Антонович Є.А. 
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Декоративне прикладне 
мистецтво. 

 Продавець  
( з лотка на 
ринку ) 

 1. Іванов Н.І. Посібник для 
продавця. – Москва, 1989. 
2. Щедріна Л.П. Торгове 
вирахування. – К. 
3. Товарознавство для 
господар. товарів. – М.:1982. 

 Будівельна 
справа  
( муляр ) 
 
 
 
Креслення 

Програма для 
професійного навчання 
(курсова підготовка ) 
МОНУ, 1993 р. 
 
 
 
 
Креслення. Програми 
для ЗНЗ з профільним 
навчанням.10-11кл. 
(Н.Б.Лосина ) 

1. Олександрович О.В. 
Будівельна справа. – 
К.Ред.ш.1989. 
2. Матеріалознавство. 
Олександров. – К. :Вища 
школа, 1987. 
3. Садовий будинок. 
Стуканов О.Р. К.: Урожай. 
 
1. Сидоренко . Креслення. 

Природничо-
математичний 

Фізико-мате-
матичний 

1. Фізика. Програма для 
профільних класів. 10-
11 кл.- К.:Педагогічна 
преса, 2004. 
2. Математика. 
Програма з 
поглибленим 
вивченням математики.-
К.:Шкільний світ, 2001. 
3. Інформатика. 
Програми для 
профільного 
навчання.Програми фа- 
культативів, спецкурсів, 
гуртків, курсів.-К.: 
Прем’єр,2003. 
4. Математика для 
ЗОШ, спецшкіл, 
гімназій, фізико-
математичного 
профілю. 10-11 кл. 
( М.І.Бурда, Н.А. 
Жалкий ). 
5. Факультативний курс 
"Методи розв’язування 
рівнянь, нерівностей, їх 
систем для учнів 10-11 
кл." 
( М.П.Щекань). 
6. Фізика. Програми для 
профільних класів ЗОШ 
з укр.мовою навчання. 

1. Шкіль М.І. Алгебра і 
початки аналіз. 10 кл.-К.: 
Зодіак-Еко, 2002. 
2. Погорєлов О.В. Геометрія. 
10-11 кл. – К.: Освіта,2001. 
3. Гончаренко С.І. Фізика. 10 
кл. –К.: Зодіак-Еко,2003. 
4. Зарецька І.Т. 
Інформатика. 10-11 кл.-К.: 
Форум,2005 
5. Шкіль М.І. Колєснік Т.В. , 
Хмара Т.М. Алгебра і 
початки аналізу ( підручник 
для шкіл з поглибленим 
вивченням математики ).-К.: 
Освіта, 2000. 
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О. Бугайов та ін.-К.: 
Педпреса,2004 

Суспільно-
гуманітарний 

Економічний 
 
 
 
 
Філологічний 
(англійська 
мова) 
 
Історико-
правовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правовий та  
економічний 

Програми для ЗОШ. 
Основи економіки, 10 
кл. Основи підприєм- 
ницької діяльності.-
К.:Шкільний світ,2001. 
 
Програми для 
спеціалізованих шкіл з 
поглибленим 
вивченням іноземної 
мови  
( Перун, 1996 ). 
 
Програми для середніх 
ЗОШ. Основи 
правознавства 
 ( Шкільний світ, 2001 ) 
 
 
Програма курсу 
"Людина і суспільство " 
для загальноосвітніх 
навч. закладів,11 кл. ( 
Шкільний світ,2001) 
 
Програма. Історія 
України. Для класів 
суспільно-
гуманітарного профілю 
(автор К. Баханов ) 
 
Програма. 
Правознавство. Для 
ліцеїв, гімназій, класів з 
поглибленим 
вивченням 
правознавства  
( ред. Усенко І.Б. ) 
 
Програма Всесвітня 
історія. Для класів 
суспільно-
гуманітарного профілю 
( автор С.Кульчицький ) 
 
 
 
Історія України. 
Всесвітня історія. 
Людина і суспільство. 

1. Ковальчук. Економіка-10 
кл.  
2. Радіонова . Загальна 
економіка. 
 
 
 
1. Карп’юк О.І. Англійська 
мова. 10 кл. 
 
 
 
1. Журавський В.С. Основи 
правознавства.– 
К.:Юридична думка, 2004. 
2. Котюк І.І. Основи 
правознавства.9 кл. – К.: 
Версія,2005 
 
3. Арцишевський Р.А. Особа 
і суспільство. – К.: 
Перун,1996 . 
4. Данильян . Основи 
філософії. 
 
 
5. Варналій З.С. Основи 
підприємницької 
діяльності.10-11 кл. – К.: 
Знання України, 2004. 
6. Ковальчук Т.О. 
Економіка. – К.: Освіта, 
2003. 
7. Журавський В.С. Основи 
правознавства.– К.: 
Юридична думка, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Турченко Ф.Г. Новітня 
історія України. ч.І.-К.: 
Ґенеза, 2001. 
2. Турченко Ф.Г . Новітня 
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Основи філософії. 
Програми для 
профільних класів ЗОШ 
. – К.: Педагогічна 
преса, 
2005. 

історія України. ч.П.- К.: 
Ґенеза, 2001. 
3. Табачковський В.Г. Світ 
людини. Філософія. 

 
Навчально"методичне забезпечення факультативів, спецкурсів, курсів за 

вибором 
 Профіль Програми Підручники 

Спецкурс 
 
 

Історія 
Полтавщин

и 

Програма для ЗОШ. Історія Полтавщини. 
( 6-11 класи ). Затверджена вченою 
радою ПОІППО 
 
Поурочне тематичне планування курсу 
Історія Полтавщини. 6-11 клас.- 
ПОІППО. 

1. Полтавщина. 
Історичний нарис.- 
Полтава: Дивосвіт, 
2005. 
2. Виписки по 
історії "Наш край" 
 ( ПОІППО ) 

Спецкурс 
 
 

Економіка Програма для профільного навчання у 
ЗОШ. Основи економіки. 10-11 клас.- К.: 
Абетка – Нова, 2003. 

1. Крупська Л.П. 
Моя економіка. – К.: 
Навчальна книга, 
2003. 
2. Ковальчук Т.О. 
Економіка.-К.: 
Навчальна книга, 
2003.  

Курс за 
вибором 

 

Основи 
підприємни

ць- 
кої 

діяльності 

Програма для 10-11 класу ЗОШ 
технологічного напряму навчання  

( автори З.С. Варналій; В.С. Сизоненко ) 

1. Основи 
підприємницької 
діяльності: 
Підручник для учнів 
10-11 класу 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів, ліцеїв та 
гімназій// Варналій 
З.С., Сизоненко В.І.-
К.: Знання України, 
2003. 
2. Основи 
підприємництва: 
навч. посібник // 
З.С.Варналій.- К.: 
Знання – прес, 2002. 

Спецкурс Рекреаційн
а географія 

Рекреаційна географія ( за ред. 
Л.Паламарчук,Г.Підгрушний). Програми 
для факультативів і спец-курсів з 
географії та основ економіки.- К.: ІЗМП, 
1997. 

1. Яценко Б.П. 
Економічна і 
соціальна географія 
світу.-  
К.: Артек, 2002. 

Спецкурс 
 

Біологія Біологія. Програми для профільних 
класів ЗОШ з укр. мовою навчання.-
К.:Педагогічна преса,2004. 

Підручники для 
загальноосвітніх 
шкіл. 

Спецкурс Історія Програма для класів суспільно- Підручники для 
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 України гуманітарного профілю. Історія України. 
Журнал "Історія в школі",2003, №4. 

загальноосвітньої 
школи. 

 
Спецкурс 

Всесвітня 
історія 

Програма з історії для класів гумані- 
тарного напряму навчання.Журнал 
"Історія в школі" 2002, №2. 

1.Бердичівський 
Я.М. Всесвітня 
історія. 
2. Рожик М.Є., 
Єстешок М.І. 
Всесвітня історія. 

Спецкурс   Екологія 
людини, 
валеологія 

Програма спецкурсу "Здоров’я людини" 
та "Валеологія" ( автори Ротань Т., 
Гуріна Н. ). 

Білявський Г.О., 
Хурдуй Р.С.- К.: 
Либідь, 1997. 

Спецкурс Основи 
екології 

Авторська програма. (Використана 
програма курсу "Екологія" 10-11 класи, 
матеріали підручника "Основи 
екологічних знань" ) 

Білявський Г.О. та 
ін. Основи 
екологічних знань. 
10 кл. 

Курс за 
вибором 

Ділове 
мовлення 

Програма факультативного курсу 
"Українське ділове мовлення" 
 ( Оперчук О.) :// Диво слово.-2003 №8. 

Шевчук С.В.  
Українське ділове 
мовлення.- К.: 
Пед.преса, 2003. 

Курс за 
вибором 

Права 
людини 

Права людини. Програма курсу за 
вибором для гімназій та класів сус- 
пільно-гуманітарного профілю  
( Пометун О. ) 

1. Пометун О., 
Ремех Т. Права 
людини.-К.: 
АСК,2006 
2. Маляр І.В. 
Основи 
правознавства. 
Навч. посібник.- -Х-
2004. 

Курс за 
вибором 

Історія 
держави й 
права 

Програма для ліцеїв, гімназій, класів з 
поглибленим вивченням право- 
знавства "Основи правознавства" для 10-
11 класу ( авт. Котюк І.І.,  
Котюк О.І. ) 

1. Теорія держави і 
права. Навч. 
посібник для 
студентів та учнів.- 
Донецьк 2004. 
2. Котюк І.І., Котюк 
О.І. Основи теорії і 
права, ч.І. 
Навч.посібник.- К.: 
Версія, 2003. 

Факульта
тив 

Математик
а 

Щекань Н.П. Програма для ЗОШ. 
Факультативний курс "Методи 
розв’язування рівнянь, нерівностей, для 
учнів 10-11кл”. 

Шкіль Н.П. Алгебра 
10-11 . 
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Профільне навчання в сільській школі. Досвід. Проблеми. 

 
Н. Бабенко. 

 
Для здійснення глибокої профілізації на основі природних особливостей 

дітей, яка починається не з допрофільної підготовки, а з першого року навчання 
дітей у школі, і реалізується не лише в навчальній. а й позаурочній діяльності, 
потрібні глибокі практичні пошуки. Напрацьований досвід Попівської ЗОШ І-
ІІІ ст. №1 дає змогу визначити позитивні надбання та проблеми практичного 
впровадження профільного навчання. 

На сучасному етапі одним із пріоритетів модернізації освіти є створення в 
середній школі системи профільного навчання, яка покликана максимально 
диференціювати навчання за рахунок: 

1. Диверсифікації закладів освіти (тобто створення ліцеїв, гімназій, 
коледжів як багатопрофільних закладів).  

2. За рахунок змісту навчання (тобто створення варіативних 
різнорівневих і різнопрофільних програм).  

3. Використання нетрадиційних форм (наприклад, прес-конференції, 
шкільні дослідницькі експедиції тощо) та методів навчання 
(інтерактивні, діалогічні і т.п.) [ 1 ] 

Найбільш поширеним є шлях організації профільного навчання за рахунок 
змісту навчання, ним скористалася і Попівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
Для цього було сплановано та проведено ряд організаційних заходів щодо 
впровадження профільного навчання та здійснення допрофільної підготовки: 

 створено нормативно-правове забезпечення профільного навчання; 
проаналізовано матеріально-методичне та кадрове: визначено рівень 
компетентності вчителів; 

 проведено підготовку кадрів до роботи за рівнорівневими навчальними 
програмами; 

 внесено зміни до Статуту школи; 
 психологом досліджуються рівні здібностей учнів на соціально-
психологічній основі ; 

 систематично у колективі опрацьовуються нормативні документи з 
даного питання; 

 пріоритетність профільних напрямків обговорюється спільно з батьками 
та школярами; 

 здійснюється профорієнтаційна робота з учнями 5-9 класів з метою 
найбільш раннього вибору ними галузі майбутньої спеціалізації; 

 глибоко аналізується рівень навчальних досягнень учнів з профільних 
предметів та вплив профільного навчання на вибір майбутньої професії 
(на основі вступу випускників до вищих навчальних закладів) тощо. 

Так як основна мета допрофільної підготовки – не добір у профільні класи, а 
допомога учням в усвідомленому виборі того чи іншого профілю (а вона може 
бути здійснена лише шляхом надання їм можливості для вивчення широкого 
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спектра курсів, щоб максимально виявити здібності, потрібні для того чи 
іншого напряму діяльності ), то допрофільну підготовку здійснюємо через: 
поглиблене вивчення предмета, введення елективних курсів (курсів за 
вибором), факультативи, предметні гуртки, наукове учнівське товариство, та ін. 

З метою дотримання наступності між початковою, середньою та старшою 
школою, допрофільна підготовка починається ще в початковій школі (так за 
рахунок варіативної складової навчального плану введено курси за вибором: 
„Цікава математика” (1 кл), „Основи логіки” (2-4 кл), „Економіка” (3-4 кл), 
продовжується через факультативи: „Креслення” (8-9 кл), „Математика” (5-9 
кл), „Цікава економіка” (5-7 кл), „Економіка” (8-9 кл); „Інформатика” (5-9 кл).  
Це зроблено для того, щоб дитина могла випробувати себе в поглибленому 
навчанні з різних циклів і була готовою до свідомого обрання майбутньої 
спеціалізації. Далі починається профільне навчання в 10 – 11 класах, яке за 
вибором учнів здійснюється за двома напрямами: природничо-математичним, 
де додано години на вивчення математики, інформатики та екології, та 
суспільно-гуманітарним – вивчається правознавство, економіка, англійська та 
українська мови. Ефективним профільне навчання є лише тоді, коли воно 
реалізується не лише в навчальній, а й позаурочній діяльності учнів, бо саме 
вона відрізняє профільну школу від закладів освіти, що реалізують програми 
поглибленого вивчення предмета. Такою позакласною підготовкою може бути: 

- профільна практика, що включає різні форми організації позаурочної 
діяльності дітей (лабораторні роботи, робота в мережі Інтернет, 
складання й захист бізнес-планів, етнографічні експедиції, історичні 
екскурсії); 

- профільні табори; 
- предметні тижні; 
- науково-дослідна і проектна діяльність учнів тощо. 

 Їхнє головне призначення – забезпечення глибокого засвоєння змісту 
профільних програм, а також здійснення внутрішньопрофільної спеціалізації 
учнів [1. – С.29 ]. Так у нас уже традиційними стали захисти бізнес-планів (їх 
координує учитель економіки Ковалевська Ірина Іванівна); заняття – 
презентації, які проводяться на базі сільської Ради,  де учні захищають свої 
соціальні проекти щодо покращення благоустрою села та підвищення 
ефективності діяльності органів місцевого самоврядування (ініціатор та 
координатор – учитель історії та правознавства Ляшенко Ганна Іванівна); 
історичні та етнографічні пошукові експедиції; захисти власних учнівських 
проектів. Такі форми роботи стимулюють комунікативність, творчу активність, 
надають їй соціального змісту. Педагоги нашої школи самостійно добирають 
програми, підручники, навчальні посібники, науково-методичну літературу, 
дидактичні матеріали відповідно до робочого навчального плану. Ми маємо 
досвід впровадження курсів з української та англійської мов, правознавства, 
екології, математики, економіки, інформатики. Звісно ж, практична реалізація 
профільного навчання була б неможливою без належної підтримки 
психологічної служби, без глибокого аналізу та конкретних рекомендацій з 
погляду готовності учня до успішного навчання за певним напрямом, 
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попередження дезадаптації в умовах виникнення навчальних труднощів і 
стресів, активізацією навчальної діяльності, що виявляється в збільшенні 
навантаження на нервову систему.  

Результативність профільного навчання визначається ступенем 
досягнення окресленої мети, позитивними змінами в розвитку учнів, їхньою 
успішною адаптацією в соціальному середовищі: більше 70% вступають до вищих 
учбових закладів Києва, Дніпропетровська, Харкова, Полтави. Більшість випускників 
продовжують здобувати освіту згідно обраного в школі профілю. 
Проблеми, пов’язаних із впровадженням профільного навчання: 

• Незабезпеченість підручниками, навчальними посібниками та 
програмами. 

• Брак літератури, де висвітлювався б матеріал про усі можливі професії, їх 
особливості. 

• Відсутність інтеграції загальної й вищої професійної освіти шляхом 
укладання угод між школою та вищими навчальними закладами І-4 рівнів 
акредитації. 

•  Жоден освітній заклад самостійно забезпечити широкий вибір профілів 
навчання не здатен. Школа (особливо сільська) може вибрати лише 1-2 
профілі, тоді як дитина хоче мати багатий вибір. Вирішення даної 
проблеми за рахунок створення освітніх округів вважаємо 
малоефективним, погоджуючись в даному питанні з точкою зору Миколи 
Гузика, який вважає, що така модель профільного навчання призведе до 
остаточного руйнування прошарку інтелігенції малих населених пунктів 
[2 . – С. 9].  

• Підвищення кваліфікації вчителів здійснюється без урахування їх роботи 
в спеціалізованих класах. (А це, звісно ж, утруднює роботу педагога) 

• Матеріальна база шкіл з питань профільного навчання ще досить бідна. 
• Дуже часто вибір профілю залежить або від кадрового потенціалу школи, 

або від престижності тієї чи іншої професії, а не від інтересів кожного 
учня. 

• Як правило, до програм елективних курсів не пропонуються дидактичні 
розробки для вчителя чи посібники для учня. Невідомі наслідки їх 
апробації. Підручники, навчальні посібники, за якими здійснюється 
вивчення профільних предметів, не завжди відповідають меті й 
завданням профілізації. Отже, виникає потреба в проведенні експертизи й 
рецензування авторських програм, забезпеченні підручниками та 
навчальними посібниками. 

• Суспільно-гуманітарний напрям на сьогодні є одним із найменш 
реалізованих в освітніх закладах, що спричинено: 

-  меншою престижністю гуманітарних спеціальностей на ринку праці; 
- певними труднощами, які ускладнюють вибір ВНЗ гуманітарного 

спрямування; 
• Особливо гостро стоїть зараз питання формування екологічної 

грамотності та культури школярів. Але ні учні, ні їх батьки не розуміють 
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його важливості. Анкетування школярів свідчить про те, що вони не 
бажають вивчати предмети екологічного спрямування. 

• Профільне вивчення низки предметів забезпечує належний рівень 
підготовки випускників школи до вступу у ВНЗ, але, як правило, не дає 
професії. 

• Найбільше турбують пропозиції щодо організації профільних класів 
шляхом зведення в них до мінімуму загальноосвітнього змістовного 
компонента. Вважаємо, що це призведе, по-перше. до зниження рівня 
освіти; по-друге, закреслить майбутнє дитині, яка помилилася з вибором 
профілю навчання (адже таке буває!). Що робити «історику». який сам чи 
за порадою батьків, надумає стати інженером? Тоді йому самому 
доведеться вивчати увесь курс старшої школи, але вже для природничо-
математичного напряму. 

• Було б дуже добре. якби фінансові можливості школи чи самих учнів 
дозволяли застосовувати індивідуальне і персональне навчання школяра, 
який з певних причин не зміг засвоїти навчальні програми. 

 Завдання сучасної школи полягає в тому, щоб створити умови, надати 
можливість учням зорієнтуватися в житті, зробити свідомий вибір професії. 
Профільне навчання спрямоване на реалізацію особистісно зорієнтованого 
навчального процесу, при якому істотно розширюються можливості учня 
будувати індивідуальну освітню траєкторію. Основна ідея поновлення ІІІ 
ступеня загальної середньої освіти й полягає в тому, що освіта має стати більш 
індивідуальною.  

Досвід роботи нашого колективу показав, що навчання «всіх усьому» є 
малоефективним. Тому освітній процес слід формувати з максимальним 
урахуванням професійних та життєвих інтересів старшокласників. Ми дійшли 
висновку, що підготовка особистостей, які здатні до самовизначення, людей 
високо освічених та культурних, кваліфікованих фахівців можлива завдяки 
переходу до профільного навчання. Але до реформи профілізації нам потрібно 
підійти по-новому, а не вирішувати її звичними старими , традиційними 
способами. 
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Упровадження профільного навчання вМачухівській  ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

Голуб С.В. 
 

  Головна мета школи – забезпечення доступу сільського школяра до 
якісної освіти. У відповідності до неї педколектив працює над методичною 
проблемою «Всебічний розвиток особистості сільського школяра на основі 
прогресивних освітніх технологій спеціалізації, диференціації, інтеграції та 
комп’ютеризації навчально-виховного процесу».  
 Що ми кладемо в основу цієї роботи? Ми спрямовуємо свої зусилля на 
забезпечення провідного впливу школи на дитину, створення умов для 
самореалізації дитини згідно її природних навчальних можливостей, нахилів, 
інтересів, як на уроці так і в позаурочний час.  
 В школі напрацьована система засобів самореалізації особистості дитини 
відповідно її можливостей, нахилів та інтересів в основі якої лежить:  

а) якість, ефективність, результативність уроку для конкретного учня, 
методичний комплекс якого поєднує в собі вимоги до сучасного уроку та 
технологічні інновації (від проблемного викладу до розвивального навчання, 
від диференційованого до особистісно - орієнтованого навчання, інтерактивні 
методи, комп’ютеризація тощо).  

 
б) можливості Програми системи виховної роботи «Школа – твій другий 

дім і кожен учень – господар в нім» (система гуртків, клубів, секцій, співпраця з 
РБДЮТ, ДЮСШ, музичними, художніми школами, дитячими студіями м. 
Полтави, школа олімпійського резерву, шкільне наукове товариство «Ерудит» 
МАНу, олімпіади, конкурси, учнівські клуби, товариства).  
 У 2006-2007 н.р. школа зайняла І місце в інтелектуальній грі «Дебати», ІІІ 
місце в грі «Брейн-ринг», виборола 15 призових місць (з них 10 перших) на 
районних олімпіадах, 5 учнів стали переможцями ІІ етапу Міжнародного 
конкурсу знавців української мови імені П.Яцика. Учень 4 класу зайняв ІV 
місце на ІІІ його етапі (найвищим досягненням школи в цьому конкурсі – ІІІ 
місце на його ІV республіканському етапі зайняла учениця Гришко Юлія 
(учитель Ярова Н.М.).  
 У минулому році школа зайняла 4 призових місця на ІІІ (обласному) етапі 
олімпіад з основ наук. У цьому році цей показник якісно поліпшено (перше 
місце – 1, друге – 2, третє – 1). 
 Говорячи про всебічний розвиток школяра ілюструємо життєдіяльність 
нашого колективу і інших важливих освітньо-виховних сферах прикладом його 

Рік введення Вид професійної підготовки  

2003 швачка 
2005 оператор комп’ютерного набору  
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буття в сфері естетичного виховання, зокрема можливостями художньої 
самодіяльності.  

 
Результати участі учнів школи  в огляді художньої самодіяльності «Веселка»  

 

Районний огляд  2005 2006 
Соло  І 
Тріо  ІІІ  

Ансамбль І ІІ 
Хореографія  ІІ І 

Читці ІІІ ІІ 
Загальне місце 3 2 
Зональний огляд  І (соло, хореографія) 

 До даних таблиці хочу доповнити, що і в огляді художньої самодіяльності 
цього року, який відбувся у минулу п’ятницю, школа стала призером.  
 Ми акцентуємо увагу при реалізації Програми системи виховної роботи 
на фізичне виховання. В усіх класах введена 3 година з фізичного виховання, 9 
годин позакласної роботи. Із загальної кількості гуртківців 38% реалізують свої 
запити у спортивних секціях.  
 Розподіл гуртківців за напрямами гурткової роботи: 38% – спортивні 
секції;20%– гуртки художньо-естетичного циклу; 14%– гуртки технічної 
творчості; 28% – предметні та інші гуртки.  

Щільністю та з достатньо високою масовістю учасників відзначаються в 
школі заходи спортивно-масових та оздоровчих заходів. Школа – 
неодноразовий переможець і призер спартакіади школярів району. У 2006-2007 
н.р. зайняли І місце у грі «Джура», ІІ місце у фестивалі «Нащадки козацької 
слави», І й ІІ місце з настільного тенісу.  
 Школа має і зіркові результати. Ще півтора роки тому формував ази своєї 
спортивної майстерності у шкільному спортивному клубі «Атлет» під 
керівництвом учителя Голуба О.С. Нині випускнику школи, вихованець 
Заслуженого тренера України Мороза О.А., чемпіон світу серед юніорів з 
гирьового спорту Назаренко Дмитро. Ми пишаємося тим, що путівку йому у 
великий спорт дала школа, а його успіх ми справедливо кладемо у скарбничку 
творчих надбань учителя. Школа у 2006 році визнана регіональним 
переможцем Всеукраїнського конкурсу сучасної моделі навчального закладу 
«Школа сприяння здоров’ю». Школа одна з перших перейшла на профільне 
навчання. Створено відповідну навчально-матеріальну базу. У 2003 році 
запроваджено технологічний напрям професійною підготовкою робітничої 
спеціальності «швачка». Співпрацюємо з ліцеєм №24 м.Полтави. Зроблено два 
випуски. У 2005 році введено ще одну професійну підготовку за спеціальністю 
«оператор комп’ютерного набору».  
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Проблеми впровадження профільної хімії в загальноосвітніх навчальних 
закладах області 

Буйдіна О.О. 
 

Профільне навчання є одним із видів диференціації навчання. Воно передбачає 
забезпечення наступності між загальною і професійною освітою, допомагає 
професійному самовизначенню учнів і виконує функцію допрофесійної підготовки 
учнів. 

Профільна диференціація може бути як гнучкою (елективною), так і строгою, 
жорсткою (селективною). На сучасному етапі у старшій школі провідним є профільне 
навчання як селективний вид зовнішньої диференціації. У таких стабільних класах зміст 
освіти й вимоги до знань, умінь і навичок учнів відрізняються. Різниця полягає, 
насамперед, у глибині засвоюваного матеріалу. Критеріями формування таких класів 
можуть бути інтереси та нахили учнів, їхні здібності, досягнуті успіхи, проектована 
професія. Крім того, на вибір профілю впливають сподівання батьків, соціально-
економічні зміни в суспільстві, особливості регіону [4]. 

Нами було проаналізовано стан профільного вивчення хімії у загальноосвітніх 
навчальних закладах Полтавської області протягом останнії двох років.  

Біолого-хімічний профіль. Даний навчальний профіль обрали 56 навчальних 
заклади області (м.Полтава – 18, Автозаводський район –5, Крюківський – 7, м. Лубни – 
1, Гребінківський – 1, Диканський – 2, Карлівський – 1, Кобеляцький – 1, 
Кременчуцький – 3, Лубенський – 3, Миргородський – 1, Новосанжарський – 1, 
Пирятинський – 1, Решетилівській – 2, Хорольський – 6, Чорнухинський – 2, Чутівський 
– 1), охоплено всього 1782 учні, з них 372 із сільської місцевості. Агрохімічний профіль 
навчання діє лише у трьох навчальних закладах області (Зіньківський, Кременчуцький, 
Чутівський райони), незважаючи навіть на те, що Полтавська область є аграрною. Ним 
охоплено 71 учень (50 учнів 10-х класів, 21 учень 11-го класу). Фізико-хімічний профіль: 
один навчальний заклад (Машівський район), охоплено 12 учнів 11-го класу. В області 
не існує жодного навчального закладу, де б діяв хіміко-технологічний профіль навчання. 
Непокоїть той факт, що в 2006-2007 навчальному кількість навчальних закладів із 
профільним вивченням хімії зменшилась. Запровадження профільного навчання хімії в 
старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів передбачає: 

• оновлення змісту освіти шляхом розроблення нових засобів його реалізації 
(навчальних програм, підручників, авторських навчальних програм, курсів за 
вибором);  

• впровадження форм навчальної діяльності, які якомога більше сприяють 
особистісно зорієнтованому навчанню, застосування учителями різноманітних 
методів навчання, серед яких набувають розвитку дослідницькі та частково 
пошукові методи;  

• попередній аналіз можливостей загальноосвітнього навчального закладу щодо 
реалізації виявлених профільних інтересів учнів;  

• підготовку кваліфікованих кадрів;  
• створення чіткої системи передпрофільної підготовки учнів з метою забезпечення 

свідомого аргументованого вибору школярем певного профілю.  
Досвід спілкування зі слухачами курсової підготовки показує, що перелічені 

фактори запровадження профільного навчання хімії в загальноосвітніх навчальних 
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закладах області не використовуються комплексно, цілісно. Відміна ж хоча б одного із 
них робить задачу нерозв’язаною.  

Серед виокремлених проблем упровадження вивчення хімії на профільному рівні 
головною залишається відсутність належної матеріально-технічної бази, яка вимагає і 
поповнення, і поновлення; навчально-методичний комплект не представлений у 
повному обсязі, вимагає доопрацювання або розробки; науково-методичний рівень 
готовності педагогічних кадрів до цієї діяльності та інноваційна культура учителів не 
завжди відповідають стандарту, хоча відомо, що кадрове забезпечення профільної 
школи визначено Концепцією профільного навчання в старшій школі, як однією із 
вирішальних умов її реалізації. У більшості випадків учителі хімії не мають спеціальної 
підготовки до викладання предмета в профільних класах із урахуванням їх специфіки. 
Плануючи навчальний процес (хід уроку, виконання практичних і лабораторних робіт, 
перелік завдань для учня тощо) педагог змушений вирішувати проблеми, що при цьому 
виникають, повністю покладаючись на власний досвід. Допомогти вчителю і вирішити 
проблему підготовки педагогічних кадрів в умовах реформування і модернізації освіти 
покликані інститути післядипломної педагогічної освіти. На курсах підвищення 
кваліфікації вчителів хімії у ПОІППО ім. М.В.Остроградського ідея профільного 
навчання реалізується через аналіз державних та авторських навчальних програм, курсів 
за вибором (спеціальні курси, факультативні курси), обговорюється пошук шляхів 
оновлення змісту освіти, форм, методів і засобів навчання за відповідним профілем. 
Розпочато вивчення, узагальнення і поширення досвіду організації профільного 
навчання в ЗНЗ області. За рахунок залучення наукового потенціалу вузів м. Полтави 
істотно підвищується ефективність наукової роботи. Обов’язковим елементом є 
інформаційне забезпечення переходу на профільне навчання. Так, у квітні 2006 року 
ПОІППО ім. М.В.Остроградського на базі Опішнянської спеціалізованої школи I-III 
ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області був проведений семінар 
„Хімічна освіта в системі профільного навчання”. Основною метою, з якою проводився 
семінар, стало обговорення подальшого впровадження та розвитку профільного 
навчання хімії в старшій школі й визначення шляхів викладання хімії в профільних 
класах різних напрямів. 

Присутнім методистам рай(міськ)методкабінетів, головам методичних об’єднань 
учителів хімії було рекомендовано здійснити аналіз кадрового складу педагогічного 
колективу з позиції можливості його участі в реалізації профільного навчання хімії в 
старшій школі; здійснювати методичне та інформаційне забезпечення переходу на 
профільне навчання, підвищувати мотиваційну підготовку педагогів до включення в 
інноваційну діяльність з питання профільного навчання, а також активізувати роботу 
вчителів хімії області з розробки і впровадження у навчальний процес програм курсів за 
вибором.  

Суттєвим елементом профільного навчання хімії і максимальної індивідуалізації 
можливостей кожного учня мають стати курси за вибором хімічного спрямування 
(вільне поєднання предметів, факультативів і організаційних форм оволодіння ними). 
Курси за вибором – обов’язкові для відвідування. Їх кількість повинна бути більшою 
порівняно з кількістю курсів, яку вибирає учень. Створюються вони за рахунок 
варіативного компонента. Основна мета курсів за вибором – найповніше врахування 
різнорівневих освітніх середовищ і розширення діапазону індивідуальних потреб учнів. 
Їх призначення в розширенні та поглибленні змісту навчального предмета. Зміст таких 
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курсів повинен відповідати пізнавальним можливостям учнів, з іншого боку, 
забезпечувати можливість працювати на підвищеному рівні, розвивати навчальну 
мотивацію. 
 Зміст курсів може являти собою: 

1) розширений, поглиблений варіант якого-небудь розділу базового навчального 
предмета (“Аналітична хімія”; „Окисно-відновні реакції”); 

2) введення в одну із відповідних даному предмету наук, професій – агрономію, 
лісництво, археологію, медицину і т.д. (“Хімічні елементи в організмі людини”; “Хімія і 
комп’ютер”); 

3) сукупність фрагментів із різних розділів одного або декількох предметів, якщо 
курс орієнтований на певний рівень узагальнення (наприклад, „Природознавство”) або 
засвоєння певного виду діяльності (“Експерименти у хімії”; “Розв’язування 
розрахункових задач з хімії”). 

Приступаючи до складання програми курсу за вибором, педагогу потрібно 
відповісти на запитання: через зміст якого навчального матеріалу і форми роботи можна 
найповніше реалізувати завдання профільної (допрофільної) підготовки? Чим зміст 
курсу за вибором буде якісно відрізнятися від базового курсу (матеріал цього курсу 
взагалі не представлений у базовому курсі; про нього лише згадується; представлений 
однобічно, не відображені інші точки зору і т.д.)? Практична спрямованість курсу (де в 
повсякденному житті учень може використовувати одержані знання)? Якими 
навчальними і допоміжними матеріалами забезпечений даний курс (фонд бібліотеки, 
хрестоматії, збірники, дидактичні матеріали і т.п.)? Які види діяльності можливі у роботі 
з даним змістом? Яка частка самостійності учня у роботі даного курсу, в чому він зможе 
проявити ініціативу? Які критерії, зрозумілі педагогу та учню, дозволять оцінити успіхи 
у вивченні даного курсу? Яким чином у процесі роботи буде фіксуватися динаміка 
інтересу до курсу за вибором, до профілю? Чим може завершитися для учня вивчення 
курсу, яка форма звітності? Даючи відповідь на ці запитання, учитель фактично 
підготовиться до складання пояснювальної записки до програми.  
 Отже, основною вимогою, що висувається до визначення результатів реалізації 
програми переходу на профільне навчання, залишається відповідність практичним 
потребам педагогів, створення навчально-методичного комплекту для вчителя та учня, 
підвищення ступеня готовності кадрів до виконання своїх професійних задач. 
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Розділ ІІ. Інноваційні технології в профільному 
навчанні 

 
Сучасні інноваційні системи в процесі профільного навчання 

 
Пашко Л.Ф., Іноземцев В.А. 

 
 Інновація освіти – це цілеспрямований процес часткових змін чи 
цілеспрямована зміна, що полягає у появі нової технології або в зміні 
принципів, на яких ґрунтується функціонування якоїсь системи навчання.  
 Безперервна педагогічна освіта перебуває в постійному оновленні й 
удосконаленні, їй притаманні динамізм, гнучкість, удосконалення якості змісту, 
навчальних планів, програм і підручників, інноваційних систем навчання та 
педагогічних технологій.  
 Основні сучасні інноваційні системи навчання, які впроваджуються 
методичними та педагогічними працівниками освіти в процесі профільного 
навчання: 

1. Система особистісно-орієнтованого навчання;  
2. Система компетентісного орієнтованого навчання; 
3. Система інтерактивних технологій навчання;  
4. Система інтегрованого навчання; 
5. Система профільного навчання; 
6. Система проектних технологій; 
7. Система розвивального навчання (зокрема проблема наступності); 
8. Система оцінювання навчальних досягнень учнів, зокрема комплексна 

оцінка дидактичного процесу. В педагогічній науці є ряд класифікацій 
інноваційних педагогічних технологій, на які можуть орієнтуватися 
педагогічні та методичні працівники. 

 
Автори Технології 

Даниленко Л.І 

1. Психолого-педагогічні (проведення у навчальному, 
виховному, управлінському процесах). 

2. Науково-виробничі (комп’ютеризація, 
телекомунікація, матеріально-технічне оснащення). 

1. 3. Соціально-економічні (сучасні технології розвитку 
особистості, нововведення у правове забезпечення системи 
освіти та в економіку освіти). 

Гриньова М. В 

1. Особистісно орієнтована технологія навчання та 
виховання. 

2. Технології, побудувані на активізації пізнавальної 
діяльності учнів. 

3. Ігрові технології в навчанні. 
4. Сучасні педагогічні технології інноваційних і 

авторських шкіл. 
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5. Технології організації успіху в навчанні та вихованні. 

Пометун О. 

Інтерактивні технології за формами (моделями) навчання: 
1. Інтерактивні технології кооперативного та 

колективно-групового навчання. 
2. Технології ситуативного моделювання 
3. Технології опрацювання дискусійних питань. 

Селевко Г. 

1. За рівнем використання (загальнопедагогічні, галузеві 
(методичні), локальні (модульні). 

2. За філософською концепцією (ідеологічні, 
матеріалістичні, діалектичні, метафізичні, прагматичні, 
екзистенціальні, теософічні). 

3. За головним фактом психічного розвитку: біогенні 
(розвиток психіки зумовлюється впливом соціального 
досвіду), психогенні (розвиток людини зумовлюється 
головним чином самою людиною, її попереднім досвідом, 
процесами самовдосконалення), ідеалістичні (виходить із 
переконання про нематеріальне виникнення особистості та її 
якостей). 

4. За пріоритетами навчання, позицією учня у навчанні, 
кінцевим результатом (авторитарні, дидактоцентричні, 
особистісно зорієнтовані). 

 
Даниленко Л. визначила етапи становлення інноваційної педагогічної 

технології: 
1. Народження (генерування) інноваційної освітньої ідеї.  
2. Розробка інновації у формі інноваційного освітнього проекту. 
3. Експертиза інноваційного освітнього проекту. 
4. Отримання дозволу на всеукраїнський, регіональний або місцевий 

експеримент та його проведення. 
5. Експертиза результатів експерименту щодо освітньої інновації. 
6. Апробація результатів експерименту щодо освітньої інновації. 
7. Експертиза апробувальних результатів експерименту щодо освітньої 

інновації.  
8. Опанування інновації. 
9. Розповсюдження інновації.  
10. Збереження інновації, що використовується «стандартом» для системи 

освіти чи її складових.  
Зараз особливо актуально є комплексна оцінка результативності 
дидактичного процесу, яка запропонована Матвієнком П.І 
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Критеріальна структура готовності педагогічних працівників до оцінки 
результативності дидактичного процесу 

 
Критерії рівнів 
сформованості 
понятово-
термінологічного 
апарату (когнітивна 
готовність) 

Критерії та рівні 
особистісного 
ставлення до 
комплексної оцінки 
дидактичного процесу 
(мотиваційна 
готовність) 

Критерії та рівні 
дієвості готовності  
педагога до комплексної 
оцінки дидактичного 
процесу (оперативна 
готовність) 

Знання про 12 – бальну 
систему оцінювання 
навчальних осягнень 
учнів безвідносно до 
комплексної оцінки 
дидактичного процесу. 

Визнання доцільності 
комплексної оцінки 
дидактичного процесу 
без аргументації 

Уміння планувати 
навчально-виховний 
процес відповідно до 
вимог стандарту освіти; 
при плануванні 
враховувати систему 
оцінювання навчальних 
досягнень учнів.  

Знання про оцінювання 
навчальних досягнень 
учнів відповідно до 
стандартів освіти з 
окремих предметів; про 
валеологічну, 
педагогічну, 
психологічну 
діагностику. 

Обґрунтування 
доцільності комплексної 
оцінки дидактичного 
процесу як умови 
прогнозування, 
управління ним.  

Уміння 
використовувати у 
процесі експертизи 
навчального процесу 
елементи валеологічної, 
педагогічної, 
психологічної 
діагностики.  

Знання про необхідність 
комплексної оцінки 
дидактичного процесу, 
взаємозв’язку 
дидактичних факторів 
при його оцінюванні.  

Необхідність 
комплексної оцінки 
дидактичного процесу з 
метою підвищення його 
ефективності, 
покращення клімату в 
колективі, підвищення 
рейтингу школи, 
поліпшення стану 
здоровя педагогів та 
учнів.  

Уміння застосовувати 
на практиці комплексну 
оцінку результативності 
дидактичного процесу з 
опорою на генеральні 
дидактичні фактори, 
використанням 
комп’ютерів, управляти 
якістю освіти.  

Наявність досвіду 
застосування діагностик 
ефективності 
дидактичного процесу. 
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 Педагогічна інновація – це продукт процесу створення нового, що 
відповідно оновлює педагогічну теорію і практику, оптимізуючи досягнення 
поставленої перед суспільством освітньої мети. Особливої актуальності вона 
набуває у зв’язку з упровадженням профільного навчання. 
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Проблеми впровадження профільного навчання 
 

Малаканова Л.В.  
 

 Освіта в Україні вступає в нову епоху свого розвитку, вибравши 
особистісно орієнтований його напрямок. Освіта розглядається сьогодні як 
гармонійний духовний розвиток особистості, тому провідною метою 
української системи освіти є створення умов для розвитку й самореалізації 
кожної особистості як унікальної і здатної до самотворення та творення світу 
навколо себе. Самореалізація особистості, адекватний вибір молодою людиною 
власного життєвого шляху належить до корінних соціально-педагогічних 
проблем, які засвідчують стан якості освіти, її фактичну зверненість до людини. 
Однак особистісне спрямування має багато вимірів. Є серед них і такі, що 
лежать на перетині багатьох наукових галузей [4]. 
 Профільне навчання з його адресною спрямованістю на потреби та запити 
особистості та суспільства, відповідно, необхідність вироблення та узгодження 
особистісних і суспільних цінностей, потребують актуалізації методологічних, 
психологічних, педагогічних знань. Прогресивним кроком у напрямку 
забезпечення варіативності, широкої диференціації та індивідуалізації 
профільного навчання стало законодавче його закріплення. Точкою відліку для 
принципово нової постановки проблеми в контексті профільного навчання став 
1999 рік. Нормативно-правовою основою профільного навчання є: 

• Національна доктрина розвитку освіти в Україні. 
 „… здійснення профільного професійного навчання учнів старших класів 
загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі на базі професійних 
технічних училищ”.  

• Концепція 12 – річної освіти. „Профільне навчання ряду предметів 
забезпечує належний рівень підготовки випускників вступу у вищі 
навчальні заклади, але, як правило, не дає професії.” 
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• Концепція профільного навчання на старшому ступені загальної освіти. 
„Засіб диференціації та індивідуалізації, що дає можливість шляхом змін 
у структурі, змісті та організації освітнього процесу забезпечити повніше 
врахування інтересів, нахилів і здібностей учнів, створення умов для 
навчання старшокласників відповідно до інших професійних інтересів і 
намірів щодо продовження освіти, а профільна школа є лише 
інституційною формою досягнення цієї мети” 

• Закон України „Про загальну середню освіту”(статті 9, 15, 18, 30, 32, 36) 
Наказ Міністерства освіти і науки України „Про затвердження типових 
навчальних планів для організації профільного навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах” від 20. 05. 2003 р. №306. 

 Наказ № 744 від 03. 11. 2006 р.  
 „Про затвердження плану заходів на 2006-2010 роки щодо впровадження 
профільного навчання учнів 10 – 12-х класів загальноосвітніх навчальних 
закладів” 
Наказ „ 1/11 – 5975 від 27. 10. 2006 р.  
„Про оголошення Всеукраїнського конкурсу навчальних програм для 
профільного навчання учнів 10 -12-х класів загальноосвітніх навчальних 
закладів відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти”.[1,2] 
 Відповідно до концепції структура профільного навчання має такий 
вигляд [2, 17]: 

основні напрямки профілізації 
 

 

Н  А  В  Ч  А  Л  Ь  Н  І    П  Р  О  Ф  І  Л  І 
філологічний, 
історико-
правовий, 
економічний, 
юридичний та 
ін. 

фізико-
математичний, 
хіміко-
біологічний, 
географічний, 
медичний, 
екологічний та ін. 

інформатика, 
виробничі 
технології, 
проектування, 
конструктування, 
дизайн, транспор, 
менеджмент, 
побутове 
обслуговування, 
народні ремесла 
та ін.  

музичний, 
образотворч., 
хореографіч., 
театральний, 
мистецтвознавчий 
та ін.  

атлетика, 
гімнастика, 
плавання, 
спортивні ігри, 
туризм та ін. 

 
ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ Є: 

 cтворення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і 
професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в 
процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;  

 виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього 
життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого 
вибору й оволодіння майбутньою професією; 

Суспільно-
гуманітарний 

Природничо-
математичний 

Технологічний Художньо-
естетичний 

Спортивний 
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 формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, 
технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні, спрямування 
підлітків щодо майбутньої професійної діяльності; 

 забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою 
і професійною освітою відповідно до обраного профілю. 
 За характером взаємодії суб’єктів профільного навчання визначають такі 
форми його організації: 

• Внутрішньошкільні – профільні класи в загальноосвітніх навчальних 
закладах, профільні групи в багатопрофільних загальноосвітніх 
навчальних закладах, профільне навчання за індивідуальними планами і 
програмами ЗНЗ, динамічні профільні групи (зокрема різновікові); 

• Зовнішні – міжшкільні профільні групи району, шкільного округу, 
профільна школа інтернатного типу, опорна старша школа з пришкільним 
інтернатом, навчально-виховний комплекс (НВК), міжшкільний 
навчально-виховний комбінат (МНВК), загальноосвітні навчальні заклади 
на базі вищих навчальних закладів тощо. 
Найактуальнішими проблемами впровадження профільного навчання є: 

 оновлення змісту освіти; 
 розробка спеціальної національної програми перепідготовки вчителів, які 
працюють у профільних класах; 

 розробка перспективних напрямків щодо організації профільного 
навчання; 

 розробка спеціальних навчальних планів в умовах зміни змісту та 
структури освіти; 

 розробка перспективних форм організації профільного навчання;  
 налагодження моніторингового супроводу ефективності профільного 
навчання; 

 налагодження зв’язків загальноосвітніх закладів з вищими та науково – 
дослідними установами; 

 розробка національної інфраструктури науково – методичного 
забезпечення учнів і вчителів; 

 досягнення адекватного розуміння цілей і змісту профільного навчання; 
 втілення концептуальних задумів профільного навчання у зміст освіти; 
 розробка програм базових, профільних і спеціальних курсів, цілого 
аспекту відповідних підручників, методик, засобів навчання, які мають 
найповніше враховувати різнорівневість освітніх середовищ і діапазон 
індивідуальних потреб учнів;  

 допрофільна підготовка учнів має вийти за межі шкільних приміщень, 
розгортатися в сім’ях, мікрорайоні, забезпечити наступність основної 
школи з закладами професійно-технічної освіти; 

 створення умов профільного навчання у великих і малих містах, у 
сільській місцевості, у розробці організаційних моделей профільного 
навчання в різних варіантах; 

 освітні установи мають врахувати поступове входження профільності у 
структуру дванадцятирічної школи;  



 79 
 

 основні зусилля педагогічної науки і практики мають бути зосередженні 
на формувальному потенціалі освіти, на її здатності збудити в людині 
волю до життєтворення, інтерес до самопізнання, самовизначення, 
самореалізації, самотворення, самовдосконалення; 

 подолання ускладнень в організації профільного навчання. 
 Рангування соціально-педагогічних ускладнень у процесі профілізації 
шкіл: 

o ресурсне забезпечення (приміщення, обладнання, фінансування курсів за 
вибором) 69% ;  

o відсутність підручників, навчально-методичних матеріалів з 
профільних предметів 81%; 

o брак кваліфікованих фахівців для роботи в умовах профільної школи 38% 
o відсутність інтересу в учнів до профільного навчання за профілями 

24% 
 шкільний конвеєр має бути переобладнаний на індивідуальний запит. 
Вихідною тут постає проблема особистості, яка самостійно, вільно і 

відповідально визначає свій життєвий шлях, свою «споріднену» працю. 
Ключовою категорією тут постають потреби і здібності особистості. Досі 
актуальним залишається підхід, розроблений психологом Е. Шпрангером у 
його „Ідеальних типах індивідуальності”, де виділено шість основних 
особистісних спрямувань: теоретична людина, економічна людина, естетична 
людина, соціальна людина, політична людина, релігійна людина. Ціннісні 
орієнтації, шляхи становлення цих людей будуть різні.  

 
Літературний огляд: 

Профіль – характер навчального ухилу, сукупність спеціальних рис, які 
характеризують певну професію          (сл. Ожегова) 

1. Управління освітою 23 грудня 2006, с. 26,27. Наказ №744 від 03.11.2006 р. 
МО і Н України  «Про затвердження плану заходів на 2006 – 2010 роки 
щодо впровадження профільного навчання учнів 10 – 12 – х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів»   № 1/11 – 5975 від 27. 10.2006 р. 
МО і Н України «Про оголошення Всеукраїнського конкурсу навчальних 
програм для профільного навчання учнів 10 � 12 – х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів відповідно до Державного стандарту базової і повної 
загальноосвітньої середньої освіти» 

2. Завуч № 17 – 18 2005. (Спецвипуск) с. 3 – 63 Профільне навчання – веління 
часу (розглянуті всі аспекти і проблеми профільного навчання, подано витяги з 
нормативних документів) 
3. Завуч № 2 – 2005. П. Лернер. Проблеми встановлення профільного навчання 
с. 6 – 12.(профільне навчання ?профільна освіта) загальні протиріччя, шість тез 
до п н 
4. Директор школи, ліцею, гімназії с. 20 – 26 Н. Білик. Проблема профільного 
навчання в педагогічній теорії і практиці (пропонується концепція профільного 
навчання) 
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Освітянам про сучасні навколоправописні дискусії й історію українського 

орфографічного кодексу 
    Степаненко М.І. 

 
Винятково актуальною в сучасній Україні є проблема правопису. Після 

надання українській мові статусу державної, в ньому відбулися певні зміни, 
реформування орфографічного кодексу не завершилося. Зараз ми обговорюємо 
проект найновішої редакції правопису. Дискусії не вщухають, в них беруть 
участь не лише фахівці (лінгвісти), а й люди далекі від мовознавства. Вийшли у 
світ дослідження, у яких висвітлено проблеми українського правопису з погляду 
діахронії та синхронії. Це, зокрема, “Історія українського правопису ХVI–ХХ 
століття: Хрестоматія” і “Проблеми українського правопису ХХ – початку ХХІ 
ст.” Василя Німчука (Київ, 2004; Кам’янець-Подільський, 2002), “Правопис – 
корсет мови?: Український правопис як культурно-політичний вибір” Ірини 
Фаріон (Львів, 2004), “Наукові пристрасті навколо українського правопису” 
Івана Вихованця (Донецьк, 2004), “Український правопис – повернення до 
національних засад” Олександра Пономарева (Київ, 2003) та ін. Не завадило б 
тим, кого хвилюють проблеми правопису, детально ознайомитися з 
“Українським правописом (проєктом найновішої редакції)” (за редакцією Василя 
Німчука), який видруковано 1999 року, і “Українським правописом: проектом” 
(науковий редактор Віталій Русанівський), який опубліковано 2003 року. 
Розглянемо три найважливіші аспекти, що стосуються означеної в заголовку 
проблеми: 1) з історії українського правопису; 2) оновлена чинна редакція 
українського правопису; 3) проект найважливішої редакції українського 
правопису. 

 
1. З історії українського правопису  
Український правопис має понадтисячолітню історію, поділяється на 

окремі періоди. Мовознавець В.В.Німчук виокремлює три умовні, але важливі 
етапи в історії становлення нашого правописного кодексу: 

I. Давньокиївський (X–XIV ст.). 
II. Староукраїнський (остання чверть XIV–XVIII ст.). 
III. Новоукраїнський (XIX–XXI ст.). 
Основою формування давньокиївського правопису послужила 

старослов’янська орфографія, що прийшла в Київську Русь після прийняття 
християнства. Щодо староукраїнського періоду, то він нерозривно пов’язаний із 
іменем мовознавця, письменника, церковного й освітнього діяча Мелетія 
Смотрицького (70-ті роки XVI ст. – 1633), який нормалізував правопис 
церковнослов’янської мови української редакції. Його “Граматіки…” була 
основним підручником церковнослов’янської мови в багатьох слов’янських 
країнах. Саме Мелетій Смотрицький увів нову літеру на позначення дзвінкого 
проривного задньоязикового приголосного – ґ, запропонував правила 
використання літер на позначення голосних і приголосних звуків, правила 
вживання великої букви, правила слов’янської пунктуації. Норми Смотрицького 
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«досить швидко набули всеукраїнського визнання. Їх пристосували до своїх 
потреб і інші слов’яни, які зберігали Кирило-Мефодіївські традиції [3, с.5–6]; “з 
невеликими модифікаціями вони й нині чинні в богослужбовій сфері слов’ян 
там, де в літургію не введено живих національних мов… все з орфографії 
М.Смотрицького, що відповідало живому мовленню, використовувано і в 
українському світському письменстві до початку XIX ст., а на деяких теренах 
(наприклад, у Закарпатті) – аж до середини XIX ст.” [2, с.6]. . Особливість 
новоукраїнського періоду полягає в тому, що в Україні, яка перебувала в складі 
інших держав, панував орфографічний різнобій (назвемо для прикладу хоча б 
такі правописні системи: «історико-етимологічний правопис», «кулішівка», 
«драгоманівка», «грінченківка», «желехівка»). 

Основним принципом «максимовичівки» було збереження давніх 
етимологічних написань. Правописна система Максимовича не знайшла 
прихильників у Східній Україні, зате надовго запанувала в Галичині (аж до 1893 
року), тобто до часу запровадження тут фонетичного правопису, про який і 
йтиме мова далі. 

Першооснови сучасного фонетичного правопису необхідно шукати в 
орфографічній системі Олекси Павловського, що знайшла відображення в праці 
«Граматика малоросійського наречія» (СПб, 1818). Цей правопис підтримано в 
славнозвісному альманасі «Русалка Днестровая» (1837). Максимально 
фонетизованою була «кулішівка». Її обстоював Пантелеймон Куліш. Починаючи 
з 1856 року, він популяризує в багатьох виданнях фонетичний принцип. 
«Кулішівка» знайшла відгук на Західній Україні. Перешкодою для поширення 
цієї правописної системи стали Валуєвський циркуляр (1863) та Емський указ 
(1896). Треба згадати ще про «драгоманівку» – одну зі спроб корінної зміни 
українського правопису шляхом його фонетизації за принципом «один звук – 
одна буква». З абетки було вилучено літери я, ю, є, ї, щ, ъ. Замість кириличної й 
за прикладом болгар та сербів Драгоманов уживав j (jама, моjу); пом’якшення 
приголосних він передав через ь (земльа, прьамо). «Драгоманівка» частково 
поширилася на Західну Україну, нею один час послуговувався І.Франко. На 
закріплення фонетичного правопису в Галичині найпосутніше вплинув Євген 
Желехівський – автор відомого двотомного «Малорусько-німецького словаря» 
(1866). У цьому словникові знаходимо вже майже той фонетичний правопис, 
який шкільна влада 1893 р. запровадила в освітніх закладах Галичини. По-
особливому активізувалося правописне питання після революційних подій 1905–
1907 рр. В українській пресі запанував фонетичний правопис. Неабияких зусиль 
до цієї справи доклав Борис Грінченко. Створена ним орфографія стала 
називатися «грінченківкою». На її основі укладено 4-томний «Словарь 
української мови» (1907–1909). Правопис цієї важливої лексикографічної праці, 
зауважував свого часу Іван Огієнко, «був прийнятий по всіх українських 
редакціях та виданнях. Ось цей правопис, як вислід збірної праці письменників 
всього XIX-го століття й усього українського народу, запанував і в Україні, і 
держиться в нас аж до сьогодні» [4, с.238]. 

Проаналізуємо тепер окремі найважливіші етапи у виробленні 
уніфікованих орфографічних норм. 
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Український правопис – 1921 
В Україні до 1917 року не існувало єдиної загальнообов’язкової 

орфографії. Як ми уже пересвідчилися, у Східній і Західній Україні діяло кілька 
відмінних більшою або меншою мірою правописних систем. З відновленням 
української державності виникла потреба вироблення обов’язкових для всіх 
правил орфографії. Перший міністр освіти Центральної Ради Іван Стешенко 1917 
року доручив професорові Івану Огієнкові скласти короткі правила українського 
правопису. Весною 1919 року було скликано правописну комісію, що складалася 
з 30 членів, яка обговорювала кожне правило і «розглядала спірні питання 
українського правопису, а разом з тим і ті випадки, що відріжняють наш 
правопис од правопису Галичини» (цит. за: [2, с.14]). Правила ухвалено 
Правописною комісією при Міністерстві народної освіти 1918 року. 

1919 року «Головніші правила українського правопису» побачили світ. 
Того ж року вони переглянуті Правописною комісією Української академії наук, 
яку очолював А.Кримський, виправлені й доповнені, а згодом схвалені УАН та 
затверджені урядом для вживання на всій території України. Під назвою 
«Найголовніші правила українського правопису» вони опубліковані масовим 
накладом 1921 року. Правила не охоплювали всіх випадків уживання слів та їх 
форм, тому одним із суттєвих недоліків першого українського академічного 
правопису є наявність розбіжностей у написанні слів однієї й тієї самої категорії, 
як-от: «Закінчення -ор та -ир на кінці речівників пишемо без ь, навіть коли в 
родовому відмінкові маємо м’який голосний звук: цар, кобзар, секретар, писар, 
косар, лікар, вівтар, монастир, богатир… Примітка: але іноді пишуть ці слова і 
з ь: царь, секретарь, писарь». Зрозуміло, що перша система українського 
правопису створювалася в пришвидшеному режимі, отже, мала недоліки й 
потребувала коригування. 

Український правопис – 1928 
У липні 1925 року створено Державну правописну комісію, яка мала до 1 

вересня 1926 року укласти проект нової орфографії й оприлюднити її. Скласти 
правопис доручено Агатангелові Кримському, Олексі Синявському, Всеволодові 
Ганцову. Новий варіант розглядала велика комісія за участю представників 
Західної України – Степана Смаль-Стоцького, Володимира Гнатюка та Василя 
Сімовича. Прикметно, що цей орфографічний кодекс поєднав східні і західні 
правописні традиції. Члени комісії вважали, що «базою для упорядкування й 
спрощення служила традиція й природа української мови: встановлюючи те чи 
інше правило правопису й мови, комісія намагалася не порушувати без крайньої 
потреби усталеної традиції, узвичаєної норми, хоч, розуміється, увесь час 
оглядалася на живу мову в її різних діялектах та її історію». Щоправда, не 
завжди дотримувалися ці вимоги. Точилися дискусії, суперечки навколо окремих 
правописних проблем, скажімо, такої, як передача іншомовних е, q.  

Український правопис – 1933 
У межах радянської України правопис 1928 року був чинним до 5 вересня 

1933 року, у Галичині, на Волині й Буковині – до часу приєднання до УРСР 
(1939 р.). У постанові Наркомосу України, підписаною В.Затонським, зазначено: 
«Український правопис», затверджений М.Скрипником 6-го вересня 1928 року, 
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був скерований на штучний відрив української мови від тої мови, що нею 
говорять багатомільйонні маси українських робітників та селян, на штучний 
відрив української мови від мови російської. Правописна комісія на чолі з 
М.Скрипником провела націоналістичну лінію в побудові, в літературному 
оформленні правопису. 6-го квітня 1933 року наказом нового керівництва 
Наркомосу України було організовано комісію під головуванням т. А.Хвилі для 
перевірки роботи на мовному фронті. Комісія, крім питань української наукової 
термінології, розглянула правопис і кардинально його переробила, відкинувши 
штучне відмежовування української мови від російської мови, спростивши 
правопис, ліквідувавши націоналістичні правила цього правопису, що 
орієнтували українську мову на польську, чеську буржуазну культуру» [2, с.488]. 
Голова правописної комісії А.Хвиля, доповідаючи русифікаторам, українофобам 
в особі П.Постишева та його поплічників, заявив, що правопис, ухвалений 
М.Скрипником, скерував розвиток української мови на польську, чеську 
буржуазну культуру, а це «ставило бар’єр між українською та російською 
мовою, гальмувало вивчення грамоти широкими трудящими масами» [Там само, 
с.489]. Він рапортував про вжиті заходи: 1) ліквідовано націоналістичні правила 
щодо правопису іншомовних слів; б) викинуто з правопису форми, що 
засмічували сучасну українську мову архаїзмами, провінціалізмами; в) 
ліквідовано націоналістичне правило нормування географічних назв; г) внесено 
зміни в граматичну термінологію; ґ) змінено ілюстративний матеріал, що мав 
націоналістично-куркульський характер; у результаті таких орфографічних 
реформ українська мова втратила свої самобутні характеристики, означки, якими 
вирізнялася з-поміж інших слов’янських мов, вона змушена була зодягати інше 
орфографічне вбрання. Пішла в небуття літера ґ, канули в Лету словоформи 
радости, ніжности, загубився десь кличний відмінок. Це далеко не повний 
перелік змін в царині правопису, що сталися 1933 року. 

Український правопис – 1945 
1933 роком орфографічне експериментування не завершилося. У 1938 році 

Радою народних комісарів УРСР затверджено Державну правописну комісію для 
розгляду проекту змін українського правопису, щоб остаточно «ліквідувати 
націоналістичні перекручення… українського правопису». Підготовлений 
комісією проект було схвалено 8 серпня 1943 року, а затверджено 5 травня 1945 
року. Укладачі правопису орієнтувалися на такі провідні настанови: 1. Подбати 
передусім про врегулювання чинного правопису, без поважних підстав не 
відходячи від того, що вже усталилось, отже, в основному не примушуючи 
культурну масу переучуватись. 2. Зберегти народні засади правопису – його 
близькість до вимови широких мас. 3. Орієнтуватись в усьому важливому, що 
становить специфіку мови, саме на цю специфіку (фонетика, морфологія), як 
вона відбивалась і відбивається в мові найкращих письменників. 4. У тих 
моментах, які за їх природою є спільні з іншими мовами (розділові знаки, 
правопис великих і малих літер, написання разом і окремо), забезпечити єдність 
з правописами братніх народів Радянського Союзу, особливо – російського, 
орієнтуючись на останній проект Державної комісії. 5. Уникати в міру 
можливості варіантів написань. 6. Якомога скоротити кількість винятків із 
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правил. 7. При формулюванні правили – орієнтуватися на рівень розуміння 
людей з повною середньою освітою. 8. Історичні коментарі до правил, що 
подаються в примітках, викласти без порушення наукової правильності на 
догоду популярності викладу, але разом із тим без зайвих подробиць і вузько 
спеціальних моментів. Наближення української мови до російської стало ще 
очевиднішим. Відмінкова парадигма не поповнилася ще одним компонентом, 
хоч цього бажали мовознавці, письменники: властивий українській мові кличний 
відмінок так і залишився кличною формою. Крім того, вилучено закінчення -и 
однини іменників IV відміни із суфіксом -ен у непрямих відмінках (ім’я – імені, 
плем’я – племені, вим’я – вимені, тім’я – тімені). 

Український правопис – 1960 
Через 15 літ – 1960 року – прийнято нову редакцію українського 

правопису, який був чинним майже 30 років – до кінця 80-х років XX століття. 
Завдання російщення нашої орфографії і мови, яке сформульоване в передмові 
до правопису 1946 року, й посутньо конкретизується в передмові до правопису 
1960 року. Пор.: «У тих моментах, які за їх природою є спільні з іншими мовами 
(розділові знаки, правопис великих і малих літер, написання разом і окремо)… 
забезпечити єдність з правописами братніх народів Радянського Союзу, 
особливо російського» (1946) і «…від часу попереднього видання «Українського 
правопису» у ряді правописних моментів, спільних для української і російської 
мов, виникла певна неузгодженість, яку тепер, після опублікування «Правил 
русской орфографии и пунктуации», можна усунути» (1960). 

2. Оновлена чинна редакція українського правопису 
Лише через три десятиліття, коли український народ заявив, що 

російщення української мови, яке тривало від часів Переяславської злуки і 
вишколилося в більшовицьку добу, а особливо в епоху так званого розвинутого 
соціалізму, треба негайно припинити, бо українцям загрожує етноцид і 
лінгвоцид, правопис постав в оновленому вигляді. Першими і найважливішими 
подіями на шляху національного розвою слід уважати прийняття закону «Про 
мови…» й нової редакції орфографічного кодексу, проголошення незалежності 
України і прийняття заяви на Міжнародному конгресі україністів про потребу 
створення єдиного для всіх українців світу правопису. Правописна комісія, 
утворена з провідних мовознавців, письменників, представників педагогічних 
органів, ухвалила повернутися до номінації «кличний відмінок» замість «клична 
форма», до використання літери ґ в давньозапозичених і україномовних словах 
на зразок аґрус, ґава, ґазда, ґандж, ґанок, ґатунок, ґвалт, ґеґати, ґедзь, ґиґнути, 
ґерлиґа, ґніт (у лампі), ґрати (іменник), ґречний, ґринджоли, ґудзик, ґума, джиґун, 
дзиґа, дзиґлик та похідних від них. Помітної деталізації й доповнення зазнали 
правила вживання великої літери у власних назвах. З великої букви почали 
писати назви культових свят: Благовіщення, Великдень, Масниця, Великий піст, а 
також релігійних книг (без лапок) Біблія, Євангеліє, Коран, Псалтир, Часослов. Є 
зміни у правописі складних слів. Приміром, компонент пів у складі загальних 
назв пишеться разом, незалежно від літери, перед якою він стоїть (півметра, 
півозера). З власними назвами пів пишеться через дефіс: пів-Полтави, пів-
Америки. Пізніше було прийнято правило про написання слів типу пів’яблука, 
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пів’ями, пів’юрти. Уведено правило про дефіс після частки не, уживаної як 
префікс в іменниках – власних назвах: не-Європа, не-Київ. Унесено поправки 
щодо правопису цілого ряду іншомовних слів. Подвоєння букв у невідмінюваних 
словах італійського походження, яке не відтворюється в українській вимові, не 
передається тепер і на письмі: бароко, інтермецо, лібрето, фортисимо, 
піанісимо, стакато (але нетто, брутто). Спрощено спосіб передачі й у таких 
словах, як конвеєр (замість конвейєр), феєрверк (замість фейерверк) (але: Гойя, 
Савойя, Фейербах і слова майя (народність), фойе). Розширено межі правила 
дев’ятки: піанісимо, фортисимо, Аргентина, Братислава, Бастилія, 
Скандинавія, Мадрид, Корсика, Вашингтон, Флорида, Чикаго, Чилі. 
Запроваджено новий розділ «Складні особові імена та прізвища й похідні від них 
прикметники», де пояснюється правопис таких українських та іншомовних імен, 
як Іван Волове Око, Гай Юлій Цезар, Людвиг ван Бетховен, Шон О,Кейсі, Анрі де 
Сен-Сімон, дон Педро. Прикметники від складних особових імен, що пишуться 
через дефіс, зберігають це написання: сен-симонівський (від Сен-Сімон). 
Послідовніше здійснюється принцип спрощення сполучень приголосних при 
творенні прикметників від географічних назв: гаазький (від Гаага), данцізький 
(від Данціг), лейпцізький (від Лейпціг) карабаський (від Карабах), але цюріхський 
(від Цюріх). Ті зміни, які узаконено, нам відомі. Вони відбиті в 
«Орфографічному словнику української мови», укладеному С.І.Головащуком, 
М.М.Пещак, В.М.Русанівським, О.О.Тараненком (К., 1994). 

3. Проект найновішої редакції українського правопису 
Необхідно знати чинні орфографічні норми, і те, як регулюються ці норми, 

які правописні зміни очікують нас. Основні орфографічні нововведення, над 
котрими працювали вчені Василь Німчук, Арнольд Грищенко, Іван Вихованець, 
Катерина Городенська, Сергій Головащук, Ніна Клименко, Олександр 
Пономарів, Ніна Тоцька [2, с.562–568]):  

1. Писати послідовно букву ґ у питомих (ґава), засвоєних (ґанок) загальних 
назвах та у власних найменуваннях (Ґіґа – прізвище; Ґаничі – топонім). 

2. Писати літеру и на початку українських питомих та засвоєних слів перед 
приголосними н та р, на початку відповідних вигуків, звуконаслідувань і 
похідних від них утворень: инший, ирій, ирод, ич!, икати, на початку 
іншомовних запозичень – загальних і власних назв, коли в мові-донорі на 
початку слова наявний звук, близький до українського и: ир «загальна назва пісні 
в деяких тюркомовних народів», Игиатта «річка в Якутії». 

3. Писати слово пів у значенні «половина» тільки окремо від сусідніх слів. 
Коли елемент пів має інше значення, писати його разом: пів ночі, але північ, 
півночі і т.ін. Разом пів писати і в прикметниках, похідних від сполуки пів із 
іменником: пів години – півгодинний. 

4. В іменниках третьої відміни з кінцевою групою приголосних, а також у 
словах кров, любов, осінь, сіль, Русь у родовому відмінку однини вживати 
флексію -и. 

5. Уживати закінчення -и в родовому відмінку однини іменників четвертої 
відміни, які при відмінюванні приймають -ен-: ім’я – ім-ен-и. 
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6. Відмінювати іноземні запозичення – іменники на -о, крім тих, у яких 
перед о є інші голосні: пальто – пальта, бюро – бюра і т.ін.; Леонардо – 
Леонарда, але радіо – радіо, Маріо – Маріо. 

7. Писати в запозичених загальних назвах тільки г, незалежно від того, h 
чи g вимовляють у мові-джерелі: гербарій, гіпотеза, газета, гол. В окремих 
словах, запозичених переважно через російську мову з англійської, відповідно до 
h передбачено й далі писати х: хобі, хокей, ноу-хау. 

8. В антропонімах та похідних від них лексемах вживати г або ґ відповідно 
до звукового складу (h–g) назв у мовах-донорах: Ґете, Ґеґель. У власних 
географічних назвах уживати г, незалежно від того, h чи g маємо в мові-джерелі. 

9. Уживати як нормативні паралельні форми: ефір–етер, кафедра–
катедра, марафон–маратон і т.ін. у словах грецького походження на місці 
букви θ (th). 

10. У загальних назвах іншомовного походження подовження приголосних 
звичайно не передаємо: тона, нето, бруто, але ванна, вілла, манна, булла та 
деякі інші (бо є слова віла «русалка в сербів», мана і т.ін.). 

11. Слова з церковно-релігійної сфери (давні запозичення) з «правилом 
дев’ятки» не пов’язуються. У них між усіма приголосними пишемо и: 
євангелист, єпископ, алилуя, Вифлеєм. 

12. Поширити «правило дев’ятки» на правопис іншомовних власних назв: 
Аристотель, Едип, Сизиф; Занзибар, Сиракузи. 

13. У загальних назвах іншомовного походження перед йотованими після 
губних писати апостроф: б’юро, б’юджет, п’юпітр, м’юзикл. 

14. У словах іншомовного походження, де в мові-джерелі звучить j, у 
позиції перед о писати й: йонійський, йоаніт, Йоан, Йов. 

15. Писати слово проєкт і похідні від нього з буквою є. 
16. Писати ія всередині слів іншомовного походження на місці іа: 

артеріяльний, геніяльний, матеріял. 
17. Не писати зайвої букви й у словах, де його немає в мові-джерелі 

запозичення: гуява «вид тропічних деревних рослин», мая «індіанський народ у 
Латинській Америці», фоє. 

18. Писати тільки початковий ю в словах, де в мові-джерелі початкова 
група ju: Юда. 

19. Передавати іншомовний дифтонг au через ав у загальних 
найменуваннях: авдит, авдиторія, авкціон, автобіографія, автор, інавгурація. 
Au передавати через ау тільки в словах: аут, джоуль, клоун, но-хау, Каунас, 
Лаура, Фауст, Пауль та деяких інших (за традицією). 

20. Писати м’який знак після р в іменах по батькові: Ігорьович, 
Лазарьович. Насамкінець зауважимо, що до будь-яких змін, і до орфографічних 
також, треба підходити «не емоційно, а з точки зору здорового глузду. Не з 
позиції «мені це не подобається», «я стану безграмотним». Не треба лякатися та 
лякати інших. Нам треба багато від чого очистити нашу землю, наші душі, нашу 
мову. «Український правопис» не потребує кардинальних змін, але мусимо 
вилучити з нього те, що нам нав’язано за доби тотального російщення». Це 
твердження мовознавця Олександра Пономарева, на нашу думку, слушне й 
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мудре. Словесники будь-якого рівня повинні пам’ятати, що реформування 
правопису – справа державної ваги, оскільки він, по-перше, є консолідуючим 
чинником нації, по-друге, забезпечує міцність літературної мови, по-третє, 
сприяє освіті, грамотності населення. А без цього ні про який поступ не може 
бути й мови. 
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Інновайційні технології при створенні підручників для 6-11 класів 
загальноосвітніх шкіл “Історія Полтавщини” 

 
Білоусько О.П., Єрмак О.П. 

 
Серед основ розбудови національної освіти важливе місце належить 

історичному краєзнавству. На сучасному етапі духовної розбудови незалежної 
України невід’ємною складовою громадського руху та наукових досліджень є 
історичне краєзнавство, спрямоване на відродження духовності, історичної 
пам’яті, формування у громадян, і передусім молоді, любові до рідного краю, 
національного патріотизму, поваги до людини, відповідальності за збереження 
історико-культурної спадщини. 

Алфавітно-частотний словник тексту Проекту державних стандартів базової і 
повної середньої освіти, складений С.Ф. Клепком, показує, що слово “патріотизм” 
не зустрічається там жодного разу. Виходячи з цього, є очевидний ризик, що з усіх 
“загальнолюдських цінностей” молодь може визнати лише одну – гроші. Як 
наслідок, культивуються егоїзм і байдужість, відома з давніх часів 
безпринципність: “де добре, там і батьківщина”, доповнена новітнім – “вдома 
немає нічого хорошого”. А з чого треба починати виховувати патріота? Зі знання 
історії землі, на якій ти живеш. 

Так у 1998 році невеликим колективом однодумців була обговорена, а потім 
запатентована ідея створити історію Полтавщини, адаптовану до вивчення в 
школі. Спершу виникла думка написати популярну серію книг, якою можна було 
б користуватися в навчальних закладах. Але специфіка системи освіти полягає в 
тому, що учителя не можна ставити перед вибором: робити чи не робити. Це й 
підказало не просто написати історію для школярів, а й донести її до них – ввести 
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навчальний курс. У 2003 році була проведена науково-практична конференція з 
проблеми “Наукові і технологічні засади впровадження шкільного курсу “Історія 
Полтавщини”, на якій вчені та вчителі історії повністю погодились із 
актуальністю проекту. Тому авторам проекту довелось подолати чимало 
труднощів, аби курс “Історія Полтавщини” став реальністю. При цьому вони 
опирались на такі важливі державні документи як Постанова Кабінету Міністрів 
України від 10 червня 2002 р. №789 “Про затвердження Програми розвитку 
краєзнавства на період від 2010 року” та розпорядження голови Полтавської 
державної адміністрації від 8 серпня 2002 р. №248 “Про затвердження обласної 
програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року”. До числа певних 
здобутків, які полегшували підготовку підручників, є поява в 1990-1992 рр. 14 
випусків серії брошур “Наш рідний край” із друку енциклопедичного довідника 
“Полтавщина” (1992), збірника бібліографічних нарисів про жертви сталінських 
репресій “Реабілітовані історією” (1992), праць з історії Української національно-
демократичної революції, історії церкви, збірників документів і матеріалів з історії 
голодоморів 1932-1933 рр. та 1946-1947 рр. Значними є наробки і у підготовці 
узагальнюючих колективних праць. У 1999 р. опублікована “Полтава. Історичний 
нарис”, а у 2005 р. – “Полтавщина. Історичний нарис”. Приступаючи до створення 
підручників “Історія Полтавщини” для 6-11 класів, її автори насамперед 
зосередили свою увагу на розробку їх концептуальних засад. У ході цієї роботи: 
вивчений досвід європейських організацій, таких як Європейська видавнича група 
в галузі освіти, Міжнародне товариство з дидактики історії, Інститут Георга 
Еккерта з міжнародних досліджень сучасних підручників та ін.; простежені нові 
тенденції у викладанні історії та видавництві підручників з історії в європейських 
країнах, починаючи з 1990-х рр. Головна з них – роль нових підручників з історії 
для шкіл полягає не тільки в тому, що вони є складовою процесу навчання, але й у 
тому, що вони являють собою своєрідні “пункти відправлення” до нової, 
об’єднаної Європи; визначені критерії і мінімальні стандарти, які мають 
застосовуватися при підготовці підручників, включаючи критерії по відбору 
навчальних розділів, висвітленню історичного контексту, застосування 
академічних прийомів для розвитку знань з історії, розуміння історії, виробленні 
власної позиції та ін; з’ясовані мінімальні стандарти, які повинні дотримуватися 
при визначенні якості підручників і застосовуватися для контролю з боку 
експертів, індивідуальних користувачів. 

Історія Полтавщини структурована відповідно періодизації всесвітньої 
історії, увібравши п’ятнадцять розділів і сімдесят п’ять тем. Щоб показати 
інформаційну насиченість видання, варто зазначити, що лише у підручнику для 10 
класу міститься 15 таблиць, 52 схеми, 16 карт. Виходячи з принципу гуманізації 
історії рідного краю, у підручнику “олюднено” текст введенням в нього 144 
коротких життєписів історичних осіб та діячів, що внесли видатний вклад у 
розвиток національної державності, економіки, науки, культури. Водночас не 
допускається ідеалізація цих осіб у дусі політичної кон’юнктури. Щоб показати 
події минулого очима їх сучасників, у підручнику подається 447 документальних 
свідчень (документів і уривків з мемуарів та спогадів). Навчально-методичний 
комплекс курсу “Історія Полтавщини” мав складатися з: 1) Програми курсу; 2) 
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Синхронного календарно-тематичного планування; 3) Комплекту підручників для 
учнів 6-11 класів; 4) Серії посібників для вчителів; 6-7) Іменного Зводу історії 
Полтавщини – Алфавіту визначним полтавцям (словникової частини та вибраних 
біографій); 7) Комплектів кольорових репродукцій. На сьогодні школи отримали 
лише програми, плани, підручники і частково біографічну серію. За відсутністю 
посібників додатковий (і складний) матеріал частково включений до підручників. 
Кілька місяців тому у видавництві “Оріяна” опублікований методичний посібник з 
викладання курсу “Історія Полтавщини” у 7 класі, написаний вчителями історії 
загальноосвітньої школи №38 міста Полтави Н.А. Іванюк і Н.В. Хлебніковою. 
Відтепер освітяни – вчені й вчителі, об’єднавшись із спільною метою, створюють 
у своєму середовищі незрівнянно сильніше енергетичне поле думки, ніж просто 
сума біоенергії членів об’єднання.  

 
 

Параметри базових орієнтацій для творчого розв’язання  
математичних задач 

 
Яворський Е.Б. 

 
Особливість сьогодення в тому, що невпинно зростають потоки нової 

інформації, яка необхідна для ефективної діяльності й роботи. Це ефективно 
породжує нові інформаційні технології і потребу в спеціалістах, які здатні їх 
реалізувати на користь справі. 

Поряд з комп’ютерними фахівцями важливе місце займають системні 
аналітики. Мова йде про спеціалістів, які володіють системним аналізом і вміють 
застосувати його методологію в конкретних проектах чи задачах. Системний 
аналітик на різних рівнях представляє всю задачу в цілому і спроможний 
організувати структурні підзадачі, взаємодія яких проводить до досягнення 
поставлених цілей системи. 

Користуючись певним методологічним типом аналізу системи, він здійснює 
понятійне представлення об’єктів і зв’язків між ними в системі, що дозволяє 
сформувати задачі в регулярній формі і залучити систему розвинених алгоритмів 
для відшукання розв’язків. 

Понятійний апарат теорії систем створювався в другій половині ХХ століття 
в роботах Л.Берталанфі, М.Месаравича, В.М. Глушкова, Д.Кліра та інших видатних 
учених. Особливість цих понять в тому, що вони відображають інваріантні 
властивості, які притаманні всім об’єктам, явищам, процесам і т.п., які відбуваються 
як у реальному світі, так і створені уявою та думкою людини. Ця обставина 
породжує такий важливий принцип підходу до розв’язання задач з геометрії. 

Багато з них узято з математики, вони відображають багатовіковий досвід 
абстрагування й систематизації в науковому пізнанні. Наведено перелік основних із 
цього класу, зміст яких, чи, певне, інтерпретацію спроможний розкрити кожен 
учитель математики: цілісність сприйняття, система, середовище, об’єкти, 
відношення, структура, стани, змінні, параметри, цілі, методологія, представлення 
системи, модель, відображення, рівні моделювання, аналогія, дедукція та індукція в 
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розвитку знань про систему, ієрархія систем, системних даних, породжуючі 
системи, цільові системи, структуровані системи, мета системи і т.ін. 

Геометрія і топологія є породжуючими системами в ієрархії всіх систем. 
Знання, які виражені в формі геометричної фігури і означення її властивостей, 
синтезуються у виді теореми. Застосування їх породжує задачі, вправи, приклади 
аж до задач олімпіадного рівня чи постановку проблем для глибоких і тривалих 
наукових пошуків. За встановленою традицією, з часів Евкліда геометрична 
система будується аксіометричними способами з такими застосуваннями 
дедуктивного методу. Кожна розв’язувана геометрична задача розв’язується 
принаймні чотирма способами (метод трикутників Евкліда, аналітичний 
(координати), векторний, геометричних перетворень). 

Істинність цього твердження слідує з того, що існують системи аксіоматичної 
побудови евклідової геометрії, у яких за основні поняття вибирають точки і прямі, 
упорядковані набори чисел, вектори, властивості симетрії. Фактично мова йде про 
різні інтерпретації тих самих відношень або близьких їм за властивостями. 

Здійснювана особистістю деталізація системи відношень певних типів при 
взаємодії з обсягом її геометричних понять і уявлень формує певний рівень 
геометричного пізнання світу. Це стосується як наукового тлумачення геометрії, 
так і формування навчального предмета. 

Якщо при роботі з геометричними поняттями використовують тільки 
споглядальні асоціації для образу цих понять, то маємо нарисну геометрію, 
причому як елементарну (Астряб О.М.), так і вищу геометрію у виді корисної 
геометрії або топології (Д. Гільберт, С. Кон-Фоссен, Дж. Франсис). Такий рівень 
геометричної системи знань вимагає уявлень про різноманітні й конкретизовані 
зв’язки елементів фігури і їхній взаємний вплив на утворення цілого образу. 

Рівень логіки геометричних відношень у формі причинно-наслідкових 
зв’язків у геометричній системі Евкліда розкривається через структуру теорем. З 
наявних умов теореми необхідно випливають висновки про властивість фігур, і тут 
явно видно принцип системи породжуючих знань, коли із заданих знань шляхом 
логічних міркувань ми одержуємо нові знання. Третій тип системи відношень 
важливих для побудови геометрії виражається алгебраїчними відношеннями для 
впорядкованих наборів чисел, які виступають як координати у вибраній 
координатній системі. Агрегуючий засіб охоплення цих відношень виражається у 
вигляді рівнянь, нерівностей або їх системи визначає рівняння фігури в абстрактній 
послідовності символів, а не образного цілісного представлення. Розвинуті методи 
аналітичних представлень таких виразів дозволяють утворити нову систему – 
аналітичну геометрію. Основний пізнавальний принцип полягає в тому, що 
коефіцієнти і показники степенів для змінних дають змогу визначити клас, до якого 
належить фігура, тобто здійснюється аналітична класифікація фігур у просторі. 

Наприклад: Фігура задана рівнянням Х2 – Y2 = 0 перетворюється у фігуру 
(Х-У) (Х+У) = 0 (за формулами скороченого множення) і являє собою об’єднання 
двох прямих Х - У = 0 і Х+У = 0.  

Важливо відзначити, що, крім алгебраїчних властивостей, використовуємо і 
властивості операцій над фігурами і заданими рівняннями. Фігура, яка задана 
рівнянням FQ. Q(X) = 0, є об’єднанням фігур Fx і Qx , а фігури є їх перетином. 
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Ще вищий рівень геометричних знань дає змогу представити властивості 
елементів фігур засобами диференціального числення. 

Визначальним у цій системі геометрії є не тільки залежність між змінними 
координатами в рівнянні, але й диференціальні зміни в певних напрямках стосовно 
визначеної системи координат. У диференціальній геометрії ідеї попереднього 
рівня досліджень суттєво враховуються і, крім того, розвиваються новими 
математичними засобами. 

Закономірності між цими поняттями виражені в числовій мірі стають змістом 
системи теорем диференціальної геометрії. налогічна конструкція з використанням 
понять інтегрального числення породжує інтегральну геометрію, а потреби графіки 
зображення породили нарисну геометрію. 

Узагальнювальна методологія синтезу системи і їх моделей відображена в 
топології, коли для конструювання фігур (просторів) чітко встановлена аксіоматика 
про основні властивості операцій над виділеними для побудови підмножинами: 
об’єднання, перерізу, належності елементів. Важливим у цій системі є не розміри 
фігури, а взаємний зв’язок елементів чи спосіб утворення з них цілої фігури. 
Наприклад, трикутник узагальнюється до 1-вимірного циклу з довільним числом 
ребер, і ці фігури топологічно еквівалентні. Тетраедер узагальнюємо до 2-вимірного 
многовиду через поняття 2-клітки, поставивши єдину вимогу, що окіл кожної точки 
був 2-кліткою. 

Загальність умов для розгляду множин і відношень між ними надзвичайно 
ускладнює задачі класифікації в топології, зокрема, більше 100 років чекає свого 
розв’язання проблема 4-х фарб для плоских карт, не розв’язаними залишаються 
проблеми класифікації скінчених топологій на n елементах при n ≥ 10 (транзитивні 
графи), проблема класифікації 3-вимірних многовидів. Клас таких задач не 
зменшується, бо саме в формі топології находять свою інтерпретацію сучасні задачі 
й потреби розвитку суспільної та виробничої практики людської діяльності, 
включаючи проблеми кодування інформації і її розкриття в генетичних кодах 
засобами скінчених геометрій як спільних розділів геометрії, топології, 
диференціального числення й дискретної математики. Це зайвий раз переконує, що 
математика єдина, про що свідчить історичний аналіз виникнення математичних 
понять, їх розвиток і застосування, думки і здобутки видатних учених у царині 
математичних досліджень, починаючи з Піфагора, Діофапта, Евкліда, Ньютона, 
Декарта, Лейбніца, Пуанкаре, Остроградського, Лобачевського, Буняковського, і 
без його завершення, бо нова плеяда математиків „сидить” ще на уроках сучасних 
учителів. Вирішення цілей підготовки нових обдарувань з математичних дисциплін 
може бути досягнуто методами системології. Тут ідеться про створення нової 
досконалої освітянської системи, яка повинна враховувати відомі принципи, що 
визначають досконалість системи з точки зору самого споживача, яким буде саме 
суспільство. 

1. Узгодженість, тобто часткове знання об’єктів системи, дозволяє споживачеві 
продукції системи передбачити стани в певних межах і прогнозувати можливі 
ситуації. 
2. Ортогональність функцій діяльності. Цей принцип вимагає, щоб цілі були 
визначені незалежно одна від одної і специфіковані окремо, як за змістом освіти, 
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так і за формами визначення рівня знань. Наприклад, учитель математики 
виконує функції викладача математичних знань і одночасно класного керівника-
вихователя. За означеним же принципом ці функції в класі треба розділяти між 
двома спеціалістами: викладач з глибоким знанням математики та спеціаліст-
вихователь з проблем моралі, етики, поведінки і т. ін. 
3. Відповідність. Згідно з цим принципом, треба включати в цільові завдання 
школи, теми уроку тільки ті функції, які відповідають суттєвим викладацьким 
вимогам і можливостям об’єктів системи. 
4. Економність. Цільові завдання не повинні дублюватися навіть при зміні 
форм вираження та реалізацій. Це досягається не вольовим споглядальним 
рішенням чиновників, а на підставі аналізу спеціалістами економіко-
математичних методів сіткової моделі розподілу часу , затрат ресурсів – у 
системі взаємозв’язків предметів і дій, які реалізують систему навчання, це 
робота експертів. 
5. Прозорість. У цьому разі мова йде про неформальне виконання обов’язків 
усіма учасниками процесу навчання (вчителі, учні, адміністратори), і 
досягається системою розроблених стандартних тестів, об’єктивних 
характеристик не тільки вчителя, а випускників, відсутністю бюрократичних 
деформацій. 
6. Загальність. Якщо функція введена в систему, то її треба вводити в такому 
виді, щоб вона задовольняла якомога більшу кількість життєвих потреб 
особистості (насичення змісту навчання життєво важливими знаннями). 
7. Відкритість. Учителеві дозволяється використовувати свої власні творчі 
знахідки, що базуються на ефективному досвіді й аналізі обставин роботи 
кожної школи, класу і т. ін. 
8. Повнота. Вибір завдання для конкретної системної освітньої одиниці з 
урахуванням економічних та технологічних обмежень повинен якомога повніше 
відповідати вимогам і тенденціям розвитку людської спільноти. 

Ці принципи стосуються системи освіти, а деталізація їх на рівні класу, 
підручника, програми навчань за предметом, повинна враховувати особливості 
пізнавальних можливостей учнів на рівні вчителя. 

Зразком для творчого вчителя математики можуть служити нові підручники з 
дискретної математики для вузів. У них чітко виражена спрямованість загальної 
дисципліни та потреби ефективного функціонування у сфері вибраної 
спеціальності. З педагогічної точки зору важливою є послідовність засвоєння 
матеріалу: введення понять на трьох рівнях (словесному, образному, 
формалізованому), формулювання теорем та загальних тверджень з доведенням, 
ілюстроване використання теорем у прикладах, системі запитань і вправ різного 
рівня для контролю засвоювання, погляд на тему з позиції історизму та 
прагматизму. 

Вважаю, що адаптоване врахування всіх принципів сприятиме створенню 
кращої нової системи освіти, за умови введення їх з участю відповідних експертів. 
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Профільне навчання художньо-естетичного напряму. Місце художньо-
естетичної компетентності в курикулумі майбутньої освіти України  

 
Халецька Л.Л. 

 
Сьогодні, коли науковці, методисти, практичні вчителі працюють над 

осмисленням майбутнього курикулуму освіти України, доцільно визначити 
місце в ньому художньо-естетичної компетентності. 

Зміст та методика викладання будь-якого навчального предмета мають 
певні специфічні риси стосовно плекання компетентностей учнів. 

Серед провідних компетентностей, визначених країнами Ради Європи, є 
близькі за змістом полікультурна та естетична компетентності. Автору до 
вподоби визначення Людмили Масол, озвучене на Всеукраїнському семінарі з 
розробки основ змісту Національного курикулуму в освітній галузі “Естетична 
культура”, що відбувся в Києві 5-6 червня 2007 року: “Художньо-естетична 
компетентність як характеристика розвитку особистості, побудована на 
комплексі взаємопов`язаних процедур, на комбінації інтересів, мотивів, 
ставлень, знань, умінь, які відображають інтегративні результати навчання у 
галузі мистецтва”. Найпотужнішим засобом плекання художньо-естетичної 
компетентності є мистецтво. Воно виступає не тільки однією з 
найдосконаліших форм опанування світу у всій повноті його творчої 
універсальності, але і найбільш тонким інструментом “гуманізуючої 
соціалізації”. Естетичні засоби впливу мистецтв, зокрема музики, на 
особистість є найбільш дієвими і творчо розвиваючими, оскільки формують 
найважливіші людські якості (А.Болгарський, Т.Завадська, Л.Коваль, 
О.Олексюк). На виховному потенціалі музичного мистецтва акцентували увагу 
у своїх роботах педагоги-композитори: С.Воробкевич, А.Вахнянин, 
Д.Кабалевський, К.Стеценко. З`ясуванню специфіки сприйняття музичного 
твору присвятили свої наукові дослідження Б.Асаф`єв, О.Апраксіна, 
А.Лащенко, О.Костюк, О.Рудницька, О.Ростовський. 

У педагогічній літературі естетичне ставлення дітей до музики 
розглядається як цілеспрямований процес пізнання цінностей мистецтва, 
усвідомлення значущості національної музичної культури і звідси формування 
громадянської гідності та гордості за досягнення національного мистецтва в 
цілому (Р.Береза, Ю.Бондаренко, С.Горбенко, В.Лозова, В.Чорнобац, 
Г.Шостак). Але романтичний міф про державу, збудовану єдиним народом і 
єдиною культурою, раз і назавжди пішов у минуле. Лише патріархальне 
мислення буде шукати сьогодні в цьому міфі засади для державного розвитку 
України і відповідне вирішення освітніх проблем. Україна є полікультурним 
суспільством, причому міра полікультурності після здобуття нею незалежності 
стрімко зростає. І в цьому треба вбачати основу для прогресивного розвитку 
культури України. Мова йде про віднаходження спільного знаменника для 
членів полікультурного суспільства, представників різних його груп. Але такий 
знаменник цілком можливий - це майбутнє суспільства.  
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Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у 
Державному стандарті подано за галузевим принципом у семи освітніх галузях, 
серед яких визначена  “Естетична культура”.  

Зміст освітньої галузі “Естетична культура” структурується і реалізується в 
системі відповідних навчальних предметів та курсів, програми яких затверджує 
Міністерство освіти і науки України. Змістове наповнення  варіативної 
складової формується навчальним закладом з урахуванням особливостей 
регіону, типу закладу, індивідуальних освітніх потреб учнів. 

Під час складання  типових навчальних планів для учнів спеціалізованих 
шкіл, гімназій, ліцеїв і колегіумів дозволяється перерозподіляти між освітніми 
галузями до 15 відсотків навчального часу, визначеного інваріантною частиною 
Базового  навчального плану.    

Основна мета освітньої галузі “Естетична культура” полягає в тому, щоб у 
процесі сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва і практичної 
діяльності сформувати в учнів систему естетичних цінностей як інтегральну 
основу світогляду, розвивати мистецькі уміння та компетентність, здатність до 
художньо-творчої самореалізації, виховувати потребу в духовному 
самовдосконаленні. Освітня галузь  ґрунтується  на  взаємозв'язку  художньої 
культури суспільства (художньо-пізнавальна площина) і внутрішнього 
духовного світу особистості (художньо-творча площина), що реалізує ідею 
“людина в культурі - культура в людині”; на принципах цілісності,  
неперервності  та наступності, інтегральності та варіативності змісту 
мистецької освіти. Концептуальною ідеєю розроблення змісту освітньої галузі є 
цілісний  художньо-естетичний  розвиток особистості на основі взаємодії 
різних видів мистецтва і координації знань, умінь та уявлень, набуття яких 
необхідне для формування у свідомості учнів поліхудожнього та 
полікультурного образу світу. 

   Освітня галузь “Естетична культура” містить  універсальні складові, що 
визначають основні результати навчання і виховання учнів, зокрема: 

   *аксіологічна (сприймання,   інтерпретація,   оцінювання мистецьких  
явищ),  ціннісна  художня  орієнтація  учнів, емоційно-естетичний досвід; 

   *праксеологічна (практична художня діяльність).  Результат: мистецькі 
вміння, навички; 

   *гностична (пізнання мистецтва, його особливостей як складової 
культури), художні знання та уявлення учнів; 

   *креативна (творче самовираження у сфері мистецтва), досвід художньо-
творчої діяльності; 

  *комунікативна (спілкування  з  приводу  мистецтва, діалог культур), 
комунікативні вміння, культура художнього спілкування. Змістовими лініями 
освітньої галузі “Естетична культура” є: музична,  візуальна   (образотворча),   
мистецько-синтетична (хореографія, театр, екранні мистецтва), 
культурологічна. Зміст освітньої галузі “Естетична культура” в основній 
школі спрямований на розширення  і  збагачення  мистецьких уявлень, 
знань, умінь, цінностей і компетентності, набутої у початковій школі. 
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Сьогодні набуває дедалі більшого визнання розуміння того, що реальність 
світу створюється багатьма голосами культур із власними дискурсами. 
Мистецька спадщина, акумулюючи емоційно-естетичний досвід поколінь, 
втілює і передає ціннісне ставлення до світу крізь призму етнонаціональної 
специфіки, тому вона є ефективним засобом виховання моральності, 
патріотичних почуттів, громадської позиції. Реалізація цілісного підходу до 
художньо-естетичної освіти та виховання в умовах особистісно розвивальної 
парадигми передбачає поряд із застосуванням традиційного монопредметного 
викладання окремих видів мистецтва пошук шляхів внутрішньої галузевої 
інтеграції в межах циклу художньо-естетичних дисциплін, а також 
прогнозування міжгалузевих зв`язків у шкільній освіті загалом. 

Порівняно з школою минулого століття – це рішучий інноваційний 
крок, але порівняно з іншими країнами, які вже давно визнали варіативність та 
інтеграцію пріоритетними освітніми принципами ,– це скромні здобутки. 

В Полтавській області 7 (у 2005-2006 н. р. – 6) закладів з профільним 
навчанням художньо-естетичного напряму, в яких навчається 115 учнів 10 
класу (у 2005-2006 н. р. – 190), 156 учнів 11 класу (у 2005-2006 н. р. – 
102).Всього 271 учень (у 2005-2006 н. р. - 292 учня), в тому числі в сільській 
місцевості: 1 заклад, в якому навчається 37 учнів 10 класу (у 2005-2006 н. р. – 
42), 42 учнів 11 класу (у 2005-2006 н. р. – 27). Всього 79 (у 2005-2006 н. р. - 68 
учнів). Допрофільне навчання здійснюється за рахунок викладання музичного, 
музично-театрального, декоративно-ужиткового мистецтва, хореографії у 
гімназіях №31, 32, 33 м.Полтави, ЗНЗ №2 м.Полтави, гімназії № 35 
м.Комсомольська та школи “Вибір” №17 М.Кременчука. 

Вчителі, які викладають зазначені предмети, є кваліфікованими, 
більшість з них  мають великий педагогічний досвід. Так, наприклад, учитель 
музичного мистецтва Слюсар Валентина Миколаївна, вчитель-методист, 
відмінник освіти України вже багато років викладає поглиблено музичне 
мистецтво у гімназії №32 м.Полтави; вчитель-методист Павлова Наталія 
Михайлівна, уроки якої можна сміливо назвати уроками-виставами, вже багато 
років викладає поглиблено музичне мистецтво у гімназії №31 м.Полтави; 
молодий вчитель ЗНЗ №37 м.Полтави Білокінь Світлана Миколаївна, яка 
закінчила Харківську державну Академію культури вже має досвід викладання 
курсу “Художня культура”.  

Кількість класів профільного та допрофільного навчання предметів 
художньо-естетичного циклу в Полтавській області є вкрай недостатньою. 
Пояснюється така ситуація перш за все слабкою матеріальною базою шкіл. 
Приблизно 20% шкіл області (на селі їх взагалі одиниці) мають кабінети 
художньо-естетичного циклу, більшість яких не відповідає сучасним вимогам. 
Але причина не лише в кадровій і методичній забезпеченості викладання. На 
статусі предметів художньо-естетичного циклу відбивається загальне зниження 
престижу культури, зокрема, художньо-естетичної, не лише в школі, а й у 
суспільстві загалом. Дещо кращий стан у закладах нового типу, насамперед 
гуманітарних гімназіях, ліцеях, навчально-виховних комплексах, які за рахунок 
уведення циклу мистецьких дисциплін створюють необхідну духовно-творчу 
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атмосферу. Ініціативна група вчителів Полтавської області під науковим 
керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента ПДПУ ім.В.Г.Короленка 
Лобач Олени Олександрівни об`єднались у спеціальну дослідницьку групу з 
метою створення регіональної програми з музичного краєзнавства, яка буде 
висвітлювати проблеми музичної культури Полтавщини з давніх часів до 
сьогодення. Адже учні повинні знати не лише про своїх земляків М.Лисенка та 
братів Майбородів, а і про тих, хто збирав полтавську пісню, і про сучасників, 
які працюють з дитячими та дорослими колективами, тих, хто працює в студіях 
звукозапису, займається аранжуванням та популяризацією полтавської пісні, 
несе у світи твори полтавських митців. 

Уже готові перші збірки, які, до речі, підкріплені дисками з музичним 
записом: “Співа Полтавщина, і ніколи не стихнуть пісні” та “Феномен 
Глобинського району Полтавської області”, які допоможуть учителям у 
викладанні вищезазначеного курсу (у 2007 році ці збірки рекомендовані 
Міністерством освіти і науки для використання вчителям України). Не стоїть 
осторонь від питань музичного краєзнавства і журнал “Імідж сучасного 
педагога”, на сторінках якого постійно висвітлюються проблеми художньо-
естетичного виховання учнів, друкуються матеріали на допомогу вчителям 
предметів зазначено циклу. 

Тож з “мертвої точки” ми вже зрушили, тепер треба включатися в 
роботу сміливим, талановитим, креативним вчителям нашої багатої на 
мистецькі таланти Полтавщини.  
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Формування змісту природознавчих курсів у профільній школі 
 

Ільченко В.Р. 
 

 Концептуальні основи формування змісту природознавчих курсів 
профільної школи випливають з основних завдань профільної освіти:  

• профільне навчання спрямоване на реалізації особистісно зорієнтованого 
навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах; 

• метою профільного навчання є створення умов для диференціації та 
індивідуалізації навчання, врахування та забезпечення подальшого 
розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів у тій сфері діяльності, з 
якою вони пов’язують вибір майбутньої професії; 

• профільне навчання відповідно до Державних стандартів освіти має 
забезпечувати загальноосвітню підготовку учнів, їхню глибоку 
допрофесійну підготовку, під час якої розвиваються творчі здібності, 
формуються стійкі орієнтації; практичну готовність до продовження 
навчання, виховання загальної трудової культури учнів. 

 Типові навчальні плани пропонують школярам безпрофільну старшу 
школу та 7 напрямів, якими охоплено понад 20 профілів. Передбачено, що 
профільна школа сприятиме особистісному зростанню кожного учня, виходу з 
кризи сучасної освіти, оздоровленню суспільства, підвищенню його 
конкурентноздатності.  
 Криза освіти вбачається передусім у вузькопредметному урокодаванні, 
відокремленні учня від життєдайного реалізму, вербальному фундаменті освіти. 
Основним 
 напрямом оновлення освіти є інтеграція елементів її змісту та 
фундаменталізація їх навколо наскрізних понять, формування цілісності знань 
про світ і про природу зокрема. Як обґрунтовано вказує акад. С. Гончаренко, 
цілісність і пов’язана з нею фундаментальність освіти оцінюється як один з 
обов’язкових опорних чинників національної безпеки, стійкого соціально-
економічного розвитку, забезпечення країні та її народу гідного статусу 
світовому людському співтоваристві. Ці ознаки освіти сьогодні є основою 
професійної гнучкості, зумовленої постійними змінами в технології 
виробництва. 
 Нині необхідно готувати випускника професійної школи не до роботи на 
конкретному робочому місці, а до галузевого ринку праці. Сучасне суспільство 
потребує професіоналів, чиє мислення необмежене тільки спеціальними 
знаннями, а має риси універсалізму, фундаментальності й духовно моральну 
основу. Як цього досягти – проблема сучасної професійної освіти, зокрема й 
проблема науково-природничої освіти в профільній школі.  
 Досвід запровадження цілісної науково-природничої освіти „Довкілля” 
дає можливість формулювати положення формування системи науково-
природничих курсів профільної школи:  

• Система природознавчих курсів забезпечує неперервне формування 
науково-природничої картини світу в учнів старшої школи та 
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особистісної системи знань про природу кожного учня на основі 
досягнень природничих наук, психолого педагогічної науки, 
педагогічного досвіду у вітчизняних навчальних закладах і закордоном. 

• Цілісна науково-природнича освіта є неперервною й забезпечує 
наступність через цілісність знань про природу між початковою, 
основною та старшою школою. 

• Система цілісної науково-природничої освіти базується на основах 
інтеграції та фундаменталізація змісту знань про природу, на гуманізації 
навчально-виховного процесу, гуманітаризації змісту освіти. 

• Засвоєння учнями системи природознавчих курсів дає змогу реалізувати 
рівневі і профільну диференціацію шляхом визначення базового ядра 
науково-практичних знань, обов’язкового для всіх профілів, і варіативної 
оболонки, зміст якої визначено відповідно до специфіки профілю. 

• Зміст науково-природничої освіти освітньої галузі „Природознавство”, 
визначений Державним стандартом для старшої школи, може бути 
втілений у програмах варіативно: в системі програм інтегрованого курсу 
„Природознавство” в 10 – 12 х класах; у програмах предметно-
інтегративної системи, яка забезпечує неперервне формування науково-
природничої картини світу в свідомості учнів, образу природи завдяки 
єдиному для всіх предметів онтодидактичному стрижні в змісті програми 
з фізики, хімії, біології, методам і формам навчання, що обумовлюють 
цілісність знань про природу. До таких методів навчання належать 
структурування інформації та моделювання цілісних знань різних рівнів 
(з теми, розділу, курсів, системи природничих курсів, що вивчаються в 
даному класі). До форм навчання – узагальнювальні уроки, інтегративні 
дні, під час яких учителі природничих предметів спільними зусиллями 
коректують і контролюють образ природи учня. 

• Зміст науково-природничих курсів профільної школи має задовольняти 
наступними умовами: забезпечити засвоєння на рівні розуміння учнями 
віх профілів ядра науково-природничих знань – системи часткових 
законів та понять, пов’язаних із ними , створеної на базі загальних, 
спільних для всіх предметів природничого циклу закономірностей та 
методів пізнання природи; зміст оболонки ядра науково-природничих 
знань є варіативним, він має диференціюватися відповідно до профілю і 
служить для розкриття фундаментальності понять, що входять в ядро 
науково-природничих знань, формування образу природи та оцінюється 
поточними оцінками. 

 Так можна досягти засвоєння учнями всіх профілів базових знань про 
природу, які слугують об’єктивною основою образу природи. Для учнів різних 
профілів він відрізняється оболонкою, що відповідає тій чи іншій професії. 
Водночас забезпечується цілісність знань про природу віх суб’єктів навчання 
незалежно від профілю, що необхідно для екологізації мислення суспільства.  

• Профільна диференціація науково-природничої освіті в старшій 
школі має спиратися на наступність допрофільного навчання: 
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образ природи – особистісно значуща система знань про природу – 
має формуватися починаючи з початкової та основної школи. 

 Програми природознавчих курсів кожного профілю складаються за 
галузевим принципом, тобто являють собою систему програм до освітньої 
галузі, а не окремого предмета. Програми планують визначення ядра науково-
природних знань, яке є інваріантним для всіх програм і обов’язковим для 
засвоєння учнями кожного з профілів, і оболонки знань про природу, яка 
втілює специфіку певного профілю.  
 
 

Системотворні чинники формування змісту природознавчих курсів 
профільної школи 

Гуз К.Ж. 
. 

 Розуміти основи сучасного виробництва, цивілізовано взаємодіяти з 
довкіллям буде та людина, в якої буде сформований відповідний до цього образ 
природи. Ось чому формування науково-природничої картини світу, цілісності 
знань про природу та її особистісно значущої складової — образу природи — є 
головною метою галузі «Природознавство» і кожного з природознавчих курсів 
зокрема. 
 Слід зазначити, що образ природи, образ світу формується в учня 
незалежно від того, стежить за цим учитель чи ні. Питання в тому, який цей 
образ природи. Якщо природа в ньому постає як єдина і неподільна, в якій 
діють необхідні для всього сущого, зокрема й для людини, закономірності, то 
взаємодія людини з природою буде екологічною, цивілізованою. Якщо природа 
представлена в образі природи людини серією ізольованих об'єктів, то 
взаємодія з нею буде як із джерелом задоволення бажань людини. Екологічні 
проблеми — це природний результат розвитку цивілізації, обумовлений 
атомістичним, фрагментарним поглядом людини на природу, що формується 
освітою. Адекватний дійсності образ природи формується в учнів у процесі 
засвоєння ними знань про природу, на основі найбільш загальних 
закономірностей природи. Цей процес починається ще в початковій школі, 
постає перед учнями більш конкретизовано під час вивчення курсу 
«Природознавство» в 5—6-х класах, триває в основній школі під час вивчення 
предметів природничого циклу і завершується в старшій школі. 
 Для формування цілісної системи знань про природу — науково-
природничої картини світу, її особистісно значущого аналогу — образу 
природи — інтегрований курс має бути цілісним. Необхідно визначити 
наскрізні ідеї, що пронизують усі науково-природничі дисципліни, починаючи з 
5-го класу. При цьому слід керуватися стандартом освітньої галузі 
«Природознавство», зокрема загальними змістовими лініями освітньої галузі, 
серед яких: рівні й форми організації живої та неживої природи, закони і 
закономірності природи, методи наукового пізнання, значення науково-
природничих знань у житті людини та їхня роль у суспільному розвитку. 
 Як видно зі змісту загальноприродничої компоненти в основній школі, 
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названі змістові лінії тісно поєднані з цим змістом: людина і довкілля, методи 
пізнання природи, загальні закономірності природи, науково-природнича 
картина світу (НПКС), «система». Отже, наскрізними ідеями під час 
формування в свідомості учнів НПКС протягом їх навчання в школі є ідея 
єдності людини і довкілля, застосування загальних закономірностей природи 
під час пояснення явищ, властивостей об'єктів, часткових законів (фізики, хімії, 
біології, фізичної географії). І внаслідок цього — об'єднання знань про них у 
цілісний образ природи, науково-природничу картину світу. З часом із масиву 
знань про природу основної школи вичленяється їхнє ядро — система 
часткових законів, взаємопов'язаних на основі загальних закономірностей 
природи (збереження, спрямованості самочинних процесів до рівноважного 
стану, періодичності процесів у природі). У старшій школі важливу роль у 
поясненні явищ природи, особливо неживої, відіграють науково-природничі 
теорії (механіка, статистична теорія, термодинаміка, квантова теорія, 
періодичний закон, клітинна теорія, еволюційна теорія). 
 Продуктивним для інтеграції природничих знань зарекомендував себе в 
Україні й за рубежем підхід, реалізований в освітній програмі «Довкілля». 
Концепція інтеграції змісту науково-природничої освіти передбачає вивчення 
різних предметів на основі загальних законів та уявлень, згортання обсягу 
емпіричного матеріалу без механічного його відкидання, наголошує 
необхідність засвоєння найбільш загальних закономірностей і науково-
природничих понять, змісту ядра науково-природничих знань. 
 Формування цілісності знань про природу має бути закладене в 
програмах і відповідних їм підручниках, що включають зміст усіх компонентів 
освітньої галузі «Природознавство». А це означає, що програми, підручники 
предметів природничого циклу (в ідеалі — навчальні комплекти) не можуть 
створюватися тільки відповідно до змісту того чи іншого предмета, вони мають 
являти собою цілісність, систему. Формування цілісності знань про природу в 
свідомості учня відбувається завдяки впорядкуванню інформації, яку він 
отримує: 1) від вивчення реальних об'єктів життєвого світу — природних і 
створених людиною; 2) від засвоєння суспільного досвіду, що постає перед 
учнем як система емпіричних фактів, понять, часткових і загальних 
закономірностей природи, відкритих людством у процесі еволюції науково-
природничої картини світу; 3) від досвіду пізнання свого життєвого світу — 
переформулювання ним отриманої з різних джерел інформації, створення 
моделей цілісності знань, моделей реальних об'єктів, зокрема й тих, які 
належать до сфери його професійних інтересів, від введення нових знань у свій 
образ природи (світу).  
 Засвоєння учнем змісту кожної компоненти стандарту освітньої галузі 
«Природознавство» — це певний внесок в образ його природи, його 
особистіснозначущу систему знань.    
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Розвиток інноваційних процесів у регіоні як результат управління 
впровадженням інновацій 

Сиротенко Г.О. 
 

 У Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти  
ім. М.В.Остроградського особлива увага звертається на управління інноваційними 
процесами в регіоні. 
 Одним із основних своїх завдань ПОІППО вбачає у розвитку інноваційної 
діяльності в регіоні на основі діючих нормативних документів, що регулюють 
інноваційну освітню діяльність: Закони України про освіту, „Про середню 
загальну освіту”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про авторське 
право і суміжні права”, „Про наукову і технічну експертизу”, Положення “Про 
порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності” (Наказ МОН України від 
17.11.2000р. № 522) та “Про експериментальний загальноосвітній 
навчальнийзаклад” (Наказ МОН України від 20.01.2002р. № 114). 

Відповідно до цих нормативних документів щорічно конкретизуються 
основні напрями розвитку інноваційного руху в регіоні. У цьому році вони 
визначені наказами Управління освіти і науки – № 282 від 19.05.05р "Про стан та 
завдання інноваційної та експериментальної діяльності в області та № 672 від 
12.12.2005року "Про підсумки проведення обласного семінару директорів шкіл 
"Впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес освітнього 
закладу як шлях до створення "Школи майбутнього". Під час практичних та 
лекційних занять на курсах та семінарах працівники інституту післядипломної 
педагогічної освіти особливого значення надають розвитку ініціативи кожного 
члена педагогічного колективу у здійсненні інноваційної діяльності, особливо – 
управлінню інноваціями керівником загальноосвітнього навчального закладу. Ми 
радимо керівникам освітніх закладів усвідомити, що процес запровадження 
нововведень у практику шкільної системи освіти здійснюється поступово і 
поетапно. Перший етап – усвідомлення колективом необхідності змін та 
упровадження нововведень. На цьому етапі у навчальному закладі формується 
відповідне інформаційне поле для впровадження інновацій.Другий етап – пошук 
та актуалізація нових ідей. На цьому етапі формується творча група, діяльність 
якої спрямовується на розроблення та оформлення ідеї у відповідний проект чи 
програму. Третій етап – здійснення проектування нововведення творчою групою. 
Результатом етапу є підготовлений проект нововведення, де повинні бути 
віддзеркалені мета, завдання та основні заходи з реалізації нової ідеї. Четвертий 
етап – управління процесом упровадження нововведення. На цьому етапі 
відбувається освоєння (апробація) нової педагогічної ідеї. П’ятий етап – 
стратегія управління та підготовка суб’єктів інноваційної діяльності до роботи 
в нових умовах. Це передусім вибір стилю управління. Шостий етап – подолання 
опору та психологічного дискомфорту. Сьомий етап – оприлюднення результатів 
інноваційної педагогічної діяльності (інноваційного продукту) на рівні батьків, 
школярів, учителів, органів державного управління. ПОІППО велику увагу 
приділяє поширенню інновацій шляхом розповсюдження інформації про 
нововведення через педагогічну пресу, ЗМІ.  
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 З 1999 по 2006 р. в області діяла пересувна виставка перспективного 
педагогічного досвіду в кількості 850 матеріалів, її відвідали 25 тис. пед. 
працівників. В обласному банку ППД більше 50 найкращих інноваційних 
матеріалів. У центральному Банку ППД м. Києва представлено 49 матеріалів ППД 
Полтавщини. 

Випущено 5 анотованих каталогів ППД Полтавщини, де розміщений кращий 
досвід 250 педагогів області.     

16 найменувань методичної літератури за кошти обласної ради відповідно 
до рішення Полтавської обласної ради від 23 березня 2005 року підготовлено до 
друку у 2005 році. Серед них інформаційно-методичний збірник "Інновації як 
основа змін освітньої практики", збірка статей «Інноваційний потенціал освіти 
Полтавщини», “Каталог програм для профільного навчання”, збірник диктантів на 
інтегративній основі для 5 класу.  

У 2005 році започатковано виробничо-практичне видання «Бібліотека 
передового досвіду» і видано навчальний посібник «Геометрія 11 клас. 
Структурно-логічні схеми». Автор – Доценко І.Д., учитель-методист 
Полтавського міського ліцею № 1 ім. І.П. Котляревського.  

Така послідовна діяльність, яка здійснюється спільно із районними 
методичними службами, керівниками шкіл дає певні результати.  

490 педагогів у 160 школах області працюють за програмою “Довкілля”. 
Система освіти “Довкілля” є одним з основних досягнень педагогічної 

громадськості України і перш за все Полтавщини. Ця нова, сучасна система освіти 
охоплює дошкілля, початкову, основну, старшу школу та вищу освіту. Вона 
втілює особистісно орієнтоване навчання на всіх ступенях школи, реалізує 

компетентнісний підхід в оцінюванні навчальних досягнень учнів. 
До 5 класу включно школи області можуть бути забезпечені системою 

навчальних комплектів, в яких підручники видані за державні кошти. Це також 
одна з важливих переваг моделі освіти “Довкілля” перед іншими. Використання 
розроблених комплектів суттєво підвищує не тільки інтелект учнів, мотивацію 
навчання, а і стан здоров’я дітей. Звичайно, необхідно якомога ширше 
використовувати цю систему освіти. 

Систему розвивального навчання (за Д.Б.Ельконіним, В.В.Давидовим) 
використовують 57 вчителів у 13 школах Полтавщини. 

У 96 загальноосвітніх навчальних закладах області викладаються 
громадянознавчі курси „Ми – громадяни України”, „Громадянська освіта”. Цими 
курсами охоплено близько 20 тис. учнів шкіл Полтавщини.  

2005 року освітяни регіону взяли участь у Другій виставці-презентації 
Міністерства освіти і науки України "Інноваційні технології навчання", де 
представили 14 тематичних стендів за загальною назвою „Освіта Полтавщини”, 
які висвітлювали роботу Полтавського обласного інституту післядипломної 
освіти, Автозаводського та Комсомольського міських відділів освіти, 
Зіньківського, Карлівського, Новосанжарського, Решетилівського та 
Хорольського районних відділів освіти.. 
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Делегація освітян Полтавської області за активну інноваційну діяльність 
щодо модернізації національної системи освіти була нагороджена 8 дипломами 
учасника та 1 почесним дипломом виставки-презентації. 

На Дев’ятій міжнародній виставці навчальних закладів „Сучасна освіта в 
Україні–2006” освітяни Полтавської області були нагороджені 2 іменними 
подяками та 5 дипломами учасника.  

Уперше у номінації „Упровадження нових форм організації навчально-
виховного процесу” Полтавському обласному інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського вручено свідоцтво Дев’ятої 
міжнародної виставки навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2006” про 
нагородження бронзовою медаллю. 

У здійсненні інноваційної діяльності є немало проблем. Насамперед це 
відсутність належного фінансування, літератури, педагогічний консерватизм та ін. 

Всі ці проблеми перебувають у полі зору обласного управління освіти і 
науки, ПОІППО, які інноваційну діяльність будуть здійснювати на основі 
коригування, супровідного оцінювання та прогнозування розвитку освіти регіону.  

 
 

Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до впровадження 
інноваційних педагогічних технологій у професійну діяльність. 

 
Бардінова В.Д. 

 
 Технологічна грамотність та готовність майбутнього педагога до 
впровадження педагогічних технологій у навчально-виховний процес є важливою 
передумовою для досягнення досконалості в подальшій педагогічній діяльності, 
надає можливість впевнено почувати себе в професійній діяльності, швидше 
адаптуватися в умовах сучасної школи. 
 На основі досліджень та досвіду роботи мусимо констатувати, що 
формування готовності майбутніх учителів до впровадження педагогічних 
технологій у майбутню професійну діяльність є малодосліджуваною проблемою.  
 Метою нашого дослідження є підготовка майбутніх учителів фізичної 
культури до впровадження педагогічних технологій у майбутню професійну 
діяльність. Відповідно до мети нами окреслені такі завдання: 

• вивчення рівня готовності студентів до впровадження педагогічних 
технологій у майбутню професійну діяльність; 

• визначення технологічної грамотності студентів; 
• виокремлення компонентів змісту підготовки майбутніх вчителів до 

впровадження педагогічних технологій у професійну діяльність. 
 З метою покращення підготовки майбутнього вчителя до впровадження 
освітніх технологій нами виокремлені компоненти змісту підготовки студентів. 
Так, перший компонент змісту підготовки майбутніх вчителів передбачає 
ознайомлення студентів із педагогічними технологіями в курсі „Педагогіка”, 
що дозволяє створити необхідну базу для оволодіння студентами уміннями та 
навичками впровадження педагогічних технологій у професійній діяльності. 
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 Другий компонент змісту підготовки майбутніх вчителів – це фахова 
підготовка. У якості основних форм реалізації підготовки студентів факультету 
фізичного виховання до впровадження освітніх технологій у сучасній школі ми 
пропонуємо традиційні форми організації навального процесу: семінарські, 
лабораторні та практичні заняття, кожне з них спрямоване на формування 
методичних і професійних умінь та навичок. Так, під час проведення 
семінарських занять головне місце займають діалоги, ділові ігри, дискусії в 
груповій навчальній діяльності. Крім того передбачається обов’язкове 
конспектування методичної літератури з метою ознайомлення студентів з 
новими педагогічними технологіями і передовим досвідом вчителів фізичної 
культури. 
 Вирішуючи завдання фахової підготовки, ми знайомимо студентів з 
основними технологіями, що впроваджуються у фізичному вихованні та 
навчанні різних країн, а також в Україні. Перевагу надаємо таким освітнім 
технологіям, які користуються популярністю в країнах Західної Європи. 
Зокрема: шведській, німецькій, сокольській, англійській тощо. Серед відомих 
гімнастичних технологій, що застосовуються у процесі фізичного виховання 
дітей та молоді, ми пропонуємо системи І. Мюллера, французького педагога Г. 
Демені, російського вченого П. Лесгафта, Берта, Е. Домвкроза, П. Іванова 
(„Дєтка”) тощо. 
 З цією метою нами передбачено виконання студентами варіативних 
тестових завдань, рольових ігор, захист обраної технології. Такий підхід, на 
нашу думку, сприяє усвідомленому психолого-педагогічному та фаховому 
саморозвитку майбутнього вчителя взагалі і фізичної культури зокрема, 
збагачує зміст його підготовки, готує фундамент для продуманого 
впровадження у практику діяльності вчителя фізкультури зазначених 
технологій. 

 
 
Комунікативні технології як засіб профільного навчання російської мови  

 
Гелеверя Р.О. 

 
Російська мова в системі профільного навчання належить до 

філологічного профілю загальногуманітарного напряму, до якого входять мови 
та літератури. Російська мова може бути профільним предметом або одним з 
профільних і вивчатися на профільному рівні. Вона може бути “близьким до 
профільного” (наприклад, до іншої мови) і вивчатися на академічному рівні або 
базовим предметом на рівні стандарту загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням російської мови (передбачена Програма для 
профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах з російською 
мовою навчання.- К.: Пед. пресса, 2005). А також звертаємо увагу на сучасні 
тенденції в розробці шкільних мовних курсів. При цьому важливо мати на увазі 
всі змістові лінії курсу -- мовленнєву, мовну, соціокультурну, діяльнісну 
(стратегічну), визначені Державним стандартом базової і повної середньої 
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освіти. Ці змістові лінії формують національну самосвідомість, патріотичні, 
морально-етичні, естетичні якості особистості та комунікативну компетенцію 
учнів. Реалізація цього процесу здійснюється за допомогою технологій 
комунікативного навчання. Ефективність групової діяльності пояснюється 
закономірностями спілкування і взаємодії, при яких в учасників з'являється 
загальна мета і зростає продуктивність спільної праці. При навчанні на основі 
спілкування здійснюється: передача отриманих знань один одному; співпраця 
та взаємодопомога учнів; розділення праці (розподіл тем, завдань); навчання із 
врахуванням здібностей учня; розвиток мислення; взаємне збагачення учнів у 
групі; активізація навчально-пізнавальних процесів; вибір відповідних способів 
дії через взаємовплив; самооцінка, самоконтроль і самокорекція; прояв 
самостійності й ініціативи; самоорганізація та саморозвиток учня; реалізація 
учнем ролі співавтора навчального процесу; самостійна мотивація і вибір свого 
способу рішення, власної думки, судження; рефлексія, самоаналіз, 
самопізнання, через які складаються відношення учнів до власної дії і до себе, а 
також відбувається самокорекція. 

Рекомендуються такі форми комунікативного навчання, як колективний 
спосіб (КСН), групове опитування, громадський огляд знань, навчальна зустріч, 
диспут, діалог, рольові і ділові ігри, мозковий штурм, майстерня, метод 
проектів, інтегровані уроки, міжпредметні семінари. Колективний спосіб (автор 
В.К. Д’яченко) включає чотири організаційні форми навчання: колективну, 
групову, парну та індивідуальну. КСН - це такий спосіб навчання, який 
здійснюється шляхом спілкування у динамічних парах, коли кожен навчає 
кожного. При цьому втілюється на практиці ідея взаємного навчання, яка 
включає до можливого діалогу усіх дітей, з використанням форми динамічних 
пар, в яких учень по черзі виступає або учнем, або вчителем: говорять усі 
(кожен у свою чергу); усі спілкуються; повна самостійність; різні темпи 
навчання; співпраця - основа навчання; вчаться розмірковувати - обговорювати. 

Груповий спосіб навчання (один одночасно навчає багатьох) включає три 
форми -групову, парну та індивідуальну. 
Групове опитування є своєрідною груповою формою заняття, яке проводиться 
для повторення та закріплення навчального матеріалу після вивчення 
відповідного розділу програми. Під час групового опитування консультант-
учень запитує кожного члена своєї групи. При цьому відповіді коментують, 
доповнюють і спільно оцінюють усі члени групи. Перелік питань складає 
вчитель. Складовою частиною кожного уроку є мовленева розминка, система 
творчих завдань, ситуативних вправ, ігрових моментів, діалогів, текстів-
монологів. Словесники є членами обласної спеціальної дослідницької групи, 
якою підготовлено і видано у співавторстві з доктором філологічних наук  
Н.Ф. Баландіною (ПДПУ) навчальні посібники з російської мови 
(комунікативний курс) для 5-9 класів. Посібники рекомендовані Міністерством 
світи і науки України і успішно використовуються вчителями області, України 
у практичній роботі. Вивчення російської мови на комунікативній основі з 
використанням принципу інтерактивності дозволяє забезпечити достатньо 
високий рівень спілкування і грамотного письма, необхідний для успішної 
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індивідуальної і соціальної діяльності, а також для розуміння російської та 
української культур. 
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Мозаїка інтерактивних методів профільного навчання в системі 
роботи вчителя-словесника 

 
Лисенко А.В., Авраменко Н. 

 
Завдання, визначені Національною доктриною розвитку освіти України у 

XXI столітті, концепцією 12-річної загальноосвітньої середньої школи, 
орієнтують вчителя на запровадження таких методів навчання, які розвивають 
„уміння самостійно вчитися, критично мислити..., здатність до самопізнання і 
самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності” [5]. Саме такими 
є інтерактивні методи навчання, які викликають інтерес до пізнавального 
процесу, розвивають творчий потенціал особистості, розумову та емоційну 
сфери. 

Інтерактивні методи навчання не є новими для української школи. Вони 
використовувалися ще на початку минулого століття (лабораторно-бригадний 
метод, робота в порах змінного складу, проектний метод та ін.). Застосування 
цих методів виявило певні проблеми й ускладнення, оскільки вони 
запроваджувались в освітніх закладах без належного методичного 
забезпечення, теоретичного осмислення й екстремальної перевірки. За 
сталінських часів такі методи взагалі були визнані непотрібними і піддані 
нищівній критиці. Вже на початку 30-х рр. XX ст. українська школа 
перетворилася на авторитарну, репродуктивно-орієнтовану, з панівною 
стандартизацією й уніфікацією засобів, форм і методів навчання. 

Подальшу розробку та впровадження інтерактивних методів навчання ми 
можемо знайти у працях В.Сухомлинського, Ш.Амонашвілі, В.Шаталова, 
Є.Ільїна, С.Лисенковоїта ін. 

Наприкінці XX ст. інтерактивні технології та методи навчання набули 
поширення в теорії та практиці американської школи. 
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Інтерактивним методам навчання присвятили свої дослідження 
В.Андрєєв, Р.Грановська, О.Пометун, Г.Сиротенко, С.Крамаренко та ін. 

Застосування інтерактивних методів навчання вимагає старанної 
підготовки вчителя й учнів. Таке навчання сприяє створенню атмосфери 
співпраці, взаємодії, дає змогу вчителю стати справжнім лідером дитячого 
колективу. 

1. Метод конкретної ситуації (МКС) — орієнтований на розвиток та 
удосконалення аналітичних здібностей, розвиває в учнів вміння 

спілкуватись, формувати власну думку, самостійно приймати рішення. МКС 
примушує усвідомити, що не завжди існує єдино правильне рішення. 
Одночасне існування декількох альтернативних рішень та можливість вибору 
формують гнучкість підходу до розгляду проблем. 

Є багато різновидів цього методу. У загальному випадку учень отримує 
завдання з описанням конкретної проблеми. Йому потрібно вивчити ситуацію 
та прийняти оптимальне рішення. 

Наприклад. 
Учитель пропонує учням розглянути певну ситуацію (цитату з твору, 

власне ситуацію, інше). 
Клас доцільно поділити на 2-3 команди з рівною кількістю учасників. 

Один із членів кожної команди зачитує цитату із твору або ж власне проблемну 
ситуацію, до якої додаються 3 запитання, на які потрібно дати вичерпну 
відповідь, оперуючи знанням текстового матеріалу. 

 
Ситуація 1. „Терези дружби.” 
- Скидай, сучий сину, штани! - раптом грізно звернувся батько до Федька. 

Федько спідлоба дивиться на тата. 
- За віщо? - ледве чутно питає він. 
- За те, що водишся з благородними дітьми. Я тобі, паршивцю, скільки 

раз казав: не смій з панами водитися. Не кумпанія вони тобі. 
- Та я з ними не водюсь, він сам лізе... 
/Цитата з оповідання В.Винниченка „Федько – Халамидник!”/. 
Питання. 
1. Чи поділяєте Ви думку батька, що Федько і Толик не можуть бути 

друзями? 
2. Чи є, на Вашу думку, взаєморозуміння між батьком і сином? 
3. Яку б відповідь Ви дали батькові, якби раптом опинилися на місці 

Федька? 
 
Ситуація 2. „Героїзм чи самоствердження?” 
„Коли Федько вийшов на берег, коли його оточили хлопці і з радістю та з 

захватом дивились на нього, як на героя, Толя почув, що він теж може перейти. 
І не тільки може, а от візьме і перейде...” 

/Цитата з оповідання В.Винниченка „Федько – Халамидник”/. 
Питання. 
1. Навіщо Толя зважився перейти через кригу на інший берег? 
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2. Якими були б Ваші дії, коли б Ви стали, свідком події або ж опинилися 
на місці Федька чи Толика? 

3. Чи можна вважати вчинок Федька, коли він рятує життя Толику, 
героїчним? 

 
Ситуація 3. „Жахливий вибір” 
Мятежний син (персонаж новели М.Хвильового „Я (Романтика)” вбиває 

рідну матір.) 
Питання. 
1. Що він, на Вашу думку, відчуває в цю хвилину? 
2. Що є рушієм його вчинку? 
3. Чи можна віднайти виправдання таким діям? 
2. Метод мозкової атаки (ММА) — спрямований на активізацію творчої 

думки учнів, вихід за межі стандартного мислення. Це метод вирішення 
проблем шляхом пошуку великої кількості різноманітних рішень. ММА 
функціонує на засадах вільного, нічим не обмеженого генерування ідей у групі 
спеціально підібраних учнів („генераторів ідей”), які ознайомлені з проблемою. 
На першому етапі „генератори ідей” отримують і фіксують будь-які ідеї; на 
другому - аналізують отримані ідеї з іншою групою учнів („експертами”), які 
відбирають найбільш цінні ідеї і розробляють їх на основі остаточного рішення. 
Одна з модифікацій ММА - човновий метод, при якому група „генераторів 
ідей” міняється місцями з групою „експертів”. Сама атмосфера „мозкової 
атаки" народжує появу нових ідей, створює сприятливі зовнішні умови, такі як: 
доброзичливість, самокритичність, підтримка. 

Наприклад. 
Вивчаючи роман-хроніку У.Самчук „Марія”, визначаємо проблему, над 

якою протягом уроку будуть працювати група генераторів та група експертів. 
Проблема. Життя — найвища цінність. 
Генератори, заздалегідь ознайомлені з проблемою, отримують і фіксують 

будь-які ідеї від усіх присутніх. 
Орієнтовний перелік ідей. 
1. Ідея повноти щастя. 
2. Ідея зцілення любов'ю. 
3. Злочин проти народу. 
4. Фанатизм і трагедія роду. 
Експерти розглядають кожну, вибирають найбільш цінні, найактуальніші, 

аргументують кожну, посилаючись на текстовий матеріал. 
3. Метод проектів (МІГ). В основу цього методу покладено ідею 

побудови навчання на активній основі, через самостійну і практичну діяльність 
учнів, з урахуванням їхніх особистих Інтересів. МП сприяє формуванню 
самостійної, творчої особистості. Характерною ознакою МП є органічна і повна 
узгодженість навчання з навколишнім життям, різноманітними інтересами 
учнів. Метод проектів є методом пошуку. Він спрямований на розвиток 
наукового мислення. Результати такої діяльності можуть бути представлені в 
доповідях, статтях та ін. 
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Наприклад. 
Орієнтовні теми наукового дослідження. 
1. Модерністські форми ранньої лірики П.Тичини. 
2. Літописець українського простору (за твором У.Самчука „Марія”) 
3. Історіософські та християнські ідеї „Чорнобильської мадонни” І.Драча. 
4. Проблема роздвоєння „Я” у внутрішньому світі жінки...(за поемою Лесі 

Українки „Бояриня”). 
5. Філософські мотиви драматургії В.Винниченка. 
6. Місце Плужникової лірики в сучасній філологічній освіті. 
7. Стилістичний феномен „Чорнобильської мадонни” І.Драча. 
8. Ідейно-естетична роль пейзажу в романі Панаса Мирного „Хіба ревуть 

воли, як ясла повні?” 
9. Творчість Т.Шевченка в контексті загальноєвропейських мистецьких 

напрямків і течій XIX ст. 
4. Метод інциденту (МІ) — спрямований на подолання вікової та 

особистісної інерційності, вироблення адекватних способів поведінки у 
стресових ситуаціях: у момент вираженого дефіциту інформації, часу тощо. 
Відомо, що в гострій, конфліктній ситуації людина розгублюється. Однак, якщо 
такі напружливі ситуації неодноразово повторюються, її реакція поступово 
нормалізується. МІ формує уміння оптимально розв'язувати конфліктні та 
екстремальні ситуації. 

Наприклад. 
За певний час (визначає вчитель) учневі (команді) необхідно дати 

максимальну кількість правильних відповідей. За кожну правильну відповідь 
учень (команда) отримує певну кількість балів. 

Варіант І 
1. У якому році було видруковано першу поетичну збірку Т.Г.Шевченка? 

а) 1838р.; 
б) 1840р.; 
в) 1843р. 

2. З якого твору Т.Шевченка ці слова: 
„Учітесь, читайте, -і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь”? 
а) „Кавказ”; 
б) „ Три літа”; 
е) ,,І мертвим, і живим, і ненародженим...” 

3. Де було видруковано перше видання „Кобзаря” Т.Г.Шевченка? 
а) у С. Петербурзі; 
б) у Києві; 
в) у Москві. 

4. Скільки творів увійшло до першого видання „Кобзаря” Т.Г.Шевченка? 
а) 21; 
б) 8; 
в) 13. 

5. Хто автор біографічного роману про Т.Г.Шевченка „Тарасові шляхи”? 
а) С. Васильченко; 
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б) О. Іваненко; 
в) Д. Красицький; 
г) В.Дарда. 

6. Який твір Т.Г.Шевченка відкриває перше видання „Кобзаря”? 
а) „Причинна”; 
б) „Думи мої, думи мої...”; 
в) „Тополя”. 

1. Яку поему написав Т.Г.Шевченко на згадку про день викупу з кріпацтва? 
а) „Кавказ”; 
б) „ Катерина”; 
в) „ Єретик”. 

8. З якого твору Т.Шевченка ці рядки: „...Возвеличу Малих отих рабів німих! Я 
на сторожі коло їх Поставлю слово”? 

а) „Подражаніє її псалму”; 
б) „Не нарікаю я на Бога”; 
в) ,,О люди! Люди небораки!” 

9. Вказати поезії Т.Шевченка, написані у ранній період його творчості: 
а) „Тополя”, „Катерина”; 
б) ,,Світе ясний! Світе тихий!”, „Доля”; 
в) „Наймичка”, „Заповіт”, 

10. Назвіть поему Т.Шевченка, присвячену декабристам: 
а) „Сон”; 
б) „Єретик”; 
в) „Неофіти”; 
г) „Кавказ”. 

Варіант II 
1. В якому році І.Нечуй-Левицький написав „Кайдашеву сім'ю”? (1878) 
2. Жанровий різновид повісті „Кайдашева сім'я” (Родинно-побутова) 
3. На березі якої річки розвиваються події повісті „Кайдашева сім'я”? 

(Рось) 
4. Перед якими святами Лаврін зустрівся з Мелашкою? (Зеленими) 
5. Скільки часу прожила Мелашка у свекровій хаті, як у раю? (Тиждень) 
6. Село в якому жила Мелашка? (Западинці) 
7. Кому пішла жалітися Кайдашиха на Мотрю і Карпа? (Священникові) 
8. Куди їхав Лаврін перед тим, як зустрів Мелашку? (До млина) 
9. Прізвище Мелашки до шлюбу? (Балаш) 
10. Завершіть речення: „Ні один цар не махав з такою втіхою скіпетром, 

як Мотря своїм...” (Мотовилом) 
5. Метод тренування чуйності (МТЧ). Цей метод формує вміння управляти 
стилем своєї поведінки за рахунок свідомості того, як вона сприймається 
оточуючими, які дії провокують їх симпатію або антипатію. МТЧ розвиває 
такі особистісні якості, як чуйність, вміння спостерігати, вміння визначати 
стан іншої людини за зовнішніми ознаками, формувати свою поведінку. 
Метод тренування чуйності називають ще методом програвання ролей. 



 111 
 

Наприклад. 
Вивчаючи п'єсу-оперу І.Котляревського „Наталка Полтавка”, пропонуємо 

учням назвати максимальну кількість епітетів, що стосуються якогось одного 
персонажа. Право на версію надаємо всім бажаючим. 

Зразок: 
Возний Тетерваковський - багатий, письменний, закоханий, хитрий, 

самовпевнений, освічений, зарозумілий. 
Наталка - вродлива, вольова, рішуча, працьовита, чуйна, дбайлива, 

дотепна, щира, хазяйновита. 
Терпелиха - зневірена, дбайлива, мудра, любляча... 
Доцільно використати й інші форми діяльності. 
І. На дошці висять 4 портрети, закриті папером. Учні повинні вгадати, 

кого на них зображено, уважно прослухавши кілька підказок. Діє право 
першості. 

Портрет 1. (Михайло Старицький). 
Підказка: поет, перекладач, драматург, режисер, живописець. 

Портрет 2. (Марко Кропивницький). 
Підказка: драматург, діяльність якого пов'язана з містами: Одеса, Єлесаветград, 
Петербург. 

Портрет 3. (Іван Карпенко-Карий). 
Підказка: автор творів: „Безталанна”, „Наймичка”, „Мазепа”, „Сто тисяч”, 
„Хазяїн”. 

II. Даємо учням завдання: Взяти інтерв'ю у І.Дідуха (новела 
В.Степаненка „Камінний хрест”) у момент вимушеного переїзду за кордон. 
Таким чином учні уявно здійснюють часове переміщення літературного героя у 
наш час і навпаки: сучасник перемістився у часові межі твору. 

6. Метод синектики (МС) — це спосіб стимулювання в учнів уяви. 
„Синектика” в перекладі з англійської мови означає поєднання різнорідних 
елементів. Під час застосування методу синектики учні часто імпровізують, 
об'єднують, порівнюють, шукають відповідні аналогії (прямі, суб'єктивні, 
символічні, фантастичні). 

Наприклад. 
Вивчаючи творчість І.Сковороди, доречно запропонувати учням 

розшифрувати символи, підтвердивши цитатами із творів. 
 

№ Символ Поняття Цитата 

1. Шершень шахрайство „Шершень - це образ 
людей, котрі живуть крадіжкою 
чужого і народжені на те тільки, 
щоб їсти, пити, і таке інше” 

2. Бджола працелюбство „Бджола - це символ 
мудрої людини, яка у 
природженому ділі трудиться”  

3. Сирена погибель для душі ...  
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4. Слон сила, розум ...  
5. Рись гострозорість, 

миттєвість 
...  

6. Олень божественність ...  
7. Соловей розквіт життя, 

пробудження 
...  

8. Горлиця вірність у коханні ...  
9. Голуб мир і спокій ...  
10. Джерело суть, першопочаток ...  
11. Ворона тупість ...  
12. Орел мудрість ...  
13. Черепаха повільність, 

флегматизм 
...  

 
Вивчаючи творчість І.Франка, пропонуємо учням різні варіанти 

асоціативного мислення. 
7. Метод занурення (МЗ) — це метод із застосуванням елементів 

релаксації, навіювання. На відміну від інших методів навчання, де основний 
акцент припадає на переконання, МЗ спирається на навіювання (вплив на 
інтуїтивне мислення). Основним знаряддям праці при навіюванні є слово, яке 
має інтелектуальний, образний та емоційний вплив. 

Наприклад. 
Яскравий приклад впливу на інтуїтивне мислення (навіювання) можна 

продемонструвати, вивчаючи твір В.Самійленка „Українська мова” 
Діамант дорогий на дорозі лежав, - 
Тим великим шляхом люд усякий минав, 
І ніхто не пізнав діаманта того 
Йшло багато людей і топтали його. 

* * * 
Сталось диво тоді: камінець засіяв, 
І промінням ясним всіх людей здивував, 
І палючим огнем кольористе блищить, 
І проміння його усім очі сліпить. 

* * * 
Як алмаз дорогий, як та зоря ясна. 

* * * 
Хай коштовним добром вона буде у нас. 

 
8. Метод інверсії (МІ) — орієнтований на пошук ідей в нових, 

неочікуваних напрямках, частіше всього в напрямках, протилежних 
традиційним поглядам та переконанням. МІ базується на принципі дуалізму: 
„Кожній ідеї шукайте контрідею!” Метод інверсії розвиває діалектику 
мислення учнів та впливає на рівень їх творчих здібностей. 
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Наприклад. 
Вивчаючи поему Лесі Українки „Давня казка”, учитель на дошці записує 

чи роздає роздруковані тези-ідеї, до яких необхідно віднайти контрідеї, 
підтвердивши їх цитатами з творів. 

 
№ Ідеї Контрідеї (орієнтовно) 

 Справжній митець дбає про 
гармонію в усьому. 

Найвища краса - краса духовного 
світу, а не задоволення 
матеріальних потреб. 
Золотих не хочу лаврів, 
З ними щастя не здобуду, 
Як я ними увінчаюсь, 
То поетом вже не буду. 

 Покірність - запорука щастя. Життя — це боротьба. 
Мужики цікаві стали: 
Чи ж ті кості білі всюди? 
Чи проллється кров блакитна 
Як пробити пану груди? 

 Багатим всюди щастя й 
благодать. 

Нема меж стражданню бідняків. 
Люди мучились, як в пеклі, 
Пан втішався, як у раї. 

або 
Пан гуляв у себе в замку, 
У ярмі стогнали люди, 
І здавалось, що довіку 
Все така неволя буде. 

 Слово - не кинджал, але глибоко 
ранить. 

Тепле і мудре слово зігріє душу, 
розтопить кригу байдужості. 
(Послання поета від імені 
Бертольдо до Ісідори (цитата) 

 
9. Метод акваріуму (МА) – спрямований на активізацію розумової 

діяльності учнів, вдосконалення вміння дискутувати й аргументувати свою 
думку. МА пропонується тоді, коли учні мають певні навички групової роботи. 

Організація роботи: 
1. Об єднайте учнів у 2-4 групи. 
2. Запропонуйте одній із груп сісти в центрі й утворити коло для проблеми. 
3. Решта учнів слухають, не втручаючись у перебіг обговорення. 
4. По завершенні відведеного для дискусії часу група повертається на свої 
місця, а вчитель ставить класу запитання: 

- Чи погоджуєтесь ви з думкою групи? 
- Який із аргументів ви вважаєте найбільш переконливим? 
Потім місце в „акваріумі” займає інша група, котра обговорює наступну 

ситуацію. 
Наприклад. 
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Орієнтовні теми для дискусії. 
1. А що таке життя? 

Чи те що переждалось? 
Чи все-таки життя – 
Це те, що відбулось? 

(за романом У.Самчука „Марія”) 
2. Життя прожить - не поле перейти (за романом у віршах Л.Костенко 
„Маруся Чурай”). 

З. Митцю не треба нагород, 
Його судьба нагородила. 
Коли в людини є народ, 
Тоді вона уже людина. 

(за поемою Лесі Українки „Давня казка”) 
4. Одійде в морок підле і лукаве, 
Холуйство у минувшину спливе, 
І той ніколи не доскочить слави, 
Хто задля неї на землі живе. 

(за романом О.Гончара „Собор”) 
5. Лише сміливі мають щастя, 
а шлях до нього прокладає кожен сам, 

(за романом І.Багряного „Сад Гетсиманський”) 
6. Чи можна твердити, що поезії В.Стуса - це теж „Тарасові провісні птиці” 
(„Сто років як сконала Січ”)? 
7. За щастя треба боротись („Наталка Полтавка” І. Котляревського). 
8. Що випадкове, а що закономірне у вчинку Гриця Летючого („Новина” 
В.Стефаника)? 
10. Метод „Прес” (МП) — дає можливість навчитися формулювати й 
висловлювати власну думку з дискусійного питання аргументовано, в стислій 
формі, а також впливати на думку співрозмовників. 

Метод має такі структурні етапи: 
1. Позиція 

Висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору. Почніть 
так: „Я вважаю, що...” 
2. Обґрунтування 

Поясніть, чому ви так вважаєте, на чому ґрунтуються ваші докази. 
Почніть зі слів: „Оскільки...” 
3. Приклад 

Наведіть факти, дані, інформацію, що аргументують, доводять, 
підсилюють вашу позицію, демонструють вашу правоту. 
4. Висновки 

Узагальніть свою думку, зробіть висновок, ще раз переконливо й чітко 
висловіть власну позицію. Почніть так: „Отже, я вважаю...”. 

Наприклад. 
Орієнтовні теми для розгляду. 
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1. Доба руїни і руїна людських душ у драмі Лесі Українки „Бояриня” 
2. Рух душі до трагічного фіналу в повісті Архипа Тесленка „Страчене життя” 
3. Людське в суспільстві та суспільне в людині (за повістю О.Кобилянської 
„Людина”). 

Усе викладене вище зовсім не означає, що потрібно використовувати 
лише Інтерактивні методи навчання. Для навчання важливі всі рівні пізнання й 
усі види методик. Використання інтерактивних методів навчання в роботі 
вчителя словесника не повинно стати самоціллю. Це лише спосіб створення 
атмосфери в класі, котра найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню та 
доброзичливості, дає змогу по-справжньому реалізувати особистісно 
орієнтоване навчання. 

 
 
Особливості інноваційної взаємодії початкової і основної школи 

 
Крилевець М.П. 

 
  Багато хто вважає дитинство найкращим і найприємнішим 
періодом свого життя. Та це не так. Це найважчі роки, оскільки людина 

перебуває під гнітом дисципліни і рідко коли може мати справжнього друга, а 
ще рідше свободу . 

           Імануіл Кант 
  
 Кожен учитель, незалежно від того, працює він з молодшими школярами 
чи з молодшими підлітками, запитує себе: ”Чому діти, які прийшли у п’ятий 
клас, відчувають великі труднощі в адаптації до основної ланки школи?”. Хто 
винен у тому, що у багатьох п’ятикласників (а потім і в учнів шостого класу) 
спостерігається зниження успішності, втрата цікавості до навчання у школі, 
неадекватність поведінки, порушення взаємовідносин з однолітками та 
учителями. Японські педагоги вважають, що кожна дитина у 3 роки – геній, у 
10 років – обдарована людина, а в 13 років – посередність. Адаптація 
(звикання) учнів до умов навчання у 5 класі чи не найскладніший період 
шкільного життя. 
 Чому ж перехід із початкової до основної школи може стати для дитини 
важким випробуванням? Чому успішна і задоволена своїм шкільним життям 
дитина раптом стає неорганізованою, втрачає інтерес до навчання та його 
результатів? Чому у 5-тикласників психологи відзначають суттєве погіршення 
психологічного самопочуття, зниження самооцінки, підвищення ситуації 
тривожності, шкільний дискомфорт, який супроводжується досить глибокими 
негативними наслідками?  
 На наш погляд, є дві групи причин цих явищ. Перша – психофізіологічні 
причини – характеризує стан організму дитини й процеси, які відбуваються у 
ньому. Друга – педагогічні причини, пов’язані з організацією навчально-
виховного процесу в 5-6 класах. 
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 Говорячи про психологічні особливості учня 10-12 років, коротко 
необхідно зупинитися на тих, які в кращому випадку ігноруються при побудові 
навчального середовища для 4-6 класів, а в гіршому – є підґрунтям для 
виникнення конфліктів між учителями й учнями та учнем із самим собою. 
 Відчуття дорослості, не підкріплене ще реальною відповідальністю, - ось 
особлива форма самопізнання, яка виникає у перехідний період, і яка визначає 
основні стосунки молодших підлітків зі світом. Відчуття дорослості з’являється 
у потребі рівноправ’я, поваги і самостійності, серйозного, довірливого 
ставлення з боку дорослих. Нехтування такими вимогами, незадоволення цієї 
потреби загострює негативні риси підліткової кризи. Якщо школа не пропонує 
учням засобів реалізації їхнього почуття дорослості, воно все ж проявиться, але 
найневигіднішим способом – впевненістю підлітка у несправедливості та 
необ’єктивності вчителя. 
 Здатність до фантазування, некритичного планування свого майбутнього 
– ще одна риса молодшого підлітка. Результат дії стає другорядним, на перший 
план виступає власний авторський задум. Якщо вчитель контролює лише 
результат навчальної роботи школярів і не знаходить місця для оцінки дитячої 
творчості, ініціативи, самостійності, то процес навчання втрачає для учня свою 
актуальність і привабливість. 
 У зв’язку з початковим етапом статевого дозрівання істотні зміни 
відбуваються у пізнавальній сфері молодших підлітків – гальмується темп 
діяльності, на виконання певної роботи тепер треба їм більше часу, вони часто 
бувають роздратовані, примхливі, настрій постійно змінюється. Все це є 
причиною зауважень, покарань, призводить до зниження успішності й 
конфліктів у взаєминах. 
 Підлітки частіше відволікаються, неадекватно реагують на зауваження, 
поводяться зухвало. У психологічній літературі зазначається, що у дітей 10 – 12 
років спостерігається неорганізованість, навчальна розгубленість, 
недисциплінованість, занижена самооцінка. Причина полягає в особливостях 
вікового періоду: підлітки швидше втомлюються, втома переходить у стійку 
перевтому. Ці процеси негативно впливають на всю поведінку школяра. 
 Спостереження за дітьми в цей період фіксує їх певну розгубленість, 
втрату деяких узвичаєних норм і правил поведінки. Діти почуваються 
загубленими в дорослому світі, не знають, як спілкуватися з педагогами, 
виконувати їхні вимоги, не розуміють, які з цих вимог є обов’язковими для 
виконання на всіх уроках, а які лише на окремих. . 

Ще на початку ХХ століття італійський вчений Моссо та німецькі вчені 
Верхард, Гакер, Лоренц довели, що втома і перевтома – це явище 
фізіологічного та хімічного порядку. Вони подібні отруєнню організму. Була 
відкрита отрута перевтоми – кенотоксин, що негативно впливає не лише на 
працездатність людини, а й на її загальний стан. Наші діти вже від народження 
жителі нервового століття і більшість явищ, які призводять до втоми, не завжди 
вдається зняти; до того ж ми підсилюємо її і не передбачаємо умови, які не 
допускають або знижують перевтому. Підсилює процеси дезадаптації ще й той 
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факт, що діти немовби розгубилися, не знають як поводитись, до кого 
звернутись за допомогою, які вимоги обов’язкові для виконання, а які – ні. 
   Організаційна сторона процесу навчання також може спричинювати 
проблеми. Зміна форм навчання для п’ятикласника відбувається несподівано: 
замість одного рідного, улюбленого вчителя початкової школи, мами, 
товариша, вихователя, який поповнював усі необхідні дитині контакти з 
дорослим світом, з’являється багато вчителів - предметників, взаємини з 
котрими стосуються в основному питань успішності і поведінки на уроці. 
Замість одного „свого” класу, в якому проходили уроки, з’являється явище 
бездоглядності дітей в приміщенні школи. 

Важко з цими дітьми і педагогам. Так уже традиційно склалося, що 
п’ятикласників беруть під свою опіку вчителі, які щойно випустили 
випускників. Різниця між дитиною 10-11 років та 17 літніми дітьми настільки 
велика, що педагог, який звик до роботи з дорослими людьми, сприймає 
нормальні вікові особливості молодших підлітків як дезорганізованість, 
несамостійність, емоційну незрілість, а то й взагалі як навчальну 
неспроможність.  
  Вчителі переносять на учнів 10 – 12 років методи навчання , характерні 
для старшої школи: висувають дуже строгі вимоги до самостійності, різко 
збільшують темп вивчення навчального матеріалу, вводять одразу велику 
кількість нових понять із різних навчальних галузей, розібратися в яких діти 
неспроможні. Це негативно впливає на результат навчання і на ставлення до 
нього школярів. 
 Відповідь на запитання „Як допомогти учневі прожити цей складний 
період з мінімальними втратами?” пов’язана із серйозною підготовчою роботою 
вчителів як початкової школи (особливо 4 класу), так і тих, хто починає 
працювати з учнями 5 класу. Як учитель початкової школи має підготуватися 
до переводу учнів у 5 клас? 
 Перш за все, він має знати порівняльні вікові характеристики (потреби, 
інтереси, необхідні обмеження, рівень пізнавальної діяльності) дітей 10 – 12 
років, позитивні новоутворення цього періоду дитячого розвиту , а також 
суперечливі та кризові явища, мати чіткі уявлення про мету та результати 
навчання на початковому і основному етапах; бачити перспективні лінії у змісті 
навчання початкової та основної школи у всіх навчальних галузях. Якщо 
молодший шкільний вік – період ознайомлення з навчальною діяльністю, 
оволодіння її головними структурними компонентами і завдання їх формування 
для першого ступеня школи є пріоритетним, то головна мета основної школи – 
розвиток інтелектуальної, пізнавальної, комунікативної активності в навчальній 
самостійності учня; формування якісно нової мотивації навчальної діяльності, 
що спрямована на оволодіння різними способами отримання інформації. І, 
нарешті, педагогові треба вміти аналізувати причини неуспішності 
адаптаційного періоду й можливості корекції труднощів адаптації школярів. 
 Перехід дитини з початкової в основну школу супроводжується зміною 
внутрішнього ставлення до себе, а саме – появи почуття дорослості. Початкова 
школа, попри її значні відмінності від дитячого садка , зберігає його основну 
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структурну ланку взаємодії дитини з дорослим – дорослий організовує, навчає, 
охороняє, відповідає за дитину. Дитина ж виявляє свою особистісну 
спроможність та волю в тих рамках, у яких їй створює дорослий. Успішне 
навчання в основній школі можливе, якщо школяр стане суб’єктом власної 
навчальної діяльності, прийме на себе відповідальність за свої шкільні успіхи 
та невдачі, навчиться усвідомлено ставитися до процесу оволодіння знаннями, 
здійснювати вольові зусилля для отримання нових знань. 
 Емоційно складним буває для дітей перехід від суто рольових стосунків з 
учителем, які характерні для початкової школи, до міжособистісних, 
побудованих на основі навчальної взаємодії. В основній школі дитина має 
зайняти більш самостійну позицію і навчитися її поєднувати з думкою 
педагога. Отримуючи право на самостійність, дитина втрачає патрональний 
захист з боку дорослого, вона не може розраховувати на його повсякчасну 
опіку й дбайливий контроль. Більш відсторонене ставлення вчителів може 
сприйматися окремими дітьми як байдужість, а то і ворожість, спрямовану на 
них особисто. 
 Ще одна складна проблема, яку доводиться вирішувати дітям, котрі 
переходять до п’ятого класу, пов’язана з проблемою недостатнього розвитку 
самостійної пошукової активності.    Початкова школа, даючи базові знання і 
навички, розвивала пошукову активність у тих межах, які були закладені в 
програмових вимогах. Основна школа швидше орієнтована на розширене 
бачення когнітивних спроможностей дітей. Для успішного навчання 
недостатньо лише виконувати інструкції вчителя (до того ж, ці інструкції та 
вимоги у різних учителів кардинально різні), потрібно вміти проводити 
самостійний навчальний пошук і здійснювати логічні операції . 
 Особливе значення для успішної адаптації на початковому етапі навчання 
мають сформованість загальнонавчальних умінь-навичок і увага до їх 
удосконалення в основній ланці школи. Важливі наступні загальні навчальні 
вміння, навички і способи діяльності: 

• обдумано читати художні, науково-популярні й публіцистичні тексти, 
виділяти в них головну думку; переказувати текст, віднаходити 
інформацію в навчальній літературі, словниках і довідниках; 

• виконувати роботу за неважким алгоритмом; індивідуально та всім 
класом ставити нове завдання, встановлювати послідовність дій щодо 
його вирішення, доводити розпочату справу до кінця; 

• описувати об’єкт спостереження, проводити класифікацію окремих 
об’єктів за спільною ознакою, порівнювати об’єкти для того, щоб 
знайти їхні спільні й специфічні якості, висловлювати судження за 
результатами порівняння; 

• бачити межу між відомим і невідомим; зіставляти результати власної 
діяльності за зразком; знаходити й усувати помилки у своїй та чужій 
навчальній роботі; виробляти критерії для оцінки навчальної роботи; 
оцінювати свої і чужі дії за даними критеріями; звертатися до 
дорослого із запитом про недостатню інформацію; а головне – 
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виявляти схильність до того, щоб віднаходити способи і засоби 
вирішення завдань, яких не вистачає.; 

• вступати у навчальне спілкування, брати участь в обговореннях, 
організовувати свою роботу у невеликих групах, володіти прийомами і 
навичками навчального співробітництва. 

Необхідно, щоб учителі поступово і м’яко нарощували зміст навчання у 
4-5 класах, особливу увагу приділяли особистісній значущості для школярів 
цього віку тих чи інших знань, намагалися враховувати їхні пізнавальні 
інтереси і можливості. Видатний педагог В.Сухомлинський зазначав, що, 
виряджаючи дитину до школи, кожна мати вірить у те, що справжній учитель 
побачить у її дитині щось таке, чого не помічає вона і розвиватиме помічені 
здібності. Досвід свідчить, що маленький учень добре вчиться лише тоді, коли 
він переживає успіх, хоча б невеликий. Тому слід з перших днів зустрічі з 
дітьми і надалі щоденно виявляти їхні можливості й дати відчуття радості 
успіху.  

Таким чином, вирішення питань наступності початкової і основної школи 
пов’язане зі створенням перспективного навчального середовища як школи 
дорослішання підлітка, яка стала б , за висловом Л.С.Виготського, не 
обстановкою, а джерелом розвитку кожного школяра. А для цього потрібна 
психологічна перебудова вчителя початкової школи, який би добре розумів, 
чим небезпечний перехід дитини до основної школи, а також учителів 5-6 
класів, котрі усвідомлюють, у який складний і відповідальний період розвитку 
вступив школяр. 

В.Сухомлинський говорив: ”На учительській совісті найцінніше, що є в 
світі – Людина”. Саме так, адже щодня, щогодини ми торкаємося вразливого 
дитячого серця. Дотик наш повинен бути мудрим і чутливим, добрим і 
вимогливим. Ми повинні не тільки запалювати вогник любові до знань, а й 
дбати, щоб він ніколи не згас.  
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Нетрадиційні уроки з правознавства та історії в загальноосвітніх закладах 
Крюківського району  

Однорал А.В.  
 

Різновидом активної моделі навчання, яку варто використовувати на 
уроках правознавства, є інтерактивні технології. Сутність інтерактивних 
методів полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх тих, 
хто навчається. Це співнавчання (колективне, кооперативне навчання, навчання 
у співпраці). Учитель під час інтерактивного уроку виступає здебільшого в ролі 
організатора процесу навчання. Інтерактивні технології передбачають 
застосування методу моделювання реальних життєвих ситуацій, спрямованих 
на спільне розв’язання проблеми, а також рольових ігор. 

Серед інтерактивних технологій, про які йдеться в даному посібнику є 
робота учнів у групах, уявний мікрофон, мозковий штурм, рольова гра, 
обговорення питань усім класом. Навчальний процес має ґрунтуватися на новій 
педагогічній етиці, визначальною рисою якої є взаєморозуміння, взаємоповага, 
творча співпраця. Принципово важливою є орієнтація на розвиток творчої 
активності, творчого мислення, здатності до адекватної діяльності в нових 
умовах. Головною метою цього посібника є подальше виховання повноцінного 
громадянина з високою правовою культурою. Він пропонується для 
використання в роботі вчителями правознавства, класними керівниками.  

Навчання основ правознавства та історії 
 Суспільні та соціальні зміни, викликані бурхливим науково-технічним 
прогресом, висвітлюють риси нового типу суспільства, у якому на перший план 
висувається економіка обслуговування, де центральне місце посідають наука й 
освіта, а вчені та фахівці у певних галузях починають відігравати провідну роль 
у соціальній структурі. У такому суспільстві в оцінці особистості вирішальним 
є рівень компетентного знання й професіоналізму. Теоретичні знання стають 
джерелами нововведень і формування політики, виробництва, а розподіл і 
використання інформації – основною галуззю діяльності суспільства. За 
однойменною книгою О.Белла таке суспільство дістало назву 
постіндустріального. 
 Нове суспільство – суспільство майбутнього – висуває нові вимоги до 
освіти. “Технології завтрашнього дня, - зазначав англійський філософ-
футоролог О.Тоффлер, - потребують не мільйонів поверхово начитаних людей, 
готових працювати в унісон на безкінечних монотонних роботах, не людей, 
котрі виконують накази, не моргнувши оком, усвідомлюючи, “що ціна хліба – 
це механічне підкорення влади”, але людей, котрі можуть приймати критичні 
рішення, котрі можуть знаходити свій шлях у новому оточенні, котрі достатньо 
швидко встановлюють нові стосунки у реальності, що швидко змінюється”. 
Реалізація нових завдань освіти потребує нових підходів, звернення до 
особистості учня з її потребами та інтересами. Такий підхід у педагогічній 
літературі дістав назву гуманістичного або пошукового, в основу якого 
покладено метафору – сприйняття навчального процесу як вільного зростання, 
розвитку живої істоти. Відповідно до нього основним завданням учителя є 
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сприяння активізації пізнавальної активності учнів, створення умов для їх 
самонавчання, а не пасивне підкорення вимогам учителя. Метою навчання має 
бути не отримання знань як сукупності фактів, теорій та інше, а зміна 
особистості учня внаслідок самостійного навчання.  
 Завдання школи – надання можливості розвитку, саморозвитку 
особистості, сприяння пошуку власної індивідуальності, самореалізації. Саме 
на це націлюють викладання історії та права в школі останні нормативні 
документи. “Державний стандарт базової повної середньої освіти” освітньої 
галузі “Суспільствознавство” передбачає формування в сучасній школі вміння 
аналізувати, характеризувати явища й процеси суспільного життя, формувати, 
висловлювати та доводити власну думку, робити висновки. Усе це вимагає 
застосування в навчанні інноваційних методів. 
 Навчання основ правознавства та історії нині все більше набирає в 
Україні особливої ваги, коли наше суспільство поставило собі завдання 
виховати справжнього громадянина вільної, правової держави. У зв’язку з цим 
з’явилась потреба у необхідності розробити такі принципи і методи навчання, 
які б давали бажані результати. Значимість вивчення основ правознавства, 
історії збільшується ще й тому, що навчання дітей цьому предмету – це перший 
ступінь формування правової культури особистості, її прилучення до 
загальнолюдських цінностей і громадського та національного 
самоусвідомлення. Останні роки ознаменувалися не тільки радикальними 
реформами в освіті, а й активними пошуками й широким використанням 
методики, яка дозволяє значно підвищити ефективність вивчення основ 
правознавства. На мою думку, ефективність уроку забезпечується 
використанням раціональних шляхів керування пізнавальною діяльністю на 
уроці й залежить від багатьох факторів. Одним з найважливіших є вміння 
вчитися робити свій урок цікавим для учнів. Бо цікавість позитивно впливає, за 
твердженням психологів, на всі психічні процеси й функції: сприйняття, увагу, 
пам’ять, мислення, волю. 
 Важко сказати, по якому шляху поведе учня його природний віковий 
процес активності, якщо він не буде спрямований ніякими розумовими 
процесами, інтересами. Про це попереджував у свій час вчителів 
К.Л.Ушинський, який вважав, що “навчання, здобуте примусом і силою волі”, 
ледве сприятиме створенню розвинутого розуму, тим більше нам потрібен 
громадянин для демократичної держави із громадянським суспільством. 
 Постає питання, як виховувати в учнів на уроці пізнавальний інтерес? Що 
потрібно зробити, щоб він постійно розвивався? На мою думку, існують умови, 
при яких виникає й розвивається інтерес учнів до навчання. Одна з 
найголовніших, звичайно, – це особистісний підхід у навчанні, другою умовою 
може бути захоплення учня на уроці в процесі самостійного пошуку й 
“відкриття” нових знань, вирішення ним питання проблемного характеру. Але 
не треба забувати, що ворог навчального процесу – одноманітність. Наявність її 
дуже швидко викликає в учнів нудьгу. Потрібно постійно змінювати форми й 
методи навчання. Для того, щоб учні виявили зацікавленість на уроках основ 
правознавства, потрібно також дати їм зрозуміти необхідність, важливість 
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вивчення даного предмету в цілому й окремих його розділів. Крім того, не 
можна забувати й про те, що чим більше новий матеріал пов’язаний із 
засвоєними раніше знаннями, тим він цікавіший для учнів. Викладання дуже 
важкого й дуже легкого матеріалу не викличе зацікавленості учнів, навчання 
повинно бути важким, але досяжним. 
 Учень повинен бачити результати своєї праці, насамперед у формі 
оцінювання її вчителем. Чим частіше оцінюється робота учня, тим більше 
зацікавленості в його роботі. Для розвитку пізнавального інтересу учнів 
важливою ланкою є артистичність і емоційність вчителя, яка з великою силою 
впливає на учня і його відношення до предмету. У той же час вчитель повинен 
відповідально підходити до вибору методів опитування навчального процесу в 
залежності від теми уроку, бо в одному випадку потрібно робити акценти на 
методи розвитку зацікавленості у навчальній праці. Якщо у класі виявляється 
недостатній інтерес до даної теми, то потрібно шукати методи його 
підвищення. Для цього можна використовувати цікаві приклади, показувати 
значення цієї мети для вирішення навчальних проблем. 

Можна більш широко використовувати у цьому випадку пізнавальні ігри, 
застосовувати різноманітні способи стимулювання активності у навчанні. Але 
не все буває яскраво й корисно, а також цікаво. Тому учителю потрібно 
виховувати в учнів волю й наполегливість в подоланні труднощів. 

Останнім часом, коли впроваджуються реформи в школі, навчання все 
більш стає особистісним, необхідно підвищувати ефективність уроків за 
рахунок нетрадиційних методів навчання. Особливу увагу треба приділяти 
проведенню уроків-диспутів, уроків-практикумів, ігрових уроків, конкурсів, 
вікторин; уроків-зустрічей з цікавими людьми, уроків з рольовими іграми та 
інше. Головна турбота вчителя – продуктивна організація уроку. Інколи 
виникають питання: чи можливо міняти місцями елементи уроку? Бувають 
випадки, коли необхідно перебудувати роботу на уроці, тоді можна почати урок 
із введення нового поняття шляхом створення проблемної ситуації. 
Актуалізацію знань, вивчених раніше, вони використовують у ході доказів 
висунутої гіпотези. Але все залежить від учителя, його вміння 
перебудовуватися й знаходити засоби для досягнення поставленої мети. 

Підвищення ефективності, на мою думку, також пов’язано з правильною 
організацією домашньої самостійної роботи учнів. Домашнє завдання тим 
краще виконується учнями, чим воно цікавіше. Для цього треба комбінувати 
усні й письмові види робіт, практичні з додатковою літературою, з 
використанням міжпредметних зв’язків, диференційовані, творчого характеру. 
Але для цього знову ж таки потрібна велика підготовча робота вчителя. Якщо 
на уроці більше приділяти часу на пояснення й освоєння учнями нового, тим 
менше буде витрачатися часу на перевірку домашнього завдання на наступному 
уроці. Буває, що часу на вивчення нового матеріалу не вистачає тому, що воно 
витрачається на перевірку домашнього завдання, яке потребує багато часу, коли 
матеріал за минулий урок засвоєний слабо. 

Іще одна причина – рушійна, яка активізує виконання домашніх 
самостійних робіт – це регулярна їх перевірка. У цьому випадку повинно діяти 
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правило: “Якщо задаєш завдання, то перевіряй, якщо не перевіряєш, то не 
задавай домашнього завдання”. І головне, на мою думку, про що слід пам’ятати 
вчителю: ніколи не повинен думати погано про свого учня, не дізнавшись про 
всі його прояви. У цьому йому на допомогу може прийти психолог, який 
зазначить, як на уроці працювати в оптимальному режимі, як усунути все те, 
що заважає учню зосередитися, відволікає, заважає плідно працювати на уроці. 
Це ще раз нагадує нам про необхідність особистісного підходу в навчанні, до 
диференціації навчання, яке враховує особливості психології учня й дозволяє 
вчителю більш творчо підійти до питання викладання на уроці свого предмету. 
Але вся творчість, вся підготовка вчителя може звестися нанівець, якщо він не 
буде контролювати, що роблять учні на уроці, і тому кожен вчитель повинен 
уміти впливати на учня, проводити урок на такому рівні, щоб всі учні були 
зацікавлені предметом і не мали часу на сторонні справи й думки. Для цього й 
потрібне вміння учителя творчо підходити до своєї педагогічної діяльності. 

І. Що таке права, чому вони важливі? 
 У різних країнах права людини зафіксовані в багатьох документах: 
деклараціях, конституціях, законах. На початку в них закріплювались особисті 
й політичні права, тобто ті, які стосувались до особистої свободи та життя 
кожної людини, а також участі громадян в управлінні державою. 
 Ці права називають першим поколінням прав. 
1. Особисті права людини – такі права, які належать будь-якій людині від 

народження – свобода й рівність, право на життя, на повагу людини, 
недоторканість особистості, житла, таємниця листування, переговорів і 
особистої інформації, свобода пересування, свобода совісті або 
віросподівання, свобода думки й слова, право на справедливий суд та інші 
права. 

2. Політичні права громадянина – такі права, які належать, як правило, тільки 
громадянам конкретної держави – право на участь в управлінні цією 
державою, виборче право, право на звернення до державних органів, право 
на проведення мирних мітингів, демонстрацій, пікетувань, право на 
об’єднання, тобто створення профспілок, політичних партій та інших 
громадських організацій. 

Друге покоління прав людини – соціально-економічні та культурні права. 
До нього відносять: право на працю, право на житло, право на приватну 
власність, права на відпочинок, право на освіту, свободу творчості, право на 
користування культурними цінностями та інші права. Третє покоління прав 
людини – права народності. Це права не окремої людини, а права цілих народів: 
право на свою національну культуру й мову, право на власну національну 
державу, вільну від поневолення іншими державами, право на природні 
багатства, право на рівноправну участь у науково-технічному прогресі та у 
міжнародній торгівлі, а також право народів на мир, безпеку й на екологічно 
чисту планету – чисте повітря, чисті ріки, моря й землю, за що під зеленим 
прапором борються екологи усього світу! Тому права третього покоління 
можна позначити зеленим кольором на честь цього екологічного прапора. Це 
покоління прав людини – наймолодше. Тільки з 60-років ХХ ст., коли 
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африканські та азіатські народи в жорстокій боротьбі звільнилися від 
колоніального володарювання Англії, Франції та інших держав, коли винайшли 
ядерну зброю, коли забили тривогу екологи багатьох країн, стало ясно, що 
права народів – це самостійне третє покоління прав. Більшість прав третього 
покоління викладено у спеціальній Загальній декларації прав народів, прийняті 
у 1976 році. 

У сучасній Конституції України записані всі три покоління прав. Спочатку 
там зазначені особисті права, потім – політичні, соціально-економічні та 
культурні. Розділ про права людини – один із найважливіших у Конституції. 
Якщо якесь право порушується, людина може поскаржитися в суд, навіть коли 
це право записане тільки в міжнародному договорі. І якщо їй буде відмовлено 
на національному рівні, вона може звернутися до міжнародних організацій – 
Комітету з прав людини ООН або Європейського суду з прав людини. 

 Загальні правила і методи навчання прав людини. 
 Загальні правила й методи навчання прав людини застосовуються всюди: 
у школі під час уроку, на виховних заходах, у лекційній залі, на громадських 
слуханнях. 
 Навчаючи правам людини, потрібно керуватися такими правилами: 
1) Вивчаючи права людини, надайте можливість слухачам відстоювати власну 

точку зору. 
2) Розглядайте міжнародний (світовий) внесок у розвиток прав людини (як 

права людини захищаються у вашій країні й за кордоном). 
3) Не акценуйте багато уваги на порушеннях прав людини. Підкреслюйте, що 

права людини – це норма життя кожного. 
4) Підтримуйте віру в те, що кожна особа може зробити свій вибір і наводьте 

приклади. 
5) Додавайте елементи дії. Це надасть можливості слухачам діяти в межах 

своїх переконань і розуміння вдома, на вулиці, у суспільстві. 
6) Пов’язуйте кожну тему чи ситуацію з відповідною статтею Загальної 

Декларації про права людини. 
7) Будьте готовими подавати матеріал у відповідності до культурних цінностей 

та національного підґрунтя слухачів. 
8) Слідкуйте за поданням і сприйняттям матеріалу. Важко залучити слухачів 

до сприйняття матеріалу, який стосується прав і правосуддя, якщо аудиторія 
не виражає належної поваги до правосуддя людської гідності. 

9) Зводьте теоретичний матеріал до мінімуму. Удавайтесь більше до 
інтерактивних методик: рольових ігор, дискусій, дебатів, вправ. 

10) Додавайте більше прикладів із життя до абстрактних концепцій та правових 
документів. 
Існують такі інтерактивні методи вивчення прав людини. 

Інтерактивні форми навчання правознавства 
Однією з таких форм є інтерактивні ігри й конкурси. 
Інтерактивна гра «Два капітани» 

 Робота в динамічних парах. Характер завдань для всіх пар: 
1. Дописати вислів або вставити пропущені слова. 
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2. Визначити політичний режим. 
I. 

1. Право є втіленням форм і … (справедливості) 
2. Характеризується безмежною владою монарха, відсутністю правових і 

моральних принципів управління, нехтуванням прав і свобод особи - … 
(деспотія) 

ІІ. 
1. Чого не забороняє робити ..., те забороняє сором (Закон) 
2. У державі правлять багаті та знатні (найкращі). Це - … (аристократія) 

ІІІ. 
1. У всіх справах, особливо у праві, треба пам’ятати про … (справедливість) 
2. Безвладдя, коли натовп вирішує всі питання, застосовуючи в багатьох 

випадках силу, це - … (охлократія) 
ІV. 

1. Благо держави - … (найвищий закон) 
2. Влада більшості населення, яке реально може впливати на перебіг 

політичних подій, це - … (демократія). 
V. 

1. Суть права полягає у такому: жити…, не задавати…іншому, надавати 
кожному те, що йому належить. (чесно, шкоди) 

2. Коли влада перебуває в руках духовенства, яке править від імені Бога та за 
релігійними законами, це - … (теократія). 

Пам’ятка для учасника дискусії. 
1. Не бійся помилитися, ризикуй! 

Без цього немає нового знання. Твоя позиція може бути заперечена, але в 
доброзичливій формі, однак не наполягай на своїй думці, якщо вона буде 
виражена помилково. 

2. Мета дискусії – разом шукати істину. 
3. Вступай у розмову, якщо твоя думка не співпадає з думкою інших. 
4. Нічого не приймай на віру без достатнього обґрунтування. 

Будь-яку думку розглядай лише як припущення, що підлягає перевірці, 
дослідженню. Лише в результаті критичного аналізу приходь до того чи 
іншого переконання. 
“Спільний проект” 
Кожній групі пропонується розв’язати кросворд. Кросворд і завдання 
вручаються учасникам. 
Кросворд, в основі якого ключове слово “земля”. 

По горизонталі: 
1. Дозвіл на заняття окремими видами діяльності, який оформляється й 

офіційно видається фізичним та юридичним особам відповідними 
відомчими або спеціалізованими органами. 

2. Підприємець, який виробляє с/г продукцію, переробляє та реалізує її. 
3. “Рушій торгівлі”, популяризація продукції. 
4. Виконавчий орган акціонерного товариства, який здійснює керівництво його 

поточною діяльністю. 
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5. Один із видів підприємницької діяльності: 
1. Ліцензія   3. Реклама   5. Торгівля 
2. Правління  4. Фермер  

Кросворд для другої групи з ключовим словом “траст”. 
По горизонталі: 

1. Один із видів загальнодержавних податків і зборів. 
2. Угода, згідно з якою одна сторона (наймодавець) зобов’язується надати 

іншій стороні (наймачеві) майно для тимчасового користування за плату. 
3. Основний елемент системи, яка забезпечує грошовий обіг у державі, 

фінансова установа. 
4. Один з видів відпочинку, гарантований статтею 45 Конституції України. 
5. Свідоцтво на Право займатися торгівлею, промислом тощо. 

“Засоби чесної конкуренції”. 
1. Мито    3. Банк.   5. Патент 
2. Відпустка   4. Оренда 
“Кандидати” обирають собі вид діяльності, яку вони рекламуватимуть. 
“Експерти” пропонують чотири види: 
1. фермерство; 
2. торгівля нерухомістю; 
3. виробництво косметики; 
4. туристичний бізнес. 

Визначившись, учні формуються в групи і приступають до виконання 
завдань: 

1. придумати назву фірми; 
2. зробити малюнок або короткий опис фірмового знака; 
3. найпереконливіше розрекламувати продукцію, товари чи послуги фірми. 
 За допомогою можна звертатися до будь-кого з “консультантів”. Якщо 
хтось із них може і згоджується працювати на учасника конкурсу, це 
прискорить виконання завдання і, можливо, покращить якість роботи. За цими 
показниками підраховується підсумок. 
 “Два капітани” 
Тема: Держава. Право. Суспільство. 
 “Спільний проект” 
Тема: Основні права, свободи та обов’язки громадян. 
 “Засоби чесної конкуренції” 
Тема: Основні права, свободи та обов’язки громадян. 

Інтерактивна гра “Як ви думаєте?” 
І етап (20 хв.) 

 На початку гри пропонується дати відповідь на проблемне питання “Що 
означає слово „права”? 
 Учитель записує відповідь учасників на дошці у вигляді закінченого 
речення: “Право – це…”. 
 Після аналізу відповідей педагог зазначає, що можна виділити три 
найбільш поширених значення поняття “права”: 
1) Звичайні права – норми поведінки, засновані на звичаях. 
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2) Моральні права – норми поведінки, засновані на принципах добра, 
справедливості, прийняті в суспільстві. 

3) Юридичні права – норми поведінки, регульовані законом. 
Поряд з юридичними правами існують природні права людини. 
Робиться узагальнення: 

Права людини – це те, чим, згідно з нормами моралі, наділена кожна 
особа як людська істота. 

Робота в групах. ІІ етап (10 хв.) 
 Створюються групи з 4-5 осіб, роздаються набори карток (додаток № 1), 
аркуші (А-1), на яких зображені три колонки: 
 
у деяких випадках у більшості випадків завжди 
   

 А потім додається завдання: 
“По-перше, прочитайте те, що написано на картах і покладіть кожну в ту 
колонку на листі, де як ви вважаєте, вона повинна знаходитися. Наприклад, на 
одній з ваших карток написано: “Не можна катувати”. Якщо ви вважаєте, що 
заборона діє ЗАВЖДИ, покладіть картку в цю колонку. Якщо ви вважаєте, що 
це правильно У БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ, покладіть її у середню колонку. 
Якщо вважаєте, що ця заборона діє тільки У ДЕЯКИХ ВИПАДКАХ, покладіть 
її на крайнє поле”. 
“По-друге, підготуйте аргументи, чому саме в цій колонці, на вашу думку 
повинна бути розміщена картка?” 
По закінченню роботи групи презентують свої напрацювання. 

Евристична бесіда ІІІ етап (10 хв.) 
 Далі педагог проводить евристичну бесіду про права людини: 
“Для того, щоб людина могла існувати як біологічна жива істота, їй потрібна 
можливість мати їжу, одяг, житло. Оскільки людина живе у суспільстві, їй 
потрібна можливість мати їжу, одяг, житло. Оскільки людина живе у 
суспільстві, їй як члену суспільства, необхідно мати можливість вчитися, 
працювати, бути вільною й рівноправною з усіма іншими людьми. Оскільки 
людина живе у державі, вона має з нею правовий зв’язок. Отже, їй потрібні 
також можливості брати участь у житті цієї держави, вимагати від держави 
захисту від будь-яких посягань, тощо. 
 Висновок: Можливості людини мати певні матеріальні, соціальні, 
культурні та духовні блага, які необхідні їй для нормального існування й 
розвитку, називаються правами людини. 
 Права людини призначені захищати ті можливості, які є необхідними для 
гідного життя людини, можливості існувати та розвиватися як особистість. 
 Отже: 
Права людини – це забезпечені державою можливості задоволення людиною 
своїх життєвих потреб та інтересів. 
 В основі концепції прав людини лежать дві основні цінності: 
а) людська гідність; 
б) рівність. 
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 Основні засади прав людини, такі як повага до життя людини та її 
гідності, можна знайти у більшості світових релігій і філософії. 
 Ці заклади проголошені загальною Декларацією прав людини. У 
преамбулі Декларації підкреслено, що визнання гідності, рівних і невід’ємних 
прав людини є основною мирного розвитку, свободи й справедливості. 
 Сила Декларації є в тому, що в ній уперше комплексно сформовані всі 
основні права й свободи та обґрунтовується необхідність їхнього захисту”. 

ІV етап (5 хв.) 
 Підведення підсумків: 
- Про що ви дізналися під час уроку? 
- Чого ви навчилися, коли виконували вправи? 
-  

Вправа “Знайомство з текстом Загальної декларації Прав людини”. 
“Мозковий штурм” 

Учитель запитує: “Які права людини ви знаєте?”. 
Відповіді без обговорення коротко записуються на дошці. Після 

завершення педагог робить висновок: „Права людини – це забезпечені 
державою можливості задоволення людиною своїх життєвих потреб та 
інтересів”. 

 Права людини бувають: 
1. Класичні права – свободи “Держава: не руш!” 
2. Фундаментальні соціальні права “Держава: дій!” 

Інформаційне повідомлення: 
Є два різновиди (групи) прав людини. 
Свободи. 
Перша група містить так звані класичні права – свободи, наприклад, 

свобода слова, свобода віросподівання. Їхнє коріння виростає з ідеології 
Конституції Сполучених Штатів (1776) та Французької революції (1789). 

 Головна думка полягає в тому, що держава повинна надати 
громадянину свободу та не повинна втручатись у думки та дії людей, особливо 
в ідеї і їх переконання (політичні, філософські, релігійні). 

Соціальні права. 
Друга група прав спрямована до цілком протилежної мети, це заклик 

до держави діяти. Фундаментальні соціальні права це право на освіту, на 
охорону здоров’я, на житло, на достатній життєвий рівень, на працю. Держава 
зобов’язана гарантувати своїм громадянам ці основні права. Ця тенденція 
почала розвиватися наприкінці ХІХ на початку ХХ століття. Її засадові права 
були народжені соціальними рухами, особливо профспілковим. На 
міжнародному рівні діють дві конвенції: 

- права – свободи: Міжнародний пакт про громадянські та політичні 
права; 

- фундаментальні соціальні права: Міжнародний пакт про 
економічні, соціальні та культурні права. 

Отже, необов’язкова Декларація прав людини 1948 року, яка включала 
обидві групи прав, була розділена на два Пакти, кожен з яких закріплює окрему 
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групу прав. Причиною такого розподілу стала “холодна війна”: права – свободи 
були популярнішими в капіталістичних країнах, а соціальні права в 
комуністичних. На сьогодні більшість країн ратифікувала обидва Пакти. 

У Декларації є три “За”, які втілюють усі потреби людей: 
- ЗА 1: захист від насильства, тортур, життя тощо; 
- ЗА 2: забезпечення їжею, освітою, охорона здоров’я тощо; 
- ЗА 3: залучення: свобода слова, віросподівання, таємниця особистого життя, 

право бути почутим, право на інформацію тощо. 
Робота в групах:  

Педагог об’єднує підлітків у чотири групи, розподіляє статті Декларації 
між групами: 

перша група – статті 1 – 8; 
друга група – статті 9 – 16; 
третя група – статті 17 – 23; 
четверта група – статті 24 – 30  

 Дається завдання передати в малюнках – символах зміст статей 
Декларації прав людини, об’єднавши окремо статті, в яких йдеться про захист, 
окремо статті про залучення, окремо статті – про забезпечення людини. 

 Кожна група отримує 3 аркуша формату А3. 
Час виконання: 10 хв. 
 По завершенні роботи групи презентують результати за такою схемою: 

спочатку всі групи по черзі розповідають про статті, які гарантують захист. 
Напрацювання учасників розміщуються під заголовком “Захист”. Потім іде 
розповідь про статті, що гарантують залучення. Напрацювання учасників 
розміщуються під заголовком “Залучення”. Наступною іде розповідь про статті, 
що мають заголовок “Забезпечення”. 

 Педагог уточнює інформацію стосовно статей, які відповідають 
принципам: захист, залучення, забезпечення. 

 Запитання для обговорення: 
- Для чого ООН була прийнята Загальна Декларація прав людини? 
- Як ви можете використати отримані знання у повсякденному житті? 

Вправа “Питання і відповіді” 
Проводиться у вигляді юридичного консульт-пункта. 

Питання: Що таке “Права людини” ? 
 Права людини – це те, чим згідно з нормами моралі наділений кожний 

мешканець світу, просто внаслідок того, що він – людина. Домагаючись 
реалізації наших прав, ми звертаємось, як правило, до власного уряду з позицій 
моралі: так поступати не можна, тому ще це вторгнення в сферу моєї моралі і 
образа моєї людської гідності. Н – І – Х – Т – О, ні людина, ні уряд ніколи не 
може відібрати у нас наших прав людини. 

 
Питання: Звідки взялися права людини? 

Вони виникли тому, що людина крім фізичної, має також моральну і 
духовну суть, щоб забезпечити кожній людині гідне життя – життя, яке людина 
заслуговує. 



 130 
 

Питання: Чому хтось повинен поважати права людини? 
Передусім тому, що людська суть включає й естетичну складову. 

Більшість людей, якщо їм вказати на те, що вони ущемляють чиюсь людську 
гідність, постараються цього не робити. Як правило, люди не хочуть 
заподіювати зла іншим. Однак тепер, крім моральних санкцій власної або чужої 
совісті, у більшості країн світу існують закони, які зобов’язують уряди 
поважати основні права своїх громадян, навіть якщо їм цього, можливо, і не 
хочеться. 

Питання: Хто володіє правами людини? 
Всі до єдиного. Злочинці, керівники держави, діти, чоловіки, жінки, 

африканці, американці, європейці, біженці, безробітні, працюючі, банкіри, 
працівники благодійних установ, вчителі, балерини, космонавти… 

Питання: Чи володіють правами людини злочинці і глави держав? 
Володіють правами абсолютно всі. Злочинці і глави держав – також 

люди. Сила прав людини полягає в тому, що вони визначають усіх рівними з 
точки зору володіння людською гідністю. Хтось часом може порушити чим-
небудь права або стати загрозою для суспільства, і тому може виникнути 
необхідність тим або іншим способом обмежити права таких людей, щоб 
захистити права інших, але тільки в певних межах. Ці межі визначаються як 
мінімум, необхідний для збереження людської гідності. 

Питання: Хто стежить за дотриманням прав людини? 
Усі ми повинні за цим стежити. Існують закони, як національні, так і 

міжнародні, які обмежують свободу дій урядів відносно своїх громадян, але 
якщо ніхто їм не вкаже на те, що своїми діями вони порушують міжнародні 
норми, уряди можуть безкарно продовжувати порушення. Кожний з нас, як 
особистість, повинен у повсякденному житті поважати права інших. Системи 
захисту прав існують для того, щоб усі ми могли ними скористатися. 

Питання: Як я можу захисти свої права? 
Намагайтеся звернути увагу інших на те, що ваші права були порушені, 

вимагайте дотримання ваших прав. Дайте опонентові зрозуміти: вам відомо, що 
ніхто НЕ МАЄ права поводитися з вами таким чином. Пошліться на відповідні 
статті Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про права 
людини або інших міжнародних угод, на відповідні закони власної країни. 
Повідомте іншим про те, що трапилося, дайте повідомлення в засоби масової 
інформації, напишіть вашому депутату й главі держави, проінформуйте про це 
неурядові організації, що займаються правами людини. Запитайте у них поради. 
Якщо є можливість, поговоріть з адвокатом. Намагайтеся, щоб уряду стало 
відомо про ваші дії. Дайте зрозуміти, що ви не маєте наміру відступати. 
Продемонструйте підтримку, на яку ви можете розраховувати. Нарешті, якщо 
все інше не допомогло, ви можете звернутися до суду. 

Питання: Як мені звернутися до Європейського Суду? 
Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод дійсно 

передбачає процедуру подачі як індивідуальних скарг, так і скарг однієї 
держави на іншу. Однак прийняття справ до розгляду регламентується 
суворими вимогами. Наприклад, до подачі справи в Європейський суд ви 
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повинні підтвердити, що були використані всі засоби національного захисту. 
Якщо ви хочете спробувати й вважаєте, що ваша скарга відповідає 
встановленим вимогам, її можна представити на офіційному бланку, який 
отримується в Секретаріаті. Однак краще звернутися за порадою до юриста або 
неурядових організацій, діючих у цій галузі й пересвідчитися, чи дійсно у вас є 
реальний шанс на успіх. Майте на увазі, що винесенню остаточного рішення 
може передувати тривалий і складний процес. 

Питання: У кого мені вимагати дотримання моїх прав? 
Ви повинні вимагати від уряду вашої країни, або від офіційних посадових 

осіб держави дотримання майже всіх основних прав людини, зазначених у 
міжнародних угодах. Права людини захищають ваші інтереси від посягання 
держави, тому ви повинні вимагати їх дотримання від держави або від її 
представників. Якщо ви вважаєте, що ваші права порушуються, наприклад 
вашим роботодавцем або сусідом, ви не можете прямо посилатися на 
міжнародні норми про права людини, за винятком тих випадків, коли уряд 
вашої країни був зобов’язаний ужити заходів, щоб не допустити таких дій 
роботодавців або сусідів. 

Питання: Хто несе відповідальність за захист моїх прав? 
Права не мають сенсу, якщо на когось не покладена відповідальність і 

обов’язок за їх отримання. Моральний обов’язок не посягати на вашу гідність 
покладений на кожну людину, але уряд вашої країни, підписавши міжнародні 
угоди, несе не тільки моральну, але і юридичну відповідальність. 
 Сьогодні розділ про права людини – найголовніший в більшості сучасних 
конституцій. Але історія прав людини – це історія боротьби, часом трагічної. 
Поступово природні права епохи Просвіти (свобода, рівність, право на житло, 
особиста власність та інше) доповнювались усе новими цінностями й тепер ми 
називаємо їх просто права людини. Деякі права мають назву “свободи”, 
наприклад, свобода слова, свобода думки. Тому говорять: “Права і свобода 
людини”. 
 Права й свобода людини стосуються виключно взаємовідносин людини з 
державою. Це так звана “Вертикальна” дія цих прав. Спроби застосувати 
методологію і термінологію прав людини до відносин між людьми (так звана 
“Горизонтальна” дія цих прав) не виправдалися, і, говорячи сьогодні про права 
людини, ми маємо на увазі взаємовідносини між людиною й державою. І хоч 
сім’я, любов, дружба або відносини з сусідами є джерелами цілого ряду прав і 
обов’язків, поняття прав людини до них не застосовується. 
 

Інтернет – сайти з прав людини 
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Упровадження інтерактивних методів у навчально–виховному процесі 
Вовчицького ліцею ім. В.Ф. Мисика 

Кравченко Л.Г. 
 

Основи суттєвих змін закладаються в освітньому закладі безпосередньо 
на уроці. Тому природно виникає запитання: яким же має бути урок у таких 
умовах? 

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

Урок є живою клітиною навчально–виховного процесу. Усе найголовніше 
для учнів відбувається на уроці. Дидакти розглядають сучасний урок передусім 
як урок, на якому вчитель вдало використовує всі найефективніші педагогічні 
засоби для розвитку учня, його активного розумового зростання, глибокого 
осмислення знань для формування його моральних основ. Тому головне 
завдання педагогічної діяльності вчителя полягає у створенні умов 
повсякденної й різноманітної творчості діяльності учнів. Усі зміни в системі 
освіти необхідно розглядати в контексті вдосконалення уроку. 

Про освітні технології сьогодні говорять усюди: у пресі, на педагогічних 
нарадах і читаннях, семінарах, у вищих закладах педагогічної освіти, у 
загальноосвітніх навчальних закладах. 

Яка мета, зміст й умови впровадження конкретних освітніх технологій у 
роботу загальноосвітнього навчального закладу?  

У сучасній педагогічній науці категорія „освітня технологія”, співіснуючи 
з поняттями „педагогічна технологія”, „технологія навчання”, „технології в 
освіті”, має понад 300 формулювань. Спробу систематизувати основні підходи 
до визначення поняття „педагогічна технологія” здійснено українськими 
вченими О.Кіяшком, І.Смолюком, О.Пехотою, які відмічають, що 
трансформація змісту зазначеного терміну була обумовлена зміною 
пріоритетів, що відбувалися при вирішенні завдань технологізації процесу у 
країнах з потужними освітніми системами. 

Так, в 40 – 50-ті роки ХХ століття у зв’язку із стрімкими впровадженнями 
у школи та вищі навчальні заклади Західної Європи й Америки технічних 
засобів навчання, під педагогічною технологією розуміли розробку та 
використання принципів оптимізації навчального процесу на основі сучасних 
засобів навчання. 

Починаючи з 1954 р. (після публікації статті Б. Скіннера „Наука про 
учіння і мистецтво навчання”), у технологічному підході виокремлюється 
новий напрям – програмове навчання – навчання, що здійснюється за 
спеціально розробленою технологією, яка має три принципові моменти: 

а) процес навчання розчленовано на елементарні кроки вивчення 
навчального матеріалу; 

б) програмоване навчання передбачає вимогу ефективного контролю 
засвоєння учнями кожної елементарної „порції” інформації; 
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в) найважливішою рисою програмового навчання є індивідуалізація 
навчального процесу, що здійснюється в умовах масового навчання. 

Саме ці три риси програмового навчання і роблять його технологічним 
процесом, яким можливо ефективно керувати. Тому згідно з контекстом 
програмового навчання під педагогічною технологією розуміють науковий 
опис послідовних елементарних кроків процесу навчання, відповідно до 
цільових установок, що мають форму конкретного очікуваного результату. 

У 70-ті роки ХХ ст. відбувається ще одна трансформація змісту поняття 
„педагогічна технологія”. Зазначений термін став трактуватись у контексті 
системного підходу як проект певної педагогічної системи. Це надало 
можливість вирішувати педагогічні проблеми в руслі теорії управління 
навчально–виховним процесом. 

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки характерним є 
багатоаспектність використання поняття „педагогічна технологія”, а також 
співіснування споріднених термінів („технологія в навчанні”, „технологія 
навчання”, „технології освіти” тощо), які досить часто використовуються як 
синонімічні. Зокрема, сьогодні поняття „педагогічна технологія” функціонує в 
трьох вимірах: 

• у науковому: як складова педагогічної науки, що вивчає та проектує 
педагогічні системи; 

• у процесуально–описовому: як алгоритмізований опис навчально–
виховного процесу; 

• у процесуально–дійовому: як реальний педагогічний процес, що 
побудовано відповідно до вимог технологічного підходу. 

Розглядаючи освітню технологію в третьому контексті, перш за все, 
відокремлюються технології особистісно орієнтованого навчання й виховання. 
Саме до таких технологій відносять інтерактивне навчання, яке дозволяє 
ефективно організувати та управляти навчальним процесом на засадах суб’єкт-
суб’єктної взаємодії. 

Слово „інтерактив” походить від англійського „interact” („inter” – 
„взаємний”, „act” – діяти). При цьому під інтерактивним навчанням розуміють 
таке діалогове навчання, що передбачає взаємодію учня з учнем під 
керівництвом учителя. 

Мета інтерактивних технологій – створити умови, які дозволяють учневі 
відчути себе об’єктом навчальної діяльності, повірити у свою успішність, 
набути досвіду колективного розв’язання завдань, сприяють розвитку 
критичного мислення, толерантності тощо. 

Завдання інтерактивних технологій: 
• максимально задіяти всіх учнів у процесі навчання, кожен з них 

вносить свій особистий внесок у спільну діяльність при засвоєнні 
навчального матеріалу; 

• організувати діалогове спілкування; 
• створити комфортні умови для навчання та сприяти взаємній 

підтримці. 
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Форми роботи з учнями, які найбільш раціонально використовувати на 
уроках: 

• проблемний діалог; 
• індивідуальна, парна, групова робота; 
• робота в творчих групах; 
• рольові ігри; 
• діалогова гра; 
• робота з різними джерелами інформації; 
• дослідницькі експерименти. 

Інтерактивне навчання реалізується за умов фронтальної або 
кооперативної форм організації навчальної діяльності учнів. 

Фронтальна форма передбачає навчання вчителем (учнем) групи 
школярів або цілого класу. Усі учні працюють разом чи індивідуально над 
одним завданням із подальшим контролем результатів. 

За кооперативною формою провідну роль відіграє спілкування й 
взаємодія учнів один з одним. Кооперативне навчання сприяє активному 
засвоєнню матеріалу. Спільні дії у малих групах, парах, обговорення матеріалу 
з іншими, навчання один одного дають можливість краще зрозуміти, опанувати 
матеріал. 

Структура уроку, із застосуванням інтерактивних технологій, має п’ять 
важливих складових: 

1. Мотивація. 
2. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. 
3. Надання необхідної інформації. 
4. Інтерактивна вправа – центральна частина заняття. 
5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку. 

Особливу увагу звертаємо на другу та четверту структурну одиницю 
інтерактивного уроку. 

Мета другого структурного компоненту інтерактивного уроку – 
забезпечити розуміння учнями змісту їхньої навчальної діяльності (чого вони 
повинні досягти на уроці і що від них чекає вчитель). Бажано, щоб учні 
озвучували своє ставлення до суті та структури вибраних способів навчальної 
діяльності, складали особистий план здійснення навчальних дій, могли 
визначити для себе майбутні результати (чітко і конкретно). При цьому вчитель 
повинен: 

- висвітлювати результати діяльності учнів або після кожного етапу 
уроку, або наприкінці; 

- чітко відображати рівень навчальних досягнень, який очікується 
після уроку (обсяг і рівень засвоєння знань учнями; розвиток 
емоційно-ціннісної сфери учня; визначення особистісного ставлення 
учня до подій, процесів, що є предметом вивчення на уроці); 

- грамотно виміряти очікувані результати (повнота пояснення; вміння 
вести діалог, рецензувати відповіді учнів, наводити приклади). 
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Мета четвертого структурного компоненту інтеактивного уроку – 
засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів уроку. Інтерактивна 
вправа, що займає 50-60% часу на уроці, здіснюється в такій послідовоності: 

- інструктування – 2-3 хв. (пояснення учням мети вправи, 
послідовності дій, кількості часу на виконання дій); 

- об’єднання в групи, або розподіл ролей – 1-2 хв.; 
- виконання завдань – 1-15 хв. (учитель виступає в ролі організатора 

роботи, консультує окремих учнів); 
- презентація результатів учнями; усвідомлення отриманих результатів 

– 5-15 хв. (рефлексія може здійснюватися в різних формах і 
передбачати індивідуальне виконання завдань, роботу в парах, 
групах, проведення дискусії). 

Серед уроків інтерактивного навчання найбільш розповсюдженими є 
урок–конкурс, урок-конференція, урок-диспут, урок-подорож, урок-
консультація, урок-семінар. Ці уроки дозволяють учителю активізувати 
пізнавальну діяльність учнів, навчати їх працювати в групах, сформувати 
навчальні та організаційні навички. Саме тому доцільність проведення уроків з 
використанням інтерактивних технологій не викликає сумнівів.  

Проблема, над якою працює Вовчицький ліцей 
„Використання інноваційних технологій у навчальному процесі” 

Проблеми кафедр: 
Природничо-
математичної 

Гуманітарної Розвиваючої Початкових класів 

Активізація 
пізнавальної 
мислительної 
діяльності у 
процесі модульно-
розвивального 
навчання 

Підвищення 
результативності 
навчання через 
впровадження 
інноваційних 
технологій у 
навчально-
виховний процес, 
шляхом 
раціонального 
відбору методів 
викладання на 
основі особистісно-
орієнтованого 
навчання 

Підвищення 
виховного та 
розвиваючого 
потенціалу уроку 

Підвищення 
рівня 
вихованості 
учнів з позиції 
загально-
людських 
цінностей 

 
2004"2005 н. р. 

( І етап) 
Теоретичний (вивчення теорії, методики інновацій в освіті) 

Педагогічна рада: „Ефективність використання нових педагогічних 
технологій”. 
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Психолого-педагогічний семінар: „Творчість учитися як важлива 
характеристика педагогічної праці”. 
„Психологічні принципи модульного навчання” 
Науково-практична конференція: „Розвиток творчого підходу в навчанні та 
вихованні”. 

2005"2006 н.р. 
(ІІ етап) 

Аналітичний (ознайомитися з нормативною базою освіти, досвідом 
педагогів-новаторів): 
Круглий стіл: „Перспективи впровадження Концепції профільного навчання”. 
Педагогічні читання: „Спадщина педагогів-новаторів” 
Психолого-педагогічний семінар: „Інновації на сучасному етапі навчання”. 

 
2006"2007 н.р. 

(ІІІ етап) 
Практичний (вивчення роботи з обдарованими дітьми шляхом аналізу, 

участь у МАН, олімпіадах, творчих та інтелектуальних змаганнях, робота 
профільних класів). 
Науково-практична конференція: „Обдарована дитина – чи закономірність?” 
Круглий стіл: „Профільне навчання – проблеми та знахідки” 
Педагогічний консиліум: „Поглиблене навчання та перспективи розвитку” 

 
2007"2008 н. р. 

(IV етап) 
Систематизаційний (оформлення матеріалів практичного досвіду ліцею 

з питань навчання, виховання, участі вчителів у конкурсах, ярмарках 
педагогічних технологій). 
Педрада: „Реалізація інновацій через систему діяльності на уроках” 
Методична рада: „Узагальнення методичних знахідок педколективу” 
Нарада при директору: „Робота педколективу з нормативно-правовими 
документами Міністерства освіти і науки України” 

 
2007"2008 н. р. 

(V етап) 
Підсумковий (підбиття підсумків роботи за всіма напрямками 

діяльності колективу”) 
Педагогічний: 
„Інноваційна технологія та результат її упровадження” 
Круглий стіл (обмін досвідом): 
- робота з обдарованими дітьми; 
- система виховних робіт; 
- підсумок роботи з Полтавським ДПУ; 
- результати навчання в ліцейних класах – якість знань у ліцеї 
Педрада: 
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„Підсумки роботи колективу з упровадження проблеми „Використання 
інноваційних технологій у навчальному процесі” 

Створення широкої мережі інноваційних навчальних закладів передбачає 
виявлення, навчання та виховання обдарованих дітей і молоді, суттєво змінює 
соціокультурне середовище. Пошук, виховання і навчання обдарованих дітей 
розглядається як єдиний процес формування майбутнього інтелектуального 
потенціалу. Тому навчально-виховний процес має бути орієнтованим на 
перетворення обдарованого учня у справжній об’єкт освітнього процесу. 
 Вовчицький ліцей – це заклад освіти, що створює оптимальні умови для 
всебічного розвитку найбільш обдарованих дітей, розвиває інтелектуальні 
творчі здібності, виховує гармонійно розвинену особистість 
  Модель Вовчицького ліцею базується на створенні системи 
навчання й виховання, яка забезпечує гармонійний розвиток нахилів, 
здібностей і обдарувань в контексті досягнення кожною особистістю високих 
меж самореалізації і морального самовдосконалення. 
 Впродовж навчання школярі мають можливість знайти себе в будь–якій 
сфері життєдіяльності закладу, реалізувати власні здібності, виявити, що в них 
виходить найкраще. Це одне з найважливіших завдань, що стоїть зараз перед 
сучасною школою. 
Головною метою діяльності ліцею є збереження, розвиток і примноження 
інтелектуального потенціалу нації, виявлення здібних та обдарованих дітей, 
створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до 
систематичної науково–дослідницької, пошукової, експериментальної роботи, 
на основі розміщення базового компоненту освіти.  
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Впровадження інтерактивних методів профільного навчання на уроках 
математики в гімназії ім. В.О. Нижниченка м. Комсомольська 

 
Пивовар В.І. 

. 
Чому вчити і як учити учнів у школі? Чи можна створити ідеальний 

механізм, знайти ідеальний метод навчання (зокрема навчання дітей математики)? 
Чому надати перевагу – традиційним методам викладання чи інтерактивним 
технологіям? Чому значна кількість основних методичних інновацій у математиці 
пов’язана сьогодні із застосуванням інтерактивних методів навчання? Такі 
питання стоять сьогодні чи не перед кожним прогресивним педагогом. Тож 
інтерактивні підходи до навчання – це щось зовсім нове в сучасній освіті чи ні? 
Виявляється, що ні. Ще близько 2,5 тисяч років тому всесвітньовідомий 
китайський філософ Конфуцій сказав: 

„Те, що я чую, я забуваю. 
Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю. 
Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. 
Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань та навичок. 
Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром”. 
Тож інтерактивний метод означає можливість взаємодіяти або знаходитись 

у режимі бесіди, діалогу з чим-небудь або з ким-небудь. Отже, інтерактивне 
навчання – це, перш за все, діалогове навчання, у ході якого здійснюється 
взаємодія вчителя й учня. 

Подальшу розробку елементів інтерактивного навчання можна знайти в 
працях В.Сухомлинського. У 70-80-х роках ХХ століття вчителі-новатори 
Ш.Амонашвілі, В. Шаталов, Є.Ільїна та інші повернулися до інтерактивного 
навчання. Але творчість цих педагогів була скоріше винятком, ніж правилом. 

Чому саме зараз інтерактивні методи набули такої популярності? З 
досліджень психологів можна зрозуміти, що у сучасному світі на людину 
звалюється величезний об’єм інформації. Дорослий може відфільтрувати 
матеріал, маючи досвід роботи з інформацією, а для дитини це дуже складно. 
Тому школа повинна допомогти у цьому: навчити учнів працювати з інформацією 
у різних її видах, визначати головне у поданому матеріалі. Та завдання 
виявляється не з легких, адже протистояти телебаченню, кіноіндустрії, рекламі, 
комп’ютерним технологіям дуже не просто. Однією із результативних методик є 
інтерактивне навчання. Суть його полягає в тому, що навчальний процес 
організований таким чином, що практично всі учні беруть участь у процесі 
пізнання. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної 
діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови 
навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну 
спроможність. Інтерактивні технології виключають домінування як одного 
виступаючого, так і однієї думки над іншою. 

Інтерактивні методики дають змогу задіяти не тільки свідомість людини, 
але й її почуття, емоції, вольові якості, тобто залучають до процесу навчання та 
виховання «цілісну людину». Це, звичайно ж, сприяє кращому засвоєнню 
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матеріалу. Використовуючи результати психологічних досліджень, можна скласти 
діаграму ефективності використання методів навчання: 

Звичайно, щоб уроки з використанням інтерактивних технологій дали 
очікуваний результат, треба ювелірно підходити до їх використання. Перш за все, 
підбирати такі методи, які відповідають віковій групі учнів. По-друге, не 
нагромаджувати один метод на інший, а використовувати один – два, але в 
гармонійному поєднанні. По-третє, давати учням час подумати, щоб вони 
матеріал сприйняли, а не виконували завдання «для галочки». По-четверте, 
необхідно обов’язково провести досконале обговорення за підсумками виконання 
інтерактивного завдання. 

Щоб забезпечити ефективний контроль над процесом навчання за умов 
використання інтерактивних методів, учитель повинен попередньо підготуватися: 
підібрати завдання, зразки їх розв’язання; старанно спланувати заняття: 
підготувати запитання і можливі відповіді, виробити критерії оцінки ефективності 
заняття; мотивувати учнів до вивчення шляхом добору цікавих завдань; 
оголошувати очікувані результати, критерії оцінювання. 

Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути толерантними, критично 
мислити, приймати продумані рішення. Тому, використовуючи інтерактивні 
методи, необхідно наголошувати на правилах роботи в групах, а краще, щоб ці 
правила були завжди перед очима учнів: кожен учасник має можливість 
висловитися; усі учасники поважають цінності і погляди кожного; обговорюються 
ідеї, пропозиції, а не люди, що їх висловили; усі учасники роблять зауваження 
коротко і по суті; кожен учасник відкритий для сприйняття чужих ідей; усі 
розбіжності, конфлікти вирішуються мирним шляхом; усі учасники прагнуть 
створити відкриту, ділову, дружню атмосферу. 

Починати запровадження новітніх технологій треба поступово, продумано, 
починаючи з використання простих: мозкового штурму, роботи в парах, у малих 
групах та інше. 

Використання інтерактивних технологій повинно бути не самоціллю, а 
необхідністю для створення атмосфери в класі, яка сприяє співпраці, порозумінню 
та доброзичливості.  

Особисто я розпочала впровадження інтерактивних технологій з 
«Мікрофону». Цей метод надав можливість кожному учню з класу висловити 
свою думку швидко, по черзі, не перебиваючи один одного, оскільки говорить 
той, хто тримає мікрофон. Дякуючи цьому методу, зуміли відкритися ті діти, які 
були менш активними, хоча й знали матеріал. Учні ж , які активно працювали на 
уроках і звикли домінувати у відповідях, навчилися слухати інших, аналізувати їх 
виступи.  

«Сторіночка довідника» стала традиційною на уроках математики. Учні з 
величезним бажанням допомагають пригадати той чи інший блок формул, 
необхідний для розв’язування задач чи систематизації знань, щоб розпочати 
вивчення нової теми.  

Серед дітей середньої ланки популярністю користується «Шкідливий 
дощ», адже необхідно якнайшвидше відтворити у формулах, означеннях, 
властивостях та ін. те, що змило дощем.  
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Метод «Світлофор» або «Займи свою позицію» допомагає мені як 
учителю візуально визначити на уроці рівень засвоєння знань учнями класу в 
цілому та визначити тих учнів, які ще не впевнені у своїх знаннях. Це легко 
вдається, адже у кожного на парті лежать дві карточки: одна з них зеленого, а інша 
червоного кольору. Якщо відповідь задовольняє учня, то він дає їй зелене світло. 
Коли ж відповідь викликає сумнів – з’являється червона картка. 

Серед учнів 8-9 класів популярними стали методи «Відповідь із рецензією» 
та «Доповідач – опонент». Під час використання першого методу відповідь 
одного учня рецензує інший: робить стислий аналіз виступу, наголошує на 
ключових моментах, підкреслює позитивні сторони та корегує недоліки. У методі 
«Доповідач – опонент» наголос переноситься на питання з боку опонента до 
виступаючого по суті виступу доповідача. У результаті використання обох 
методів висвітлення питання повторюється двічі й підхід до нього відбувається з 
двох різних сторін, що дає можливість слухачам глибше засвоїти матеріал. 
Практикуючись у такий спосіб, учні отримують навики і вміння, які необхідні для 
захисту наукової роботи. 

Під час уроків розв’язання задач часто використовую «Мозковий штурм» - 
технологію колективного обговорення, що спонукає учнів виявити свою уяву й 
творчість шляхом вираження думок усіх учасників, допомагає знаходити декілька 
рішень щодо конкретної проблеми (наприклад, розв’язати одну вправу різними 
способами), тим самим розширити діапазон використання знань та умінь учнів. 

Метод «Робота в малих групах» я використовую для розв’язання більш 
складних проблем, що вимагають колективного обговорення, коли завдання 
потребує спільної , а не індивідуальної роботи. 

У чому ж сильні та слабкі сторони цієї методології? 
Таке питання постає сьогодні перед педагогами. Та зайняти особисту 

позицію щодо впровадження інтерактивних технологій доведеться кожному з нас.  
Для захисту своєї позиції – необхідності використання інноваційної 

технології на уроках і під час виховної роботи – я можу додати лише, що розробка 
системи таких уроків, на мою думку, сприяє розвитку логічного мислення, 
самостійності, відповідальності учня за себе й за свій клас. Робота, якою зайняті 
діти, характеризується їхньою відповідальністю, вимогливістю, потребою у 
мисленні та самовираженні. Учні, занурені у процес навчання, отримують 
насолоду від такої праці, а також від того, що між їхнім навчанням і досвідом 
реального життя існує тісний взаємозв’язок. 

Практика підтверджує, що інтерактивні методи навчання посідають 
центральне місце у зростанні результативності гімназистів у олімпіадах, захисті 
науково-дослідницьких робіт МАН та універсіадах, активності учнів у 
всеукраїнських та міжнародних конкурсах. 

Зокрема, за результатами лише цього навчального року 21 призове місце в 
обласних олімпіадах , 16 призових у захисті науково-дослідницьких робіт МАН, 9 
призових місць у Всеукраїнській універсіаді при Київському Міжнародному 
Університеті та третій результат у Всеукраїнському захисті науково-
дослідницьких робіт МАН принесли до скарбнички досягнень гімназисти. 83 з 
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них взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» та 
Всеукраїнському конкурсі «Золотий ключик». 

Ось тому нове впроваджувати потрібно, але й те, що витримало 
випробування часом, набуте великим педагогічним досвідом і дало позитивний 
результат, зовсім відхиляти не слід. Головне, учмтель повинен пам’ятати, що для 
вихованців він має бути другом, що урок потрібно проводити не для учнів, а разом 
з ними, і щоб на кожному уроці будь-яка дитина відчувала радість творчої праці. 
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Підготовка вчителя до використання інноваційних технологій у 
навчальному процесі Миргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

 ім. Панаса Мирного 
Пляшник Л.С. 

 
  Загальновизнано, що школа – це модель суспільства. Саме від якості 
шкільного навчання й виховання залежить збагачення культурних цінностей. 
Стрімкий розвиток усіх сфер суспільного виробництва зумовлює збільшення 
обсягу та підвищення складності навчального матеріалу практично з усіх 
шкільних дисциплін. С.Смайле писав: “Метою скульптора є створення статуї з 
мармурової глиби, а метою освіти - розвинути можливості кращої людської 
природи”. Тому основним завданням школи є розвиток творчих здібностей 
дитини та всебічний розвиток особистості учня. 
 Наша школа переживає нині складний і водночас цікавий період 
реформування. Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", 
Концепції загальної середньої освіти, Державного стандарту освіти в сучасній 
школі відбувається системне оновлення змісту та перехід на нову структуру 
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навчання. Перед педагогами постає завдання забезпечити всебічний розвиток 
особистості учня. Реалізація цього завдання може здійснюватися лише за умови 
якомога активнішого включення в навчальний процес кожного учня.  
 Закономірно, що на перший план виходить питання, як навчити 
саморозвитку кожного учня, як прищепити йому вiдповiднi уміння та навички? І 
найголовніше питання: Якими навчальними методами й прийомами досягти 
позитивного результату? Учителю потрібно враховувати власні фахові 
уподобання, схильності, можливості та особливості класу. Слід вибирати такі 
методичні прийоми, які сприяють розвитку учня, які стимулюють його до 
пошуку, до творчості. Загальновідомо, що все вивчити неможливо. Особливо в 
наш час, коли потік iнформацiї збільшується лавиноподiбно. Найталановитіший 
учитель не може встигнути за стрімкою ходою науково-технічного прогресу. 
Тому і вчитель, і учень не повинні все вивчити, "зазубрити", а повинні знати, де 
знайти ту чи іншу інформацію та вміти її проаналізувати, відфільтрувати, 
вибрати найважливіше. Зробити це, використовуючи традиційні методи 
навчання, досить складно. Ці завдання значною мірою можна вирішити шляхом 
нової органiзації навчально – виховного процесу, впровадження iнновацiйних 
технологій. Не “передавання готових знань”, а “навчання життя” — ось на що 
спрямовані ці технології.  
 Тому уроки мають бути побудовані так, щоб новий матеріал подавався у 
доступній формі, цікаво й змістовно. Кожному відомо, як болісно реагує будь-
яка дитина на насильницьку операцію над її мозком – "зазубрювання", 
"втовкмачування". Школяр не випадково, не через примху сприймає 
"втовкмачування" як насилля, тому що мозок не потребує "повторення", 
навмисного заучування, якщо людина береться за щось для неї зрозуміле, цікаве 
й потрібне. "Втокмачувати" необхідно лише те, що не знаходить жодного 
відповідника чи еквівалента в її безпосередньому життєвому досвіді. 
 Інноваційне навчання - це такий динамічний процес, який забезпечує 
включення емоційних сфер психіки того, хто навчається, активне 
функціонування його інтелектуальних і вольових сфер, сприяє формуванню 
стійкого інтересу до предмета, ведучого до самоосвіти, і формуванню активної, 
творчої, гармонійно розвиненої особистості. Дослідження показали, що 
інноваційні процеси - важливий шлях подолання формалізму в навчанні. 
Відмітною особливістю навчально-пізнавальної діяльності при інноваційному 
навчанні є тип оволодіння знаннями, створення умов включення тих, хто 
навчається, не просто в діяльність, а в діяльність творчу, самостійну, зумовлену:  

- видом навчальної діяльності (спостереження й практична дія 
переважають над слуханням або супроводять його);  

- логікою пізнавального процесу (індукція переважає над дедукцією); 
 - психологією пізнавального процесу (аналіз через синтез, асоціативний і 
евристичний механізми, зв'язок інтуїтивного й логічного); 
 - джерелом знання (опора на образ, на наглядність).  
 Узагальнюючи сказане, можна стверджувати: інноваційне навчання може 
й повинно зробити свій внесок в організацію процесу навчання, у вдосконалення 
навчання.  
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Одним зі видів інноваційного навчання є інтерактивні прийоми. Сутність 
інтерактивного навчання полягає в тому , що навчальний процес відбувається за 
умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх учнів. Це базується на 
співпраці, взаємонавчанні вчитель – учень, учень – учень. Відбувається 
колективне, групове, індивідуальне навчання, навчання у співпраці. При цьому 
вчитель і учень - рівноправні, рівнозначні суб'єкти навчального процесу. 
 Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих 
ситуацій, використання дидактичних і рольових ігор, створення проблемної 
ситуації, спільне вирішення проблем на основі аналізу відповідної ситуації. 
 Отже, інтеракція сприяє формуванню атмосфери співробітництва, 
взаємодії, дає змогу педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу.  

Щоб ефективно використовувати на уроці інноваційні технології навчання, 
учитель повинен пропустити їх через себе, "пережити". А для цього педагога 
потрібно готувати, навчати цих методів і прийомів. Перш за все, директор школи 
та його заступники повинні навчитися управляти людьми не наказовими 
методами, а співпрацювати з педагогами.  

Для цього в Миргородській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 ім.Панаса Мирного 
проводяться педагогічні ради типу "Круглий стіл", "Дискусійний клуб", 
"Педагогічний консиліум", "Методичний аукціон" та інше.  

 У рамках підготовки педагогічних кадрів до використання інноваційних 
технологій у навчально – виховному процесі на початку навчального року на 
педрадах та засіданнях методичних об'єднань складається план на рік, у якому 
визначаються:  

- стратегія та перспективи розвитку навчального закладу й узгодження їх з 
спрямуванням державної політики в освіті; 

- регулювання взаємодії внутрішкільних структурних підрозділів з метою 
створення оптимальної моделі організації навчально – виховного процесу; 

- регулювання взаємодії педагогічних працівників школи з метою обміну 
досвідом по використанню інноваційних технологій; 

- організація теоретичних навчань для вчителів по впровадженню 
інновацій в освітній діяльності; 

 - робота творчої групи по інтерактивних технологіях. 
Протягом навчального року відбувається корегування змісту навчальних 

планів і програм: 
 - коригування плану роботи школи (з огляду на об'єктивні обставини); 
 - коригування навчальних і тематичних планів учителів у світлі 

особистісно–орієнтованого навчання та виховання й використання інноваційних 
технологій; 

- коригування вибору видів педагогічної діяльності й форм організації 
навчання. 

На початку та в кінці навчального року ми проводимо анкетування 
педагогічних працівників по впровадженню інновацій в педагогічній діяльності. 
Учителям даються прогностична (анкета № 1) та підсумкові (№2, №3) анкети.  

Анкета № 1. 
1.Які, на вашу думку, потрібні зміни в нашій школі? 
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 В управлінні навчально – виховним процесом; 
 В режимі роботи школи; 
 В змісті навчання й виховання ; 
 В підході вчителів до роботи; 
 У виборі методів і прийомів навчання. 

2.Чи вважаєте ви доцільним використання інноваційних технологій? 
 Так; 
 Більше так, ніж ні; 
 Так, тільки деякі елементи; 
 Більше ні, ніж так. 
 Ні, краще користуватися традиційними методами. 

3.Що є для вас перешкодою розробці та введенню інновацій? 
 Відсутність необхідних теоретичних знань; 
 Відсутність часу; 
 Відсутність допомоги; 
 Слабка поінформованість про нововведення в освіті; 
 Відсутність курсів перепідготовки по конкретних технологіях; 
 Переконаність, що інновації є недоцільними. 

4.Чого ви чекаєте від своєї участі в інноваційній діяльності? 
 Підвищення рівня знань учнів; 
 Особистого задоволення своєю працею; 
 Суспільного визнання; 
 Одержання додаткової заробітної плати; 
 Нічого, виконую наказ директора. 

 
Анкета № 2 

1. Чи використовували ви інноваційні технології протягом навчального року? 
 Так; 
 Більше так, ніж ні; 
 Так, тільки деякі елементи; 
 Більше ні, ніж так. 
 Ні, я користуюся традиційними методами. 

2.Коли ви почали використовувати новітні технології на уроках? 
 Щойно почув, прочитав; 
 Після відвідування уроків колег; 
 Після самостійного вивчення; 
 Під час узгодження з адміністрацією; 
 Після проходження курсів за обраною технологією.  

3. Який, на ваш погляд, результат використання інноваційних технологій? 
 Більша зацікавленість учнів у вивченні предмета; 
 Підвищився рівень знань учнів; 
 Мені стало цікавіше працювати; 
 Мене стали більше цінувати колеги; 
  Не бачу результату. 

Анкета № 3 
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1. У якій мірі ви поінформовані про наявність новітніх технологій? 
2. Які з цих технологій випробувані вами.? 
3.  За якими інноваційними технологіями ви працюєте? 
4. З якими технологіями ви хотіли б ознайомитися? 
5. З яких причин ви не використовуєте розроблені раніше педагогічні 

інновації? 
 Результати анкетування ми використовуємо як основу для перетворень та 
готовності педагогічних працівників до впровадження інновацій в навчально-
виховний процес. 

 Важливу роль у підготовці вчителя до використання інноваційних 
технологій відіграє самоосвіта вчителя. Для того, щоб вона стала ефективною, 
адміністрація школи проводить ряд заходів: 

- допомога у формуванні проблеми і операційних завдань 
самоосвіти; 

- надання консультативної підтримки, допомога в розробці проектів 
програм самоосвіти; 

- допомога вчителеві у виборі форм реалізації плану самоосвіти 
(участь у семінарах, творчих групах, методоб'єднаннях); 

- планування системи внутрішкільного контролю, виходячи з тем і 
завдань самоосвіти педагогів; 

- організація показів "майданчиків успіху" в галузі самоосвіти.; 
- участь у ярмарку педагогічних технологій 

 Миргородська ЗОШ І - ІІІ ступенів № 1 ім.Панаса Мирного є пілотною по 
вивченню інформатики. Школа має два сучасних комп'ютерних класи, 
відеокамеру, відеопроектор, різограф і т.д. Інформатику викладають учителі, які 
мають вищу кваліфікаційну категорію. 
 Крім того, в 2004 – 2005 році 11 вчителів нашої школи пройшли курси по 
програмі "Intel. Навчання для майбутнього" (інновації в освіті). 
 Допомогою на уроках є електронні підручники з Довкілля, інформатики, 
хімії, біології, історії, географії, фізики, математики, креслення. Вчителі також 
розробляють електронні тестові завдання з різних предметів, використовують 
можливості комп'ютера на різних етапах уроку. 
 З 1996 року вчителі ЗОШ № 1 включилися в обласний експеримент по 
вивченню інтегрованого курсу „Довкілля” за програмою Ільченко В.Р. та 
Гуз К.Ж. Предмет „Я і Україна. Довкілля” викладається з першого по шостий 
клас. У школі працює творча група вчителів „Довкілля”, на заняттях якої 
розглядаються як теоретичні, так і практичні питання викладання „Довкілля”. 
 Для підвищення фахового рівня педагогічних працівників у школі 
проводяться міські та обласні науково-практичні семінари для вчителів та 
адміністрацій шкіл. Так, за останні два навчальні роки було проведено 
Всеукраїнські педагогічні читання по вивченню творчої спадщини 
М.В.Остроградського, обласний семінар по „Довкіллю”, міські науково-
практичні семінари для вчителів початкових класів "Застосування інноваційних 
технологій при вивченні української мови в початкових класах", семінар - 
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практикум заступників директорів з навчальної роботи "Шляхи підвищення 
педагогічної майстерності" та інше.  

 Але ми завжди наголошуємо на тому, що методів і прийомів навчання 
багато, але вчитель повинен пам'ятати, що найкращий метод той, який 
найбільшою мірою відповідає змісту навчання, підготовленості класу, сприяє 
економному використанню часу. Вибираючи та поєднуючи методи, учитель має 
створювати найкращі можливості для активності школярів на всіх етапах 
опрацювання навчального матеріалу.  

У своїй роботі вчитель повинен завжди керуватися словами 
В.О.Сухомлинського "До кожного учня треба підійти, побачити його труднощі, 
кожному дати тільки для нього призначене завдання". І тоді робота вчителя буде 
найбільш ефективною. 
 

 
Творчий розвиток особистості школяра на етапі допрофільної підготовки 

 
Пасинок О.В. 

 
На доброті існує світ 
І добротою пахне хліб. 
І мирне небо, в школу йти –  
Це також вияв доброти... 
І до дітей любов свята – 
Це чистота і доброта. 

            П.Мандзик 
  
 Розвиток творчої особистості молодшого школяра був і залишається 
одним із найважливіших завдань навчання та виховання. Саме сьогодні 
ефективність роботи школи визначається тим, як навчально-виховний процес 
забезпечує виявлення та реалізацію творчих здібностей кожного учня, формує 
творчу особистість та готує до творчої пізнавальної дільності.  
 Національна доктрина розвитку освіти ставить перед учителем завдання 
створити дитині умови для її максимального самовизначення та 
самовираження. Зрозуміло, що не всім бути Ейнштейнами. Але із задоволенням 
і користю навчатися здатні всі. Для цього процес навчання має бути 
максимально наближеним до запитів і можливостей дитини. 
 Особливе місце у формуванні всебічного розвитку людини належить 
початковій ланці освіти. Тому у нашій школі розгорнулась широка 
експериментально-дослідна робота з апробації нових педагогічних ідей, 
прогресивних технологій і моделей навчання та виховання молодших школярів. 
 Навчальні плани початкової школи містять різні варіанти курсів, 
спрямованих на пізнання молодшими школярами навколишнього середовища: 
«Людина і світ», «Рідний край», «Ознайомлення з навколишнім світом» та інші. 
На мою думку, серед них найбільш цікавим є інтегрований та синтезований 
курс «ДОВКІЛЛЯ». «Стратегічна мета освітньої програми «Довкілля» - 
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формування цілісної свідомості людини, яка здатна брати на себе 
відповідальність за своє майбутнє і майбутнє довкілля». 

Природа – джерело краси, вона викликає в нас почуття радості, подиву. 
Було проведене одне цікаве спостереження: чим красивіша та багатша природа, 
тим добріші люди, які мешкають там. Отже, любов до природи, поетичне 
ставлення до неї, вміння бачити прекрасне у навколишньому позитивно 
впливають на менталітет народу. 
 Дослідники довели, що більшість людей засвоюють ті чи інші 
переконання з дитинства, ще до того, як отримують можливість критично 
осмислювати отриману інформацію. Для того, щоб діти краще знали і розуміли 
навколишній світ, щоб мали уявлення про ті екологічні проблеми, які постали 
перед людством, треба, щоб вони спочатку набули певного запасу знань про 
навколишню природу, про своє довкілля. Особливість курсу «Довкілля» якраз і 
полягає в тому, що весь зміст знань базується на загальних закономірностях 
природи та цілісному сприйнятті світу дитиною. 
 Про цей інтегрований курс вперше я почула у 1994 році. А потім 
познайомилася з програмою і захопилася цим предметом. Найбільше мені 
сподобалося те, що під час викладання курсу «Довкілля» я могла дати дітям 
початкові уявлення про фізику, хімію, астрономію, генетику та багато інших 
цікавих наук. І з 1995року у нашій школі з’явилося «Довкілля». Цей предмет 
сподобався дітям, зацікавив вчителів та батьків. Працювала я над цим курсом 
два роки, а потім  змушена була повернутися до традиційних уроків 
природознавства, хоч як не хотілося прощатися з уроками довкілля ні мені, ні 
дітям. Чому? Та тому, що крім програми і методичних рекомендацій, які були 
надруковані у журналі «Постметодика», більше не було нічого. Так «Довкілля» 
на 9 років пішло з нашої школи, але залишилося у серці. 
 За цей час «Довкілля» дуже «виросло», стало відомим, стало предметом 
нового покоління. Творчим колективом науковців та вчителів-практиків під 
керівництвом дійсного члена АПН України, доктора педагогічних наук Віри 
Романівни Ільченко були розроблені підручники, зошити, календарно-
тематичні плани, методичні рекомендації щодо викладання предмета для 
кожного класу. «Так з’явився у навчальних планах країни предмет довкілля – 
національний предмет нового покоління, всебічно досліджений і забезпечений 
системою експериментально перевірених підручників та посібників для учнів і 
вчителів».* 

 Так з 2004 року «Довкілля» знов у нашій школі і тепер, я переконана – 
назавжди. Тепер у нас є підручники, зошити. І якщо батьків першокласників 
мені доводилося вмовляти, переконувати у тому, що потрібно купити 
підручники, зошити, то тепер цих проблем немає. Діти захоплені довкіллям і 
батьки це бачать і розуміють. Мені подобаються підручники – красиві 
кольорові, сучасні, з цікавими фотографіями. Просто в захопленні я і від 
зошита. Дуже подобається «Азбука настрою» у зошиті. Учні, позначаючи свій 
настрій на початку кожного уроку, вчаться керувати своїми емоціями. Дитина 
не тільки відзначає, що на початку уроку вона весела чи сумна, а й 
замислюється, чому їй сьогодні сумно. А потім мені цікаво дивитися на зміну 
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настрою в кінці уроку. І якщо ніхто не залишився сумним, якщо додалося 
веселості, то це і є найвища оцінка мого уроку. Загальновідомо, що дитина 
кольором передає свій емоційний стан. Так от у зошитах з довкілля біля 
кожного завдання є фігурка якогось предмета. Її потрібно розфарбувати у кінці 
уроку біля того завдання, яке сподобалося найбільше. І коли діти 
розфарбовують ці фігурки яскравими кольорами та ще й біля кожного завдання 
– то це свідчить, що урок вдався. Кожен учень відчуває себе впевненим, бо 
знає, що на будь-якому уроці для нього знайдеться посильне завдання. Отже, у 
дитини зникає небажання ходити до школи. А ще у класі зникає тиша. Так 
звана дисципліна є пригніченням активності учня. І навпаки – рівноправне 
спілкування вчителя з учнями сприяє зростанню авторитету вчителя, виникає 
зацікавлення особистістю вчителя. Спілкування виходить за межі уроку. А під 
час уроків діти відчувають творче піднесення, осяяння, переживають позитивні 
емоції, набувають навичок соціальної адаптації. 
* Концепція освітньої програми «Довкілля», Київ-Полтава, 2003, ст.4 

Мої учні з нетерпінням чекають кожного уроку довкілля. Творчі домашні 
завдання, які вони залюбки виконують, дивують і мене, і інших вчителів. 
Кілька днів тому у нас був урок довкілля, на якому ми говорили про 
гостинність. Я попросила підготувати вдома розповідь про сімейні традиції 
зустрічі гостей. Уявіть моє здивування, коли одна з учениць вийшла 
розповідати про це з короваєм, який спекли вони з мамою, на вишитому 
українському рушникові. Та ще й розказала чудовий вірш про гостинність 
українського народу. А з тих казочок, які готують вдома діти, уже можна 
скласти цілу збірочку. Цікаво те , що навіть батьки, незважаючи на всю свою 
зайнятість та дорослі проблеми, включилися у наше шкільне життя. Після 
вивчення кожної теми проводяться узагальнюючі уроки, до яких ми готуємося, 
бо це – свято. І тоді у нашому класі – день відкритих дверей, бо приходять 
батьки, щоб подивитися на своїх дітей, приходять вчителі, щоб побачити щось 
цікаве, перейняти досвід. 

Одна з особливостей курсу “Довкілля” – уроки серед природи. Вони 
відіграють особливу роль в особистісно орієнтованій освіті. Саме у дні 
народних свят проводяться такі уроки . І це дуже символічно, бо у такі дні ми 
набираємося сили від матінки-землі. До уроків серед природи учні готуються 
заздалегідь. Першокласники та другокласники дарують довкіллю вірші, пісні – 
вони спілкуються з ним, наче з живою істотою. Старші учні ведуть 
спостереження, дослідження. Спілкування з природою, засвоєння народних 
звичаїв зміцнює фізичне та психічне здоров’я дітей. 
 Кожен учень приніс у 1 класі до школи маленький пагінчик якоїсь 
кімнатної рослини. Ми їх посадили , підписали горщики і кожна дитина 
доглядає за своєю квіткою. Ростуть діти – ростуть і квіти. Уроки довкілля не 
закінчуються після дзвінка. Вони взагалі ніколи не закінчуються, бо 
ознайомлення з таємницями природи відбувається не тільки під час уроків, а й 
у повсякденному житті. У грудні 2005 року мої другокласники звернулися до 
адміністрації школи та до інших учнів на щотижневій робочій лінійці з 
проханням не рубати на новорічні свята ялинок, а придбати штучні красуні. І 



 149 
 

вся школа підтримала їх. А це багато що значить. Отож, уже з наступного 
навчального року наша Андріївська загальноосвітня школа стане Школою 
екологічного виховання.  

Нам без природи не прожити – 
Це сонце й небо голубе. 
Вода, земля,повітря, квіти, 
Все, що оточує тебе. 
 
Це все довкілля, це природа, 
Частинки й ми її малі. 
Потрібне нам життя й свобода, 
Щоб вік прожити на Землі. 

 
 

Технології навчання в структурі інноваційної діяльності вчителя 
 

Макаренко К.С. 
 

На сучасному етапі розвитку народної освіти в Україні активізувалися 
пошуки нового в теорії та практиці навчання. 

Дослідниками (Н.Р.Юсуфбековою та ін.) сформульовано ряд законів 
перебігу інноваційних процесів. Закон необоротної дестабілізації педагогічного 
середовища. Сутність його полягає в тому, що будь-який інноваційний процес 
вносить у педагогічне середовище необоротні зміни. Існуюча цілісна система 
починає руйнуватися, і повинен пройти деякий час, поки елементи нового не 
створять нову систему або не асимілюються. Закон обов’язкової реалізації 
інноваційного процесу. Будь-який інноваційний процес, в основі якого є 
педагогічне відкриття, рано чи пізно, стихійно або свідомо повинен 
реалізуватися. Закон стереотипізації педагогічних інновацій. Будь-яка інновація 
поступово перетворюється у звичайні поняття і дії і таким чином приречена на 
стереотип. 

Ці закони обумовлюють і певні етапи функціонування інновацій. На 
першому етапі інновація сприймається як чужорідний об’єкт у педагогіці, часто 
викликає різку протидію, здається прожектерством. Це – доля багатьох 
педагогічних ідей. З часом інновація перевіряється на практиці, набуває 
технологічного характеру і масового визнання, оновлює застарілі теоретичні 
погляди. На останньому етапі новий підхід до навчання чи виховання стає 
відомим методом чи формою і входить певним компонентом у систему [2, с. 7]. 

Технологічний рівень проектування будь-яких освітніх процесів 
здійснюється шляхом перенесення теоретичних і методичних положень у 
площину конкретних явищ. 

При цьому можна зробити висновок, що технологія не підмінює теорію й 
методику, а на них спирається й ґрунтується. Її ефективність залежить від рівня 
розвитку теорії навчання, якості оволодіння нею та застосування. 
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Яскравим підтвердженням цього є досвід, наприклад, В.Шаталова, який 
розробив ефективну технологію навчання. Теоретичні положення цієї технології 
були відомі педагогіці й методиці, окремі з них він сформулював на основі 
власного досвіду. 

Педагогічна практика показує, що масове тиражування інноваційних 
технологій навчання не завжди дає позитивний результат, зокрема система 
навчання В.Шаталова, як з’ясувалося, була під силу лише небагатьом його 
послідовникам, оскільки на думку К.Д.Ушинського, переноситься не технологія, 
не досвід, а саме ідея, покладена в його основу. Л.Фрідман [4] аналізує досвід 
В.Шаталова з точки зору діяльності учнів. При цьому розділяє діяльність на два 
види: навчально-пізнавальну та контрольно-оцінну. 

Особливості досвіду В.Шаталова (за Л.Фрідманом): структура організації 
вивчення кожної теми однотипна (центральна ланка – опорний конспект); 
вивчення матеріалу укрупненими одиницями з метою скорочення часу на 
вивчення окремих предметів; використання опорних сигналів (на першому етапі 
побудова схем разом з учнями, а на другому етапі – готові конспекти – опорні 
сигнали); оригінальний досвід навчання розв’язування задач з фізики: на уроці 
В.Шаталов демонструє розв’язування задач, учні слухають і в кінці уроку 
записують. Розумно організована самостійна робота (домашнє завдання 
задається на початку теми); комбінований спосіб опитування: а) відтворити 
письмово конспект-схему; б) усно розшифрувати зміст конспекту; 

Основні постулати педагогічної системи В.Шаталова виділяє Н.Басова [1]. 
Серед них найважливішими є пояснення матеріалу зрозуміло, навіть спрощено, 
для чого необхідно зняти зайве навантаження на увагу дітей, повторити одне й те 
саме 3-4 рази різними словами; вивчати матеріал крупними блоками, в яких теми 
взаємопов’язані, оскільки дріблення матеріалу ускладнює сприймання, розриває 
ціле на окремі фрагменти, заважає побачити їх взаємозв’язок; передавати учням 
суть з метою зменшення об’єму запам’ятовування. 

Таким чином, досвід В.Шаталова необхідно вивчити з точки зору логіки 
пояснення. Так А.М.Сохор [3] розуміння пояснення подає як двосторонній 
процес: виникнення зв’язку між поняттями або твердженнями минулого досвіду 
і тим, що включені в умову задачі; у процес розуміння повинен включатися запас 
схем логічних операцій (процесів), який певною мірою відповідає даній 
пізнавальній задачі. 

На другому етапі виникає ускладнення розуміння. Логічна схема, яка б 
відповідала даному процесу, не актуалізується. 

Шаталову певним чином вдається керувати цим процесом. Один із 
способів засвоєння логічних схем – це введення їх у підсвідомість шляхом 
акценту на несуттєвому (дещо шокуюча інформація для даної аудиторії). 
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Рекомендації для вчителів історії щодо підготовки абітурієнтів до 
майбутньої роботи за кредитно-модульною системою у вищому 

навчальному закладі 
 

Цебрій І.В. 
 

Результати кредитно-модульної системи, що вже пройшла апробацію 
впродовж 2006-2007 навчального року, вимагають переосмислення змісту 
роботи в старших класах школи та усвідомлення абітурієнтами тих форм і 
об’ємів роботи, які чекають на них на першому курсі ВНЗ. 

За наслідками практичної роботи І-го семестру зі студентами першого 
курсу маємо підстави стверджувати, що перехід до вузівської ситеми навчання 
є складним і незрозумілим, бо вони не мають необхідного мінімуму вмінь і 
навичок до самостійної роботи з джерелами та науковою літературою, а також 
не вміють на задовільному рівні вести конспекти лекційних занять. 

Окрім лекційних і семінарських занять, що входять до змісту кожного 
модуля, студенти мають виконувати завдання, які виносяться на самостійну 
роботу та індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ). 

 Завдання для самостійної роботи є обов'язковими для всіх студентів без 
виключення. Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, передбачають 
поглиблене вивчення окремих теоретичних частин змістовного модуля. Вони 
зазначені у робочому тематичному плані з кожного нормативного курсу. 
Питання самостійної роботи повинні опрацьовуватися письмово, з переліком 
використаних джерел і літератури та відповідно до плану, запропонованого 
викладачем. Однак, механічне виконання письмових робіт не призводить до 
їхнього осмислення на рівні теоретичних узагальнень, тому для отримання 
заліку з даного виду роботи студенти мають відповісти на кілька питань 
викладача за матеріалами теми. Наявність письмової роботи та вільне в ній 
орієнтування допоможе розвинути навички до самостійної роботи з науковою 
літературою. Отже, упровадження таких підходів до опрацювання окремих тем 
з історії в старших класах ЗНЗ значно б полегшило процеси входження 
першокурсників до роботи за кредитно-модульною системою. 

Найскладнішим видом роботи для студентів І курсу є індивідуальні 
завдання. Кожний студент виконує своє науково-дослідне завдання, що не 
повторюється в межах однієї академічної групи. Після того, як усі студенти 
отримають теми для індивідуального опрацювання, викладач проводить 
консультацію щодо оптимального виконання кожного з видів цієї роботи.  
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Обсяг індивідуального завдання в формі письмового реферату або 
усного реферативного повідомлення не повинен бути великим, особливо для 
студентів І-го курсу. Його виконання передбачає розробку плану та обов’язкові 
посилання на використані джерела й наукову літературу. Усні рефераторні 
повідомлення можуть бути використаними на семінарських заняттях модуля.  

Більш складними видами індивідуальної роботи є анотація на історичні 
джерела та наукову літературу і фрагменти конспектів-уроку з історії. 
Оскільки виконання такої роботи вимагає від студента оптимізації творчих 
зусиль і власної оцінки історичних подій, критерії оцінки за виконання 
завдання мають бути іншими. Значна увага при перевірці ЗНЗ повинна 
приділятися вступній його частині та висновкам. Саме тут найповніше 
розкривається рівень мислення першокурсника, оскільки він репрезентує своє 
розуміння теми та її значення для навчального курсу. Постійна робота над ІНДЗ 
активізує творчі можливості студента, допомагає розкрити його розумовий 
потенціал. Тому доцільно використовувати ці форми роботи й у школі. 

Підготовка студентів до семінарських занять та їх робота на занятті є 
найголовнішим видом діяльності у ході опрацювання змістовного модулю. 
Виступи студента на семінарському занятті оцінюється за такими критеріями:  

а) кількісно-якісні показники опрацьованої студентом літератури; 
б) вільне володіння матеріалом, "не прив'язаність" студента до конспекту; 
в) вміння чітко і лаконічно висловлювати власні думки і робити належні 

висновки. 
За аналізом підсумків із педагогічної практики зазначимо, що на уроках 

історії в сучасній школі більше застосовується письмові види контролю, ніж 
усне опитування. Наслідком цього стало невміння учнів чітко формувати свої 
думки, виступати з об’ємними усними повідомленнями, робити власні 
висновки. Отже, необхідно звертати більшу увагу на мову тих учнів, що 
вирішили обрати для себе гуманітарні спеціальності. 

Надзвичайно активізують студентів до осмисленої роботи на лекційних 
заняттях тестові підсумкові контрольні за матеріалами лекцій кожного 
змістовного модуля. Після проведення першої модульної контрольної роботи, 
якість ведення конспектів помітно покращилася: Із лекційного матеріалу 
студенти стали відбирати основні факти, положення та теоретичні 
узагальнення. Рівень написання другої молульної контрольної якісно зріс.  

Ці процеси спостерігалися й у тих тестових, що виносилися для 
опрацювання на семінарських заняттях. На виконання десяти тестів різних 
рівнів студентам давалося не більше десяти хвилин. Якщо в межах першого 
змістовного модуля варіанти тестових питань викликали певні труднощі, то при 
вивченні останнього модуля вони вже розв’язувалися значно швидше і якісний 
показник став вище. Рівень виконання всіх видів робіт за результатами 
підсумкового контролю значно піднявся в тих студентів, які намагалися 
системно працювати упродовж усього семестру. Їм удалося набрати достатню 
кількість балів і не складати іспиту в кінці семестру. Однак, попередня 
заборгованість студентів, які вчасно не відпрацьовували всі види роботи, 
передбачені кредитно-модульною системою навчання, призвели до 
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незадовільних результатів. Відпрацьовувати „борги” стало набагато важче. 
Таким чином, орієнтація учнів старших класів на ті види роботи, що в 

майбутньому доведеться виконувати, навчаючись на гуманітарних факультетах, 
повинна полегшити їхню адаптацію до вимог вищого навчального закладу, 
гармонійно ввійти до нового соціального середовища та знищити ті контрасти, 
які ми спостерігаємо в попередній підготовці першокурсників. Ці проблеми 
необхідно вирішувати якнайшвидше. 

 
 

Використання методу проектів у процесі профільної освіти школярів 
 

Борщ Ж.В., Кравченко Л.М 
 

Сучасні процеси розвитку людства вимагають формування всебічно 
розвиненої високопрофесійної особистості, що здатна творчо і продуктивно 
вирішувати складні економічні, політичні, соціальні завдання. Виховання 
сучасної людини здійснюється у процесі реформування системи освіти, яка 
спирається на інноваційні пошуки педагогічної науки і практики. Модернізація 
освітньої галузі передбачає інноваційні зміни у використані методів, змісту, 
форм педагогічного процесу для активізації пізнавальної діяльності школярів з 
метою формування творчої особистості. Аналізуючи основні характеристики 
проектного навчання, Н.В. Матяш звертає увагу на підходи вчених до 
розуміння багатофункціональності можливостей методу, який можна 
розглядати як засіб: 

− всебічного розвитку розуму і мислення (П. Каптерєв); 
−   формування творчих здібностей (П. Блонський); 
− розвитку самодіяльності і підготовки школярів до самостійного 

трудового життя (С. Шацький); 
− підготовки вихованців до професійної діяльності (А. Макаренко); 
− інтеграції теорії та практики в навчанні (Е. Каганов, М. Крупеніна, 

В. Ігнатьєв, В. Шульгін) [4, с.38-43.]. 
Актуалізацією цього методу ми забов’язані сучасним педагогам, які 

пропонують використовувати його у трудовому навчанні (Г.Андрєєв, В. Бербер, 
Н. Бугаїв, Т. Кравченко, О. Копернік, О. Міхайльова, С. Ящук та ін.), навчанні 
основ програмування (І. Табарчук), біології (Л. Гладка, Є. Рутова), математики 
(А. Веліховська), фізики (М. Волосюк, Л. Костенко), географії (В. Андреєва, 
Н. Кобзар), історії (О. Вороніна), хімії С. Джабка, О. Токарєва, Н. Шиян), 
літератури (І. Зозюк, Г. Столяренко), іноземної мови Е. Арванітопуло, 
Е. Зіннуров, М. Яковчук). Проектне навчання застосовується у всіх ланках 
навчання і виховання, починаючи з дошкільних закладів, і є модифікацією 
продуктивного навчання. Не залишилися поза увагою його можливості щодо 
розвитку творчих здібностей (Н. Браташ, В. Устинова) та у громадянській освіті 
й вихованні (О. Лінник, Т. Ремех). Отже, через століття після свого виникнення 
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метод проектів став предметом ґрунтовного вивчення і широкого застосування 
в сучасній системі освіти. 

Аналізуючи педагогічні можливості застосування методу проектів, 
доцільно зазначити, що сьогодні ще залишилося поза увагою вивчення 
особливості застосування методу проектів в умовах профільного навчання 
школярів. 

Спираючись на теоретичні засади основ профільного навчання, 
необхідно визначити основний принцип, що реалізує профільна освіта - це 
особистісно орієнтоване навчання, яке доречно розглядати в контексті 
особистісно орієнтованої парадигми, обґрунтованої А.М. Бойко. Профільне 
навчання може існувати тільки за умов врахування індивідуальних 
особливостей, потреб, інтересів кожного школяра, формує орієнтацію на 
майбутню сферу професійної діяльності, дозволяє максимально використати 
його можливості та право вибору. Особистісно орієнтоване навчання є засобом 
здійснення гуманістичної характеристики професійної підготовки вчителя, 
спрямованої на визнання самоцінності, неповторності, цілісності особистості 
дитини, визнання її права на вільний розвиток і виявлення власних здібностей. 
Є.В. Бондаревська стверджує, що «… освіта – це, насамперед, ставлення 
людини, знаходження власної сутності, свого образу, неповторної 
індивідуальності, духовності, творчості. Дати людині освіту – допомогти їй 
стати суб’єктом культури, навчити життєтворчості». Найбільшою мірою це 
характеризує профільне навчання. 

Профільне навчання в Україні згідно з «Концепцією профільного 
навчання в старшій школі», передбачає такі основні напрями: суспільно-
гуманітарний, природничо-математичний, технологічний, художньо-
естетичний, спортивний [3]. Профільність освіти вимагає змін у змісті та 
структурі організації процесу навчання, тому що вона визначається добором 
предметів та їх змістом. Профільне навчання – це не професійне навчання. 
Воно не зводиться до вивчення предметів вузької спеціалізації, оскільки готує 
старшокласника не до однієї майбутньої професії, а до вибору низки близьких 
професій, а, отже, вимагає введення комплексу дисциплін. Будь-який профіль 
навчання охоплює базові загальноосвітні, профільні предмети та дисципліни за 
вибором, оскільки має забезпечити не лише спеціалізовану поглиблену 
підготовку до майбутньої професійної діяльності, але й загальноосвітню 
підготовку школяра. Отже, незважаючи на профіль навчання учня, зміст освіти 
обов’язково передбачає інваріантну складову та базові загальноосвітні 
предмети, які є обов’язковими для випускників усіх профілів. Необхідний обсяг 
знань, умінь, навичок з одного і того ж предмета значною мірою вирізняється 
при навчанні дітей на різних профілях. Поглиблене вивчення передбачає більш 
ґрунтовне і повне розуміння понять, законів, теорій, що вимагає від учителя 
застосування активних методів навчання та інноваційних форм, які 
сприятимуть залученню школяра до свідомої дослідницької діяльності.  

Профільне навчання, базуючись на врахуванні інтересів, здібностей 
дітей, має унікальні можливості для впровадження методу проектів, в основі 
якого лежить самостійна пошукова діяльність, широке використання 
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міжпредметних зв’язків, створення ситуації вільного вибору завдань. Високий 
рівень пізнавальної мотивації сприяє відповідному рівневі якості навчання й 
одночасно значному розвитку творчих якостей учнів. 

Метод проектів упродовж тривалого часу зазнав значного розвитку. 
Він має спільні риси з дослідницьким методом, оскільки вони обидва 
передбачають надзвичайно високу активність учнів і певну дослідну діяльність. 
У порівнянні з методом проектів, у дослідницькому значно більше місця 
займають теоретичні знання, інтелектуальна діяльність школяра, тоді як для 
методу проектів характерне органічне поєднання інтелектуальних дій з 
практичними. Сучасність вимагає формування людини, якій притаманні 
саморозвиток, самостійність думки, творчий пошук нових ідей, здатність до 
самореалізації в реальних умовах життя. 

Слово “проект” латинського походження й означає “кинутий уперед”. 
Завдання сучасної школи – сформувати людину для майбутнього. Отже, у самій 
назві методу закладено великі рушійні сили, що значно активізують діяльність 
школяра. У шкільній практиці, відповідно до кількості учасників, метод 
проектів використовують у формі індивідуальної та групової організації 
навчально-пізнавальної діяльності школярів. Суть індивідуального проекту 
полягає у самостійному вивченні учнем теоретичного матеріалу з певної теми, 
постановці елементарних дослідів, узагальненні їх результатів та встановленні 
залежності між фізичними величинами, явищами (при вивченні фізики, хімії) 
або виконанні певної моделі, виробу (у трудовому навчанні). Сутність групової 
форми методу проектів міститься не тільки у зборі теоретичного матеріалу, 
його аналізі, а й у спільному обговоренні, співпраці учнів на всіх етапах 
виконання проекту. Школярі разом планують, виконують, оцінюють проект. 
Взаємодія сприяє вихованню комунікативності, вмінню працювати в колективі, 
формуванню міжособистісних стосунків, відповідальності перед членами 
мікрогрупи. Застосовуючи метод проекту, вчитель вирішує не тільки 
навчальну, а й виховну мету. Роль учителя має спрямовуючий, допоміжний, 
консультативний характер, побудований на порадах, рекомендаціях, допомозі. 

Доцільно виділити етапи методу проектів, які в свою чергу є 
складними утвореннями і відповідають певній послідовності дій. Г. Альтшулер 
і В. Симоненко виділяють три найбільш узагальнені етапи: організаційно-
підготовчий; технологічний, заключний [6]. 

С. Ящук, розглядаючи проектну технологічну діяльність як загальну 
систему, виділяє чотири етапи: організаторсько-підготовчий; 
конструкторський; технологічний; заключний [8]. 

Н. Шиян пропонує п’ять етапів: пошуковий; аналітичний; практичний; 
презентаційний; контрольний [7]. 

І. Татарчук, спираючись на досвід російських учених, є прихильником 
шести етапів проектної діяльності [5]. 

Організовуючи безпосередню проектну діяльність школярів в їх 
економічній підготовці, О. Землянська виділяє наступні етапи: вибір теми і 
завдання проекту; формулювання першопочаткових ідей; планування 
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проектного завдання; безпосереднє виготовлення проекту; оцінка і захист 
проекту [1]. 

Ураховуючи те, що проектна діяльність школяра є багатоцільовою, 
Е. Землянська звертає увагу на цілий арсенал різновидів проектів. Якщо в 
основу класифікації покласти домінуючий вид діяльності учня, то проекти 
розрізняють як: практико-орієнтовані (виготовлення матеріального продукту, 
який можна використати в житті, школі, місті, сім’ї, окремою людиною); 
дослідницькі (висунення гіпотез і перевірка їх за допомогою методів 
соціального опитування, спостереження, експерименту); інформаційні (збір, 
аналіз, інформація про будь-який об’єкт, явище у вигляді реферату); творчі 
(розробка альманахів, ігор, сценаріїв, колажів, малюнків, виставки, музичні 
твори); рольові (підготовка до вистави) [1]. 

За предметно-змістовною галуззю: монопроектні (у межах одного 
проекту); міжпредметні; позапредметні. 

За терміном: мініпроектні (один урок або його частина); 
короткотривалі (декілька уроків – від 2-х до 4-х); довготривалі (чверть). 

За місцем виконання проекту учнями: на уроках у класі; після уроків у 
школі; вдома; змішаний. 

За кількістю учасників: індивідуальні; групові; класні [1]. 
О. Коберник вважає, що у сучасній педагогіці існують такі типи 

проектів: дослідницькі, в основі яких лежать дослідження певних соціально-
економічних явищ та процесів; творчі, результатом яких є спільне створення 
художніх творів, видовищних заходів; ігрові (імітаційні), у яких учасники 
проекту виконують визначені ролі; інформаційні, що полягають у зборі та 
аналізі інформації про певний об’єкт; практичні, орієнтовані на безпосереднє 
впровадження в практику [2]. 

Знання вчителем сутності і специфіки використання різних проектів 
дозволить йому використовувати їх у відповідності до предмета, теми, 
поставленої мети. 

Таким чином, завдяки універсальності метод проектів дозволяє 
оптимізувати профільне навчання, сприяє розв’язанню завдання формування 
ініціативної, творчої, критично мислячої особистості, здатної орієнтуватися у 
складних життєвих ситуаціях. 
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Використання історико-біографічних матеріалів при викладанні предметів 

професійного спрямування  
Шелудько С.В. 

 
О. М. Бекетов народився 3 березня 1862 року в родині вченого, професора 

Харківського державного університету М. М. Бекетова, засновника фізико-
хімічної науки, академіка Петербурзької Академії наук, про якого так 
відгукувалися харківські історики: "...європейською науковою силою в хімії був 
М. М. Бекетов, він присвятив Харківському університету кращі роки своєї 
наукової діяльності".1 

Брат батька — Андрій Миколайович — був відомим ботаніком-дарвіністом, 
членом-кореспондентом і почесним членом Петербурзької Академії. Сім'я 
Бекетових мала глибоке родове коріння та власні традиції, свідченням яких є 
герб. 

Дитячі роки Олексія пройшли у спілкуванні з членами сімей Мечнікових і 
Алчевських. Бекетов одержав гарну освіту; навчався в рисувальній школі М. Д. 
Іванової-Раєвської.  

У своєму "Життєписі" митець так коротко описує початок життєвого шляху: 
"Народився у 1862 році у м. Харкові, закінчив реальне училище у 1882 році, по 
закінченню — вступ до Петербурзької академії мистецтв, де в 1888 році 
отримав золоту медаль за дипломну роботу — проект театрального училища".1  

В училищі талановитий юнак захоплювався живописом, навчався 
малюванню у видатного українського педагога Д. І. Безперчого, вихованця 
Петербурзької Академії мистецтв, учня К. П. Брюллова. Д. І. Багалій про Д. І. 
Безперчого говорив: "Безперчий так був занурений у педагогічну діяльність, що 
здається, картини зовсім не писав". Збереглася одна з перших робіт 16-річного 
Бекетова — акварель, що зображує куточок природи на околиці Харкова. 
Розглядаючи картину сьогодні, ми з упевненістю можемо сказати: любов до 
живопису та рідного міста він проніс крізь усе життя, і під кінець життя 
написав: "Окрім архітектурно-мальовничої та педагогічної діяльності протягом 
всього мого життя я з любов'ю багато працював та працюю в галузі живопису; 
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переважно аквареллю, а також маслом, маю більше, ніж 200 різноманітних 
етюдів та рисунків з натури".2 

У наступні роки Олексій Миколайович так визначив своє головне заняття — 
"архітектор-художник". 

 Початок творчої діяльності О. М. Бекетова відноситься до 1890 року. Після 
повернення в місто Харків, він — викладач, а потім професор (1918 р.) кафедри 
історії архітектури Харківського технологічного інституту. Також брав участь у 
проектуванні і будівництві комплексу споруд цього навчального закладу; читав 
лекції з архітектурного проектування, креслення; викладав курс будівничого 
мистецтва, історії архітектури (складання навчальних програм); керував 
дипломними і курсовими проектами. 

У 1909 році ним підготовлений курс лекцій з архітектури, чудовою 
ілюстрацією до якого є альбом із малюнками, виконаний студентом С. І. 
Ідашкеним.2 

Педагогічну діяльність Бекетов поєднував з архітектурою і будівництвом. 
У 1884 році Петербурзькою Академією мистецтв йому присуджується 

науковий ступінь академіка архітектури за проект Громадської бібліотеки на 2 
млн. томів із галереєю відомих людей і нумізматичним музеєм, який 
реалізовано в місті Харків, нині бібліотека ім. В. Г. Короленка.3 

З 1900 року — член-кореспондент Спілки архітекторів і художників. 
Написав і видав у місцевих і столичних журналах "Зодчий", "Неделя 
строителя", "Архитектурно-художественный еженедельник" низку статей, у 
тому числі "Новое здание судебной палаты и окружного суда" (1899—1902 рр.). 

Брав активну участь у громадському житті міста, був членом архітектурно-
будівельного відділу Харківського товариства, створеного в 1904 році.4 

У 1906 році видав підручник "Архітектура" для студентів Харківського 
технологічного інституту ім. Олександра III.5 

Був учасником архітектурних конкурсів реконструкції вулиці Сумської, 
проекту Краснозаводського театру, архітектурного рішення фасаду Будинку 
кооперації на площі Дзержинського, проекту житлового будинку на 
Привокзальній площі.6 

З 1892 по 1911 рік — делегат усіх п'яти з'їздів російських зодчих у 
Петербурзі і Москві.1 

За проектами Бекетова зведено більше ста громадських житлових будівель у 
багатьох містах Росії та України: Катеринославі, Києві, Сімферополі, 
Новочеркаську, Лубнах, Алушті, Ростові-на-Дону та інших.2 

З 1919-го по 1928 рік завідував проектувальним відділом громадських 
споруд при "Донуглі".3 

Післяреволюційна службова діяльність архітектора пов'язана з організаціями 
"Госпроконт", "Укргромадбудпроект".4 

Бекетов — один з організаторів, член оргкомітету Союзу Радянських 
архітекторів УССР, неодноразово обирався до складу правління Союзу. 

В 1939 році обраний дійсним членом академії архітектури СРСР із 
присудженням наукового ступеня доктора архітектурних наук.5 
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Цікавим фактом із його біографії є запис у щоденнику про початок Великої 
Вітчизняної війни:  

"22 июня. Сегодня к 12 дня поехал на машине на "защиту" дипломных работ 
в строительный институт 

(ХИСИ). Едва вошел, как все бегут к радио: речь Молотова и сообщение, что 
немцы объявили нам войну. Уже подверглись их бомбардировке города: 
Севастополь, Одесса. 

23 июня …приучался к мысли, что мы ведем войну с немцами. 
26 июня. С 2-х дня до 7-ми вечера был на защите в строительном институте. 
2 июля. С фронта мало утешительного. Сегодня наконец установили радио 

(дома). 
23 июля. Сегодня в 9.30 утра меня разбудила Леночка [дочь Е. А. Бекетова. 

— Авт.]. Первая воздушная тревога! Пошли в подвал посидели полчаса, 
оказалось, что немецкие бомбардировщики пролетели, минуя Харьков, к югу. 
Леночка мажет глиною обрешетку крыши на чердаке. После обеда температура 
37°С, сидел дома и читал Лескова. 

24 июня. После кофе слабость. 
8 августа. Мне была телефонограмма с просьбой завтра в 2 часа дня быть в 

Горсовете. 
9 августа. Был на заседании, указал место, где проходит тоннель под 

Земельным банком. Там же был Гинзбург (академик архитектуры Гинзбург), 
который дал новые указания о старых тоннелях. 

12 августа. Был на откопке у Земельного банка. Никаких "ходов" не 
обнаружил. Надо еще сделать откопки внутри Торгового банка. 

13 августа. Отправился в штаб УВО насчет откопки у Торгового банка. 
15 августа. В 9.30 утра был в штабе ПВО, где осуждался вопрос о 

дальнейших раскопках старых ходов. 
16 августа. …а против Торгового банка до сих пор не нашли… (катакомб?).  
18 августа. Утром узнал по радио, что немцы уже заняли Николаев, Кривой 

Рог. Большой судостроительный завод нами же взорван! 
19 августа. ...а разрытие старых ходов у здания Торгового банка до сих пор 

не производится!"1 
З 18 серпня 1941 року Бекетов приступив до виконання своїх службових 

обов'язків у Харківському інституті інженерів комунального будівництва 
(ХІІКБ). В 1941 році Олексій Миколайович захворів, хвороба прогресувала. 
Йому залишалося жити 3 місяці і 4 дні.2  

23 листопада 1941 року на 80 році життя митця не стало. 
Лубни у творЧостІ О. М. Бекетова 
У Лубнах є дві будівлі, спроектовані О. М. Бекетовим: Окружний суд та 

Лубенське єпархіальне училище. Остання має найбільшу цінність.  
Лубенське єпархіальне училище — середній навчальний заклад, відкритий 

28 вересня 1908 року за ініціативи Єпархіального з'їзду духовенства (1902 р.). 
Належало до типу напівзакритих шкіл. До єпархіального училища приймалися 
доньки православного духовенства, для них навчання було безкоштовним, для 
дітей інших соціальних станів — із платою за навчання. Програма була схожа 
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на гімназійну, навчання тривало 7 років. Викладали в училищі випускники 
духовних семінарій, єпархіальних училищ Києва, Москви, Маріїнського 
інституту. Після закінчення навчання учениці, отримавши звання домашньої 
вчительки, могли працювати в початкових школах. Приміщення було збудоване 
Бекетовим за кошти єпархіального свічкового заводу.  

Сама споруда є дуже нехарактерною для творчості Бекетова. По-перше, це 
стосується розміру. Сам зодчий нечасто вдавався до масштабних проектів. 
Майже всі його будівлі схожі на мініатюрні лялькові будиночки, особливо це 
стосується архітектури особняків. По-друге — архітектурного стилю 
неокласицизму, до якого не так часто звертався митець.1 

Єпархіальне училище, мабуть, найбільша і найпрекрасніша споруда початку 
ХХ століття в Лубнах. Триповерхова будівля, Е-подібна у плані, із куполом та 
витонченими прикрасами просто вражає. Створений проект під впливом 
українського романтизму.2 Неповторним елементом декору є кахельні 
кольорові міні-віконця та фасад із аркою над входом3 (див. додаток 7).  

Споруда довершена не тільки зовні, а й усередині. Високі, просторі класні 
зали, світлі коридори і надзвичайно зручне у функціональному плані рішення 
будівлі говорять про великий талант Олексія Бекетова.  

 Окрім єпархіального училища зодчим у Лубнах зведена ще одна неповторна 
споруда — будинок Окружного суду.1 Він схожий із будинком училища, але 
більш суворий, без прикрас і оздоблень, двоповерховий. У плані вони однакові. 
Вишукані колони, напівколони та пілястри надають йому помпезності й 
величності, чітко простежується стиль псевдокласицизму. 

Олексій Миколайович будував усе життя, був авторитетом у своїй галузі. 
Бекетов старанно відгороджувався від втручання в особисте життя, тому 
дослідники часто натикаються на брак автобіографічних даних та повну 
відсутність біографічних досліджень про нього. Але найгучніше про творця 
промовляють його шедеври — діти, які показують характер батька, його думки 
й переживання, широту душі і прагнення до затишку, зовнішньої привабливості 
та внутрішньої функціональності. 

В сучасній науці О. М. Бекетов — це чисте незоране поле для дослідників: 
істориків, культурологів, істориків архітектури, містобудівників. Його спадок 
неосяжний, безліч проектів так і залишилися невтіленими, тож можуть 
прислужитися і зараз. 

Ми вважаємо, що у своїй галузі Олексій Миколайович не має рівних ні в 
масштабності творінь, ні у значенні для вітчизняної культури. Завдання 
привідкрити завісу невідомого, підняти з попелу забуття (особливо на 
Полтавщині) особистість із когорти славних українців ми виконали шляхом 
популяризації творчості Бекетова і спроби активізації уваги до його ролі й 
місця в історії. Фонди Бекетова ЦДНТА України безмежні. Не віриться, що всі 
ці рукописи, листування, креслення виконані однією людиною. Скільки ж праці 
вкладено, скільки робочого часу? А творчість натхнення, рутинні моменти 
технічної частини, малювання?.. Просто вражає різноманітність інтересів, увага 
до роботи і захоплень (малювання, графіка); особливо дивує те трепетне 
ставлення до будівель — кожна цеглинка, ліплення чи деталі внутрішнього 
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оформлення опрацьовані досконало, уважно і геніально скомпоновані дійсно в 
шедеври зодчества.  

Особистість Олексія Миколайовича захопила нас. Це — видатний українець, 
людина з великої літери. Дякувати долі, що ми взялися за вивчення саме цієї 
теми, бо доторкнутися до спадку великої людини , завжди удача. Для нащадків 
вивчати творчість Бекетова — велика честь, і наш обов'язок — не те, що не 
забувати, а досконало займатися популяризацією ідей великого архітектора. 

 
 

Профільна освіта: шляхи упровадження та перспективи 
  

Павленко В.І. 
 

 На сучасному етапі розвитку загальної середньої освіти однією з 
головних проблем є підготовка дітей у вищі навчальні заклади за різними 
спеціальностями, які потребують глибоких ґрунтовних знань з відповідних 
навчальних дисциплін. Це питання стало особливо актуальним під час переходу 
загальної середньої освіти на модель профільного навчання. 
 З метою забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської 
молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної 
підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, 
здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах 
реформування сучасного суспільства у школах району проводиться робота 
щодо впровадження профільного навчання. 
 В Полтавському районі організовано роботу 42 загальноосвітніх 
навчальних закладів, з яких: 13 - це школи І ступеня, 6 - ЗОШ І-ІІ ступенів, 23 - 
ЗОШ І-ПІ ступенів. 
 У 10 загальноосвітніх закладах введено профільне навчання за 
напрямками: природничо-математичний, суспільно-гуманітарний - 
Розсошенська гімназія (навчальні профілі: математичний, української 
філології); художньо-естетичний - Терешківська ЗОШ; технологічний - У 7 
школах, де випускники отримують кваліфікаційні свідоцтва: швачка - 
Божківська та Мачухівська ЗОШ І-ПІ ступенів, оператор комп'ютерного набору 
та комп'ютерної верстки (Кіровський НВК, Щербанівська та Мачухівська, 
Супрунівська ЗОШ І-ПІ ступенів), квітникар-декоратор-овочівник 
(Кротенківський НВК і Бричківська ЗОШ І-ПІ ступенів), водій 
автотранспортних засобів (категорія «В») (Степненська ЗОШ І-ПІ ст.) 
 Профіль навчання визначається з урахуванням освітніх потреб учнів; 
кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи; 
соціокультурної і виробничої інфраструктури району. Намагаючись 
задовольнити потреби якнайбільшої кількості дітей, з метою урахування їх 
індивідуальних інтересів в Розсошенській гімназії, Мачухівській ЗОШ І-ПІ 
ступенів впроваджено по два профілі. Таким чином учні цих шкіл мають 
можливість реалізувати свої професійні уподобання. Попереднім кроком до 
впровадження профільного навчання є робота по формуванню творчої, всебічно 
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розвиненої особистості. Цьому сприяє введення допрофільної підготовки для 
учнів 8-9 кл., а саме: впровадження курсів за вибором та факультативів: основи 
економіки; декоративно-прикладне мистецтво; етнодизайн; автосправа; спец 
технології; основи програмування; курс користувача; вступ до інформатики; 
валеологія; екологія. 
 Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок 
самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток 
їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних 
якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти. 
 Педагогічні та учнівські колективи беруть активну участь у 
різноманітних Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках. Так у 2006 році 
Терешківська загальноосвітня школа художньо-естетичного напрямку з 
поглибленим вивченням біології стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу 
«100 кращих шкіл України». У 2007 році Розсошенська гімназія брала участь у 
Десятій міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні - 
2007» у м. Києві. 
 На базі Розсошенської гімназії функціонує літературно-мистецька 
вітальня «Світанок». Нещодавно вийшла з друку літературна збірка творів 
членів вітальні «Ще не весна - передвесіння», серед яких вірші учнів 
Мачухівської школи. 
 У 2005-2006 н.р. у III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні шкіл 
Полтавського району зайняли 16 призових місць, у 2006-2007 н.р. - 19, причому 
троє переможців будуть приймати участь у IV етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад. 

 
 

Інтерактивне навчання в Божківській школі 
Полтавського району 

 
Берданова В.О.  

 
Із позицій особистісно орієнтованої, гуманістичної, освітньої формації 

переосмислюються численні педагогічні поняття, вводяться у практичний обіг 
нові. Сьогодні доволі часто педагогічна практика, особливо практика навчання 
дорослих, оперує поняттям «інтерактивні методи навчання». Натомість у 

теорії наявні поодинокі розвідки з даної проблеми. 
 
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАСВОЄННЯ НОВОГО 

ДОСВІДУ 
 Інтерактивне навчання — це, по-перше, учіння, яке ґрунтується на 
взаємодії, по-друге, навчання, побудоване на взаємодії. Таким чином, основою 
інтерактивного навчання є взаємодія. 
Філософський енциклопедичний словник визначає взаємодію як категорію, що 
відображає процеси впливу різних об'єктів один на одного, їх взаємозалежність, 
зміну стану та взаємоперехід, «народження» одним об'єктом іншого. 
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 Взаємодія в освітньому процесі здійснюється у формі педагогічного 
спілкування, що розглядається як рівноактивна взаємодія — діалог (полілог). 
Діалектика педагогічного спілкування — міжсуб’єктна взаємодії — це розвиток 
процесів уподібнення та відокремлення суб'єктів спілкування. Міжсуб’єктна 
взаємодія – діалог — спонукає учасників до особистісного розвитку, 
самовизначення персоналізації, соціального ототожнення, інтеграції. За 
слушним зауваженням М .Бахтіна, «тільки в спілкуванні, у взаємодії людини з 
людиною розкривається «людина в людині» як для інших, так і для себе... Бути 
— значить спілкуватися діалогічно. Коли діалог закінчується, усе 
закінчується». Таким чином, педагогічне спілкування можна визначити як 
діалог (полілог) на полімодульних рівнях ( учитель — учень, учитель –учитель, 
викладач — викладач, учитель — батьки, учитель — навколишній світ, учень 
навколишній світ тощо) у цілісному співбутті суб’єктів освітнього процесу. 
 У ситуації діалогу учасники створюють, насамперед, цілісне психолого-
педагогічне спільне буття — співбуття («інтерсуб'єктний план»). Водночас 
діалог є універсальним засобом і принципом організації людської свідомості 
(«інтрасуб’єктний план»). І врешті-решт, через діалогічну площину 
здійснюється мета суб'єктна взаємодія (різноманітні культуротворчі моделі). 
 Метод «Коло ідей» вчителі Скрипник Т.І. і Дейнека Г.А., Богомол І.О. 
використовують під час уроків - подорожей до музеїв м. Полтави. Цей метод 
залучає всіх учнів до роботи, дає змогу кожній групі обмінятися своїми 
думками. Інтерактивні технології дають можливість забезпечити глибину 
вивчення змісту. Учні освоюють усі рівні пізнання ( знання, розуміння, 
застосування, аналіз, синтез, оцінки). При цьому відсоток учнів, які засвоїли 
знання, досить високий ( понад 50 %) 

– змінюється роль учнів. Вона активна: учні приймають важливі 
рішення щодо процесу навчання; 
– змінюється основне джерело мотивації. Воно стає внутрішнім це 
інтерес самого учня. 
– значно підвищується роль особистості педагога. Педагог більше 
розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор. 
– засвоєння незначного обсягу інформації потребує значного часу. 
– кожна інтерактивна технологія потребує попереднього розгляду і 
навчання учнів процедури. 

Інтерактивний метод: «Робота в групах» 
використовує Васюкова Н.М. на уроці біології. 11 клас. Усний журнал на тему 
«СНІД: сенсації і реальність». 
Предмет «Основи захисту Вітчизни». Вчитель Козка С. М. 10 клас. 
Дано кожному учаснику групи завдання . Керівник групи організовує порядок 
виконання, заохочує групу до роботи, стежить за часом. Робота в малих групах 
дає змогу учням набути необхідних навичок для спілкування та співпраці; Вона 
стимулює роботу в команді. Ідеї, вироблені в групі, допомагають учасникам 
бути корисними один одному 3 клас. Учитель Черепанова H. M. проводить урок 
на тему: «Усна народна творчість. Лічилки. Розучування веснянок». 
 Інтерактивний метод «Мозковий штурм» використовує вчитель 
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математики Берданова В.О. в 5 класі. „Мозковий штурм” - це ефективний та 
добре відомий інтерактивний метод колективного обговорення, що широко 
використовується. Він спонукає школярів до розвитку уяви та творчості 
шляхом вираження думок усіх учасників, допомагає знаходити декілька рішень 
щодо конкретної проблеми.  

Робота в парах. Однією з форм роботи в малих групах є робота в парах. 
Учнів об'єднують у пари, визначають час для висловлення думок кожного з 
учасників, потім-спільного обговорення. Кожна пара обмінюється своїми 
ідеями та аргументами з усім класом, що допомагає провести дискусію. Цим 
методом роботи користуються на уроках математики та під час проведення 
позакласних занять учителі ІІІубіна І.Г. та Берданова В.О. 
Учні працюють у парах, щоб продумати можливі відповіді або рішення 
самостійно. Метод: „Займи особисту позицію" 
Урок математики на тему: «Знаходження числа за його частиною» 3 клас. 
учитель Черепанова Н.М. 
 Проводиться гра «Хто швидше обчислить». 
Учителька використовує метод «Займи особисту позицію». Цей метод 
корисний під час проведення в класі дискусії на суперечливу тему. Як 
проблеми слід використовувати дві протилежні думки, які не мають правильної 
відповіді. Але навіть серед інтерактивних методів навчання є інноваційні і 
традиційні. Усі вони цікаві, якщо добре продумані і підготовлені. Потрібно 
пам'ятати ,що: 
* 10% запам'ятовують з того, що читають 
* 20% з того, що чують  
* 30% з того, що бачать 
* 50% з того, що бачать і чують 
* 70% з того, що самі скажуть 
* 90% з того, що говорять і роблять 
 Інтерактивні методи навчання : ми кажемо, слухаємо і робимо водночас. 1 
використання інтерактивних методів вчителями Божківської ЗОШ1 - Ш ст. –  
дискусія. Ці методи дають прекрасну нагоду виявити різні позиції з певної 
проблеми або з суперечливого питання. Для того, щоб дискусія була відвертою, 
необхідно створити атмосферу довіри та взаємоповаги. Тому в класі бажано 
виробити правила культури ведення дискусії. Цим методом користується на 
позакласних заняттях в нашій школі учитель правознавства Хорошко Т.М. 
Приводимо приклади уроків з використанням інтерактивних методів навчання.  
 

Урок – віночок. Моє здоров’я (основи здоров’я, 3 клас) 
Вчитель: Черепанова Н.М. 

Мета: узагальнити знання та навички з проблеми збереження й зміцнення 
здоров'я як найбільшого багатства людини; ознайомити з традицією плетіння 
українського віночка; розвивати мовлення, пам'ять, сприймання, уміння 
аналізувати; виховувати дбайливе ставлення до свого організму, 
навколишнього середовища. 

Хід уроку 
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І. Організація класу 
Дзвоник нас усіх покликав, 
Бо для праці час настав. 
 

Тож, і ми часу не гаймо 
І за парти всі сідаймо. (Звучить 

пісня „Зелене жито, зелене..." 
 
ІІ. Повідомлення теми й завдань уроку. 
Вчитель. Здрастуйте! Здоровенькі були! Дай Вам, Боже, здоров'я! 
Од віку і до віку так вітаються люди. 
 „Здоровий не знає, який він багатий", - каже українська приказка. І це не 
даремно. Здоров'я не купиш ні за які гроші. Людина веде здоровий спосіб 
життя, якщо вона не курить, не вживає алкогольних напоїв, наркотиків, 
займається фізкультурою і спортом, стежить за чистотою свого тіла. І сьогодні 
ми відкриємо кілька сторінок книги здоров'я для себе і для наших гостей. Крім 
того, на уроці ми будемо плести віночок. 
 Український віночок - не просто окраса, а й оберіг, „знахар душі", бо в 
ньому є така чаклунська сила, що болі знімає, волосся береже. Звичай плести 
віночки прийшов до нас із давнини. Дівчаткам, яким минуло 6 років, плели 
віночки із 7-ми квіток. І ми будемо вплітати по одній квіточці, виконуючи 
завдання. 
IIІ. Повторення та закріплення вивченого матеріалу. 
Учень. 

Вітчизно люба! Рідний 
край! 
Ліси, поля, долини, води...  
Ти лиш задумайся, пізнай  
Ті дивні дари природи.  

В них наша сила і любов. 
Земля — то ненька наша люба. 
В її таїни знов і знов 
Заглиблюйся, - побачиш чудо!  

 
Учень. 

У гаю, на лузі, в полі, - 
Скільки там квіток! 
Ми нарвали їх доволі, 
Потім посідали в колі, 
Щоб сплести вінок. 

 

Сплетемо віночок 
Здоров'я, щоб рости 
І гартуватись, 
І міцніти, як броня. 

 

Завдання 1 (цвіт яблуні). Довідкове бюро. 
 Квіти яблуні — символ материнської любові. Батько торкався віночком 
голівки доньки і промовляв: „Мати – яблуне, дядино моя. Дай моїй донечці 
здоров'я і долі щасливої". 

Вікторина. 
1. Що таке здоровий спосіб життя? 
2. Чому потрібно оберігати орган зору? 
3. Для чого миють руки перед їжею? 
4. Як можна загартувати свій організм? 
5. Яку роль відіграє харчування в житті людини? 
6. Чому потрібно доглядати за зубами? 
7. Чому, коли чхаєш, потрібно користуватись носовичком?  
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8. Чи можуть сонце, повітря і вода бути шкідливими? 
9. Чи потрібно під час хвороби звертатися до лікаря? 

Молодці, впорались із завданням. Вплітаємо першу квітку -цвіт яблуні. 
Завдання 2 (барвінок). Довідкове бюро. 
 Барвінок — до людської оселі, городу тягнеться. Узимку відвар барвінку 
п'ють при застуді, влітку барвінком прикрашають святковий хліб, плетуть з 
нього весільні віночки, букетики. Цілий рік його шанують, вважають символом 
життя. 
    Гра „ Так чи ні”. 

Кожного ранку раненько встаю. (Так) 
Вставши, швиденько вдягаюсь. (Так) 
Потім вмиватись я забуваю, так і до школи іду. (Ні) 
Зубки чищу я щодня. (Так) 
Милом личко я вмиваю. (Так) 
Та грязненькою ганчіркою очі протираю. (Ні) 
Вранці снідать не люблю. (Ні) 
Фрукти їм не миті. (Ні) 
Із мікробами дружу. (Ні) 
З вітамінами дружу, щоб здоровим бути. (Так) 

Завдання 3 (любисток і васильки). Довідкове бюро. 
 Люди люблять любисток і васильки не тільки за пахощі, а й за лікувальні 
властивості. Ними миють волосся, освіжають хату, у відварі купають 
маленьких дітей. У вінку — це символ людської відданості, уміння бути 
корисним. 
 Відгадайте загадки. 

1. Маленький, гіркий цибулин брат (Часник). 
2. І печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять, – бо я добра (Картопля). 
3. Сидить Марушка, уся в кожушках. зайці прибігають, 

 кожушки знімають (Капуста) 
4. Одгадай загадочку: кинув її в грядочку, нехай моя загадка  
лежить до весни (Зерно). 

5. Стою стрункий, високий, в зелених шатах я. 
І золотом прикрашена, голівонька моя (Соняшник). 

6. На городі молода, пишні коси розплела, 
У зеленії хустинки, золоті хова зернинки (Кукурудза). 

Завдання 4 (ромашка). Довідкове бюро. 
 Ромашку люди вплели у віночок, коли переконалися, що вона приносить 
не лише доброту та ніжність, але й здоров'я. Відваром ромашки полощуть 
горло. У ньому купають немовлят. Ромашку в народі називають ще й 
рум'янком. 
 Гра „Анаграми". 
 З окремих літер потрібно скласти слова і виключити зайві. Назвати 
узагальнюючі поняття. 
 P A M Ш О К А (ромашка) 
 Д І Р Е В Е Й (деревій) 
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 Б Я К Д У (будяк)  
Л П А И (липа) 
 2. Робота парами. 
Скласти та прочитати прислів'я про здоров'я. 
 Доки      голова    то 
 не тужить       здоров'я              служить, 
 

 
К  А 
Р  У Х 
   

Відповіді: ОКУЛІСТ, СТОМАТОЛОГ, КУХАР. 
Завдання 5 (калина). 
 Довідкове бюро. 
 Квітку калини вплітали посередині як символ краси і дівочої вроди. Не 
було в народній медицині корисніших ліків від застуди, ніж чай з калини, її 
соком очищали обличчя, щоб було рум'яним. Кора з калини припиняє 
кровотечі, знижує кров'яний тиск в організмі. 
 

Пісня „Ой, є в лісі калина”. 
Гра „Знайди зайве". 
1. Цукерка, редиска, морозиво, пряник. 
2. Сльоза, зір, повіка, вухо. 
3. Емаль, зубна щітка, мило, зубна паста. 
4. Баклажан, помідор, виноград, перець. 
5. Цибуля, часник, капуста, суниці. 
6. Борщ, вареники, суп. 
-  Вплітаємо шосту квітку - калину. 
Завдання 7 (безсмертник). 
 Довідкове бюро. 



 168 
 

 Безсмертник дарує здоров'я роду людському. Чи виразки, чи вавочки — 
все загоїть, тому й співають йому гімн життя. 
 Колективне складання інструкції „Здоровий спосіб життя”.  

1. Доглядати за руками та тілом. 
2. Не перевтомлювати очі. 
3. Дотримуватись гігієнічних вимог до одягу. 
4. Стежити за чистотою зубів. 
5. Правильно харчуватись. 
6. Користуватись носовою хустинкою. 
-  Вплітаємо сьому квітку - безсмертник. 

Входить Айболить. 
 Я із міста Нехворійко. Ви хочете зі мною пограти в гру? Тоді 
приготуйте свої долоньки. Якщо те, що я називаю, є ознакою здоров'я, ви 
плескаєте в долоньки, а якщо ні - сидите мовчки. 

Якщо нічого не болить: 
Добрий настрій, 
Пружні м'язи, 
Біль у горлі, 
Вільні рухи, 
 

Дратівливість, 
Кашель, 
Дзвінкий голос,  
Добрий апетит, 
Поганий апетит. 

 
- Я дуже задоволений вами. 
А тепер невеличкий медогляд.  

Всі дихайте. 
Не дихайте.  
Дуже добре. 

 

Станьте прямо, 
усміхніться,

Один на одного 
подивіться,

Очима поморгайте, тихесенько сідайте.
 
-  Я оглядом задоволений, бо ніхто з дітей не хворий, всі веселі, всі здорові. 
Так тримати!!! 
IV. Підсумок уроку. 
 - От і завершується наш урок. Пригадаймо ще раз, які квіти впліталися у 
наш вінок. 
 - Яка квітка вам сподобалася найбільше? Чому? 
 - Ми часто забуваємо, які цілющі скарби подарувала нам природа. І ми 
повинні берегти їх, як своє життя. 
Учень. 

Якщо хочеш бути здоровим,  
Правило запам'ятай:  
Сам про своє здоров'я дбай, 
 На лікарів цих турбот не покладай.  
Лікарі лікують хворих,  
Здоров'я вони не творять.  
Людина повинна бути сама  
Дисциплінована і вольова. 
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Підсумковий урок з основ здоров’я 4 клас 
«Основи здоров'я» 4 клас 

Автор: Дмитренко Т.П. 
 

  Тема: Підсумковий урок. 
 Мета: підбити підсумки курсу «Основи здоров'я»,звернути увагу на 
взаємозв'язок складових здоров'я, розвивати вміння дітей мислити самостійно, 
творчо підходити до опрацьованого матеріалу виховувати культуру 
спілкування, бажання берегти і зміцнювати своє здоров'я. 
Обладнання. Таблиці, малюнки, робочі зошити. 

Хід уроку 
I. Організаційний момент 
II. Вступне слово вчителя 
 Вчитель За вікнами буяє весна, скоро канікули і зрозуміло, що вчитися не 
хочеться, а треба. А тому, щоб всім нам було цікаво я пропоную забути слово 
«урок», а замість нього провести симпозіум. 
 - Що таке симпозіум? (відповіді дітей). 
 Учитель. Симпозіум - це нарада, засідання вчених зі спеціального 
наукового питання. Уявімо, що ми не просто учні 4 класу, а всесвітньо відомі 
лікарі, вчені, яких турбує найсерйозніша проблема: як зберегти здоров'я 
планети, як зберегти життя.  
Питання до класу: 
- А якщо ми відомі вчені, то нам знову треба вчити те, що ми добре вивчили? 
-А що потрібно?  
  Використовуючи набуті знання, зробити висновок, що необхідно змінити 
в нашому житті, з чим треба боротись, щоб зберегти здоров'я нації. 
 Тож з вашого дозволу, шановні друзі, я беру на себе роль головуючого і 
оголошую відкритим симпозіум на тему: «Людина та її здоров'я». 
(відкривається дошка. Тема та епіграф записані на дошці). Епіграфом до 
нашого зібрання є наступні слова, прочитаємо їх разом: 

Хто здоровий, той сміється,  
Все в житті йому вдається,  
Він долає всі вершини,  
Це чудово для людини. 

Перш ніж приступити до обговорення доповідей шановних магістрів, 
відгадайте загадку:  
Що це таке? 
Коли воно є - марно тратимо, не дбаємо, 
А коли його не стане - віддали б усе, 
Щоб повернути назад.  
(на дошці кріпиться середина ромашки, на якій написано: здоров'я). 
Зазвичай вчені готують свої виступи на таких зібрання заздалегідь. І тому, 
дорогі колеги, прошу до слова шановну пані Дарію, яка досліджувала фізичну 
складову здоров'я. А вас, любе товариство, я попрошу бути уважними і взяти 
активну участь в обговоренні поставлених тем.  
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(Виступ учениці). 
- Чи є питання до доповідача? 

(Питання від дітей). 
Співбесіда. Закінчити думку: «Фізично здорова людина - це...» 
(Підсумок - пелюстка з основними положеннями «Фізична складова здоров'я 
закінчується 
на дошці) 
 Група підтримки Дашеньки підготувала для вас маленьку сценку 
«Суперечка друзів», щоб ще раз підкреслити, що потрібно нашому організмові. 
(Сценка «Суперечка друзів»). 
 Продовжуємо наш симпозіум. До слова запрошується магістр з 
соціальних питань пані Аліна.  
(Виступ Харченко Аліни.) 
- Чи є питання до доповідача? 
 Співбесіда: 

- Чи згодні ви з таким висловом: «Здоров'я починається з сім'ї» 
- Що ви розумієте під цим висловом? 

Бліц-турнір «Як ти вчиниш, коли...» 
- У мами розболілась голова, а ти дивишся по телевізору улюблений серіал? 
- Сестричка просить прочитати книжку, а ти збираєшся на прогулянку? 
- Ти з другом розмовляєш по телефону, а тебе покликала мама? 
- У бабусі тремтять руки. Вона не може пришити ґудзик до твоєї куртки? 
- Тобі захотілося велосипед, а у батьків немає грошей? 

Підсумок(пелюстка «Соціальна складова здоров'я» - на стенді) 
 Фізкультхвилинка (пісня «Усмішка») 
Ця весела пісенька проклала нам місток до виступу пані Анни.  
(Марценюк Анна виступає з інформацією «Психічна складова здоров'я»)  
На жаль, в нашому житті трапляються стресові ситуації. 

- Що таке стрес? 
- Що для вас стрес? Коли він виникає у вас? 
- Що б ви порадили людині, яка пережила стрес? 

Вчитель. Послухайте найпростішу пораду: «Коли у вас поганий настрій з 
різних причин, візьміть свою улюблену іграшку і поговоріть з нею. 
Розпочинайте так: Я розповім тобі, чому у мене поганий настрій...»  

- А що треба робити, щоб таких стресових ситуацій було менше?(відповіді 
дітей) 
 Як доказ вищесказаного, прослухайте вірш Марії Козуб «Добро» 
Підсумок.(на стенді закріплюється пелюстка «Психічна складова здоров'я») 
 У нас залишається місце ще для однієї пелюстки «Духовна складова 
здоров'я».Своїми роздумами на цю тему з нами бажає поділитися пані 
Олександра.  
(Виступ Романюхи О.) 
- Чи згодні ви з доповідачем? 
- Чи є у вас улюблені заняття? 
- Як вони впливають на ваш стан? Ваше здоров'я? Що є для вас найціннішим? 
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Чому? 
- Що, на вашу думку, може зробити життя щасливим?  
Завдання. Розмістіть слова в порядку значущості для себе : 
дружна сім'я, великий будинок, добре оплачувана робота, здоров'я, освіта, 
надійні друзі, гроші, любов, гарна зовнішність. 
(Бліц-опитування • на дошці - наслідки) 
Вірш А. Матвієнка „Що є життя” 
(Стеблій Н., Бородавка І.) 
- Про яке правило говорить автор? 
Підсумок. Пелюстка «Духовна складова » закріплюється на дошці. 
-А тепер давайте подивимось на цю діаграму. Про що вона свідчить? 
- Що найбільше впливає на наше здоров'я? 
- Який висновок для себе повинен зробити кожен із нас? Вірш «Яке то щастя...» 
Підсумок уроку. 
 

Методична розробка уроку на тему: 
„Сучасний стан та перспективи розвитку біосфери в 11 класі”. 

Автор: Васюкова Н.М., вчитель біології. 
 Тема: Сучасний стан та перспективи розвитку біосфери. 
 Мета: Узагальнити знання учнів про сучасний стан біосфери, розширити 
їх уявлення про діяльність людини, як геологічну силу, що активно перетворює 
всі оболонки Землі. Допомогти учням ще раз усвідомити своє місце у природі, 
необхідність будувати людську діяльність з урахуванням збереження 
взаємозв'язків у ній, підкреслити необхідність знань екологічних 
закономірностей для запобігання зникнення всього живого на Землі. 
 Спонукати учнів до активного екологічного мислення, виявляти 
пізнавальні потреби, духовні запити, нахили і здібності, аналітичний підхід до 
вирішення проблем. 
 Обладнання та матеріали: 
Відеофільм - «симфонія життя»; диск - голоси птахів; карта Полтавської 
області; додаткова література; папки - збірки з екології; портрет 
В.І.Вернадського; фотоальбом «Природно - заповідний фонд Полтавщини»; 
буклети: „Заповідна краса Полтавщини” та „Як утилізувати органічне сміття?”, 
фотовиставка червонокнижних рослин, ватман, маркери, карта природних 
поясів України, таблиці. 
 Базові поняття і терміни: 
Демографічний вибух, перенаселення, ерозія ґрунтів, зрошення, урбанізація, 
мегаполіс, екологічна криза, технобіосфера, біоіндикація, моніторинг, природні 
ресурси, раціональне використання природних ресурсів, аквакультура, 
акліматизація, аборигенні види. 
Концепція уроку: 
Показати, що діяльність людини стала провідним екологічним фактором на 
планеті і це привело до екологічної кризи. Щоб людство вижило в складних 
умовах, ми мусимо докорінно змінити своє ставлення до природи, зрозуміти 
переваги природних цінностей. Поставити проблему раціонального 
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використання природних ресурсів, побудову стабільного суспільства. 
 Урок систематизації та узагальнення знань, умінь та навичок 
Структура і зміст уроку 
Мотивація уроку  

На фоні голосів птахів звучить вступне слово вчителя. 
 Шановні учні! Цього весняного сонячного дня ми проведемо один з 
найяскравіших і найсумніших уроків біології. Фактично ви останній раз у ролі 
учнів, і цей урок ми проведемо у присутності гостей з області. Бажаю вам бути 
щирими і відкритими у спілкуванні. Зичу здоров'я всім, злагоди і хай 
справдяться всі ваші надії.   А урок ми присвячуємо узагальненню курсу 
біології та екології, і розпочну його словами Волта Вїтмена.     

Подумай про час - про все, що було,  
Подумай про день сьогоднішній і віки, 
Що прийдуть за ним. 

Життя... Одні говорять, що воно вічне, інші - що це лише мить. Воно існує 
багато тисяч родів. Ми знайомилися з його формами на уроках біології, 
екології, валеології, хімії, географії, ЗІВ. І. Вернадський дав визначення області 
земної поверхні ,що заселена живими організмами й перебуває під їх впливом. 
Як називається ця область? З яких складових частин вона складається? 
(Будуємо будинок з різноманітних стікерів — повітря, вода, грунт, рослини, 
тварини, бактерії, віруси, людина ). 
Перші рештки живих організмів знайдено у австралійських та Південно-
Африканським осадочних породах, віком приблизно в 3,5 млрд років. Не 
пізніше ніж 300 років тому з'явився вид Людина розумна. У 20 pp. XX ст. 
французький палеонтолог і філософ Тейяр де Шарден вжив термін - 
«ноосфера» (ідеальна, духовна оболонка). 
У 1944 р. В. І. Вернадський у статті «Кілька слів про ноосферу» писав: 
«Ноосфера є нове геологічне явище на нашій планеті». Поясніть, що таке 
ноосфера? 
Сучасне середовище проживання людини за ступенем антропогенної зміни 
біоти можна назвати технобіосферою. 
 Вправа 1. Мозковий штурм 
Яким чином людина впливає на оболонки землі, що входять до біосфери? (5 - 
7хв) 
  Мета: Узагальнити знання учнів про зміну оболонок землі. 
 Хід вправи: Учитель ділить клас на групи. Кожна група отримує папір 
A3, фломастери і завдання на кольорових листках. Групи на допомогу 
отримують папки «Збірки з екології». Протягом певного часу учні повинні 
вказати позитивний та негативний вплив людини на оболонки землі. По 
закінченню роботи відбувається презентація робіт. 

I. Який сучасний стан грунтів, як людина впливає на гідросферу. 
II. Стан атмосфери, проблеми пов'язані з енергоресурсами. 
III. Проблема зростання населення Землі. Чим зумовлене знищення видів? 

 Запитання для обговорення: 
1. Який вплив людини переважає: позитивний чи негативний? 



 173 
 

2. Чи може на даний час біосфера підтримувати свою стабільність? 
3. Як можна назвати сучасний стан біосфери? (екологічна криза) 
4. Яка основна вимога до суспільства?(стабільність) 

Додаткова інформація до вправи 
 Що ж підтримує стабільність біосфери як глобальної екологічної 
системи? 
  По-перше, біосфера використовує зовнішні джерела енергії (сонячне 
світло й енергію радіоактивного розігріву земних надр). Це дає змогу 
упорядковувати структуру біосфери, ефективно використовувати вільну 
енергію, не викликаючи забруднення навколишнього середовища. Постійний 
приплив певної кількості енергії, її використання та розсіювання у вигляді 
тепла створило еволюційно сформований тепловий баланс у біосфері.  
 По-друге, біосфера використовує речовину у формі кругообіг. Біохімічні 
кругообіги елементів відпрацьовані еволюційно й не ведуть до нагромадження 
шкідливих відходів. У біосфері використовуються переважно легкі (біогенні) 
елементи. 
 По-третє, у біосфері існує величезне різноманіття видів і біологічних 
угрупувань. Конкурентні та хижацькі відносини між видами сприяють 
установленню між ними рівноваги, при цьому практично відсутні домінуючі 
види з надмірною чисельністю, що забезпечує захист біосфери від небезпеки з 
боку внутрішніх факторів. 
Біосфера й людина забезпечують себе енергією зовсім різними способами . 
Рослини, з яких починається трансформація сонячної енергії в живій речовині, 
перетворюють її з розсіяного стану в концентрований, синтезуючи органічну 
речовину. А люди, спалюючи органічну речовину, переводять зосереджену в 
ній енергію з концентрованого стану в розсіяний, забруднюючи навколишнє 
середовище. 
 Вправа 2. Вироблення єдиної системи збереження і поліпшення стану 
природного середовища. 
(12-15 хв.)    
 Мета: Закріпити вміння аналізувати знання і приймати вірні рішення. 
 Хід вправи: Учні працюють в групах, записують свої пропозиції єдиної 
системи збереження і поліпшення стану природного середовища на папір, 
презентують їх класу або кожен окремо записує на стікері і приклеює до 
плакату. (Дерево з паростком). Запитання для обговорення: 
1. Які рішення ви можете виконати на даний час? 
2. Виберіть рішення, які ви можете виконати завдяки обраній вами професії? 

Додаткова інформація до вправи 
 Побудова стабільного суспільства - умова уникнення екологічної кризи. 
 Лише з розвитком екології людство поступово усвідомило значення 
дослідження взаємозв'язків між організмами та їхнім довкіллям. Стало 
зрозумілим, що навіть незначний вплив людини на довкілля може призвести до 
"ланцюгових реакцій", здатних спричинити непередбачувані наслідки в 
глобальному масштабі. Тому, щоб уникнути всеосяжної екологічної 
кризи, потрібно об'єднати зусилля всіх країн у справі охорони природного 
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середовища для вироблення єдиної стратегії збереження і поліпшення його 
стану. 
Насамперед, це побудова екологічно стабільного суспільства, яке базується на 
застосуванні екологічних знань у господарській діяльності та заради 
задоволення власних потреб не ставить під загрозу існування наступних 
поколінь, тобто несе відповідальність за те, в якому стані залишать після себе 
довкілля і природні ресурси. 
 Стратегічні принципи побудови такого суспільства розробили вчені 
Міжнародної Спілки Охорони Природи та Природних ресурсів(МСОП), їх 
погоджено з урядами більшості країн світу.   
 Для створення екологічно стабільного суспільства людство, по-перше, 
повинно взяти під контроль стрімкі темпи зростання народонаселення. 
Прикладом вдалого вирішення цієї проблеми може слугувати Китай, де цей 
показник зменшено вдвічі. 
 По-друге, вирішити проблему використання енергетичних носіїв, яка 
полягає в обмеженні використання невідновних ресурсів (чорне вугілля, 
нафта) і ширше використання відновних (вітер, енергію Сонця, припливів та 
відпливів, гарячих джерел). Захисту довкілля від промислового і побутового 
забруднення сприяє економічно вигідне вторинне використання сировини. 
Наприклад, для виплавки алюмінію з металобрухту енергії споживається у 20 
разів менше, ніж з бокситової руди: для сталі така економія становить до 60%. 
Зростання обсягу сільськогосподарської продукції неможливе без 
впровадження екологічно обґрунтованих технологій обробітку ґрунту. 
Вони засновані на захисті ґрунтів від ерозії та засолювання і передбачають: 
обробіток ґрунту без порушень його структури; раціональне використання 
добрив, поливу сівозмін; творення полезахисних лісосмуг і перехід на 
біологічні та інші методи боротьби зі шкідниками. 
 Біологічний метод боротьби полягає у використанні одних видів для 
регуляції чисельності інших, шкідливих для господарської діяльності людини. 
Це, насамперед, паразитичні та хижі види організмів: віруси, бактерії, гриби, 
тварини. Однієї з головних умов створення екологічно стабільного суспільства 
є збереження та примноження лісового фонду планети. Для цього потрібно 
негайно припинити знищення первинних лісів і перехід до промислового 
використання вторинних і штучних лісонасаджень з наступним їх 
відновленням. Також слід зменшувати потреби людини у деревині завдяки 
широкому застосуванню в будівництві і промисловості синтетичних матеріалів. 
 Проблема збереження лісів тісно пов'язана з охороною і раціональним 
використанням водних ресурсів. Для цього необхідно зменшувати об'єм 
стічних вод, запроваджувати надійні способи очищення та здійснювати 
постійний контроль за їхньою якістю, створювати замкнені системи 
водопостачання промислових і енергетичних об'єктів. Є потреба і в розробці та 
здійсненні всеосяжної програми захисту і відновлення природних водойм, 
створення водосховищ, значну увагу варто приділити проблемі збереження 
малих річок. 
 Створення екологічно стабільного суспільства потребує розв'язання 
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також проблеми великих міст. Для забезпечення нормального існування їхніх 
мешканців потрібне дбайливе ставлення до природного оточення міста та його 
околиці. З цією метою створюють земельні зони, які стають місцем оселення 
диких тварин і рослин. Чим більше вони нагадують природні екосистеми, тим 
вище буде рівень видового різноманіття таких зон. 
 Застосування екологічних знань у практичній діяльності людини. 
Екологічні знання широко застосовують у мисливському господарстві, 
рибальстві, під час акліматизації видів. Промислові тварини є об'єктом заготівлі 
у великих кількостях(білка, інші хутрові звірі, оселедці, кальмари), а 
мисливсько-спортивного полювання(дика вишня, лось). Для ефективного 
ведення мисливського господарства необхідно науково визначити і постійно 
контролювати норми добування тварин, встановлювати терміни полювання на 
той чи інший вид тощо. Фахівці повинні постійно вивчати статеву, вікову, 
просторову структуру популяцій тварин, стан їхньої кормової бази, причини 
коливання чисельності. Так само людина повинна вивчати і контролювати стан 
популяцій промислових риб. Раціональному рибному промислу сприяють 
технології, що запобігають вилову личинок, мальків і молоді риб, заборона 
рибальства під час нересту. Людина поступово переходить до штучного 
розведення риб в спеціалізованих рибних господарствах. Методи штучного 
розведення господарсько-цінних мешканців водойм мають назву аквакультура 
(наприклад, ставкове господарство, вирощуванням мідій, устриць на певних 
ділянках морів). Дані екологічних досліджень обов'язково мають бути 
враховані і в справі акліматизації видів. Так, акліматизуючи певний вид, 
людина повинна прогнозувати його можливі взаємозв'язки з корінними 
мешканцями екосистеми (аборигенними видами. Наприклад, в деяких випадках 
акліматизовані види виявляються більш конкурентноспроможними, ніж близькі 
корінні види, а це може призвести до зникнення останніх. 
(Висновок на піраміді). 
 Учні нашої школи знаходять шляхи рішення деяких екологічних проблем 
на місцевому рівні. Вивчивши стан проблеми охорони рослин протягом 
чотирьох років, що занесені до Червоної книги України, Перев'язко Юлія 
написала наукову роботу на тему: «Фітосозологічна характеристика степових 
ділянок, що прилягають до території Вільхівщинського ландшафтного 
заказника». Стулій Любов вивчала проблему накопичення і утилізації 
органічного сміття в селищі Божківська протягом шести років, наукова робота 
на тему: «Дослідження проблеми накопичення та утилізації органічного сміття 
на території с.Божківське». Обидві учениці два роки поспіль були переможцями 
обласного конкурсу МАН, учасниками Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт. Заслухаємо їх пропозиції з даних екологічних 
проблем.  
Перев'язко Юлія 

Шляхи збереження рідкісних рослин степових ділянок, що прилягають до 
території Вільхівщинського заказника 

• включення степових ділянок з різнотравно-типчаково-ковиловими 
угрупованнями до ландшафтного заказника Вільхівщинський, що 
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забезпечить охорону рідкісних видів на популяційному, видовому, 
ценотичному і ландшафтному рівнях; 

• підвищення рівня екологічної освіти та виховання свідомого ставлення 
населення, особливо молоді, до рідкісних та зникаючих видів рослин 
своєї місцевості, виховання з дитинства природоохоронної свідомості; 

• зменшення впливу людської діяльності на степові ділянки (у вигляді 
випасання худоби, сінокосу...); 

• виготовлення та розповсюдження агітаційних листівок, плакатів із 
закликами: «Збережи природу, яка тебе оточує!», «Охороняй рідкісні 
рослини своєї місцевості!», «Збережи місце де стоїш, де живеш!!!»; 

• проведення конференцій, дискусій на тему збереження рідкісних рослин 
у школах, місцях збору громадськості. 

Стулій Любов 
Практичні рекомендації щодо утилізації сміття 

1. Організація системи селективного збору сміття (ЖЕД, громадяни).  
2. Налагодження системи сміттєзбірників і належне облаштування  
місць для збору сміття. 
3. Встановлення чіткого графіку вивезення сміття на централізоване 

сміттєзвалище. 
4. Впорядкування централізованого сміттєзвалища, його реконструкція 

згідно санітарно-гігієнічних вимог (ЖЕД, органи місцевої влади). 
5. Налагодження системи виїзних приймальних пунктів склотари, утилю, 

пластикових пляшок, макулатури тощо. 
6. Організація рейдів по виявленню зловмисників - організаторів стихійних 

сміттєзвалищ, розробка попереджувальних оголошень, накладання штрафів. 
7. Утилізація органічних відходів шляхом закладання компостних ям та 

буртів, обсаджування їх високими декоративними рослинами з метою 
маскування. 

8. Впровадження ЕМ - технології для прискорення процесу компостування 
та підвищення родючості ґрунту. 

9. Пропаганда методу компостування органічного сміття серед населення. 
10. Ведення широкої роз'яснювальної роботи серед усіх груп населення 

щодо цивілізованого підходу до вирішення проблеми сміття. 
 Якщо таких учнів у класі немає, запропонувати учням підготувати 
матеріал з тем «Біота України», «Стратегія охорони природи», «Охорона 
генофонду», «Червона книга України», «Нормативно-правове забезпечення 
збереження біологічного розмаїття»  

Вправа 3. Вибір за вами 
Хід вправи: Пропонуємо 4 альтернативні передбачення того, якою може 
бути ваша країна в 2050 році, сценарії, що випливають із вибору, який 
необхідно здійснити. Передбачення , написані на папері, вибирають учні. 
Запитання для обговорення: 
1. Яке з передбачень майбутнього, на вашу думку, можливе? 
2. Яке найімовірніше? 
3. Яке найбажаніше?  
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1.Золотий вік 
 До передбачення майбутнього як "Золотого віку" призвели дуже 
сприятливі обставини. Після тимчасового занепаду на початку 1990 - х 
промислово розвинені країни вклали великі кошти в розвиток 
широкомасштабних виробничих технологій, щоб піднести криву економічного 
росту вгору, і це спрацювало! На початку XXI століття вчені - технологи таки 
зуміли поставити на службу людині реакцію ядерного синтезу, забезпечивши 
людство, властиво, безмежним джерелом чистої і дешевої енергії. Як наслідок, 
майже припинилося забруднення навколишнього середовища, пов'язане раніше 
зі спалюванням вугілля , нафти й природного газу та видобутком уранової 
руди. Зупинився й "парниковий ефект" (глобальне потепління), який викликали 
процеси окислення. Поступово затягується озонова дірка, очищуються океани. 
 Швидкі темпи економічного розвитку високоіндустріальних країн 
дозволили їм поділитися деякими перевагами з країнами, що розвиваються, 
сприяючи поступовому підвищенню в них життєвого рівня. Завдяки 
досягненням у галузі біоінженерії генетикам удалося вивести нові типи 
високоплідних рослин і тварин. Страх всесвітнього голоду відійшов у минуле. 
Знищення дощових лісів і розширення пустель припинилося майже повсюдно. 
 Такий шлях розвитку, хоч загалом був корисний, і завдав великої шкоди. 
Інтенсивне комп'ютеризоване ведення сільського господарства, засноване на 
використанні хімічних та штучних добрив, призвело до зникнення багатьох 
рослин і тварин. Для того, щоб зберегти темпи розвитку, населення і 
національна економіка зосередилися на обмежених теренах. Решта країни 
знелюдніла, а сільська місцевість тепер майже покинута. 

2. Земне пекло 
 На початку це передбачення багато в чому нагадувало "Золотий вік". 
Індустріалізовані держави вклали великі кошти у широкомасштабні виробничі 
технології та економічний розвиток, щоб задовольнити вимоги, породжені 
дедалі більшими екологічними проблемами. Проте очікуваних досягнень в 
енергетичному плані так і не сталося. Щоб зберегти високий рівень 
споживання, індустріалізований світ мусив і надалі спалювати вугілля, нафту і 
газ та будувати нові атомні електростанції. Країни, що розвиваються, 
відмовлялися підписати угоду про обмеження шкідливих викидів, посилаючись 
на великі обсяги шкідливих речовин, що їх продовжували виробляти 
промислово розвинуті країни. Населення Землі неухильно зростало із 
загрозливою швидкістю. Земні ресурси й світова екосистема опинилася над 
прірвою. І невдовзі млрд. осіб, і це наклало на глобальну екосистему великий 
тягар. А проте, завдяки частково плановій економіці, капіталовкладенням у 
дрібномасштабні технології та кваліфікованому використанню генної інженерії, 
вдалося звести шкідливий вплив на природне середовище до 
мінімуму. 
 2050 року життя в країні усім буде цілком пристойне. незважаючи на 
проблеми. Хоч матеріальний рівень підвищується не так швидко, основні 
життєві проблеми належно задовольняються. Це суспільство, що має 
далекосяжні перспективи існування, суспільство, що не визискує всіх ресурсів, 
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від яких залежить життя майбутніх поколінь. 
(На фоні відеофільму «Симфонія життя» звучить вірш ) 

 
Якщо ти віриш у майбутнє, 

В його прийдешність, у життя, 
Дзвони у дзвони, кричи людям, 
Бо більш не буде вороття, 

Віддай забуту свіжість травам, 
Відмий від бруду всі хмарки, 
Відреставруй нам синє небо, 
І дощ крізь сито проціди. 

 

 
Хай оживе вода Дніпра, 
Правічні височать дуби, 

І хай полин, трава-чорнобиль, 
Не стане іменем біди. 

Хай шурхотить прозора хвиля, 
І золотиться чистий пляж, 
І щоб не дихав так натужно, 
Наш океан у латках плям. 

 Висновок: Жодна людська істота не може стояти осторонь проблем 
навколишнього середовища, оскільки всі ми - частина природного світу і 
залежимо від нашого довкілля, як і воно залежить від нас. Наше виживання, 
виживання майбутніх поколінь залежить від здоров'я світу. Тому кожен з нас 
має взяти на себе особисту відповідальність за охорону і, де потрібно, 
поліпшення нашого довкілля. 
 Кожному учневі вручаються етичні правила поводження на Землі разом із 
кольоровою кулькою. Хай ці правила допоможуть вам поводитися так, щоб 
зберегти і зробити ще яскравішою нашу Землю, як ці кульки. 

Етичні правила поводження на Землі 
• Люби і шануй Землю, яка благословляє життя і управляє 
• ним.  
• Вважай кожний твій день на Землі священним і святкуй 
• зміну пір року. 
• Не почувайся вищим за інші живі істоти й не поводься 
• так, щоб вони зникли . 
• Будь вдячним тваринам і рослинам за їжу, яку вони тобі 
• дають. 
• Не занапащай і не забруднюй багатств Землі зброєю війни. 
• Не ганяйся за прибутками від багатств Землі, а намагайся відновлювати її 

виснажені сили. 
• Не приховуй від себе й від інших наслідки твоєї діяльності на Землі. 
• Не обкрадай майбутні покоління, виснажуючи і забруднюючи Землю.  
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районної державної адміністрації. 
Ділові ігри як засіб підвищення фахового рівня педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів. 
 Сучасні вимоги, які висуває суспільство до шкільної освіти, набувають 
небаченої мінливості і динамізму. 
 В умовах сьогодення високий в цілому рівень загальної та фахової освіти 
не розв'язує всіх проблем. Накопичення та швидке оновлення інформації, 
глобалізація життя спричиняють ситуацію, коли зміни в одній галузі 
суспільного життя швидко переносяться на інші. 
 Усе це прискорює сам ритм життя, підвищує його динамізм та 
інтенсивність. За таких умов здобуті раніше педагогами знання швидко 
застарівають. 
 Вихователь, який тільки-но одержав кваліфікаційне свідоцтво, навіть за 
умови належної фахової підготовки володіє вже застарілими знаннями. 
Орієнтація на можливість разового одержання знань у сучасних умовах стає 
безперспективною. 
 З переорієнтацією системи освіти і виховання на принципи гуманізму та 
демократизації зростають вимоги до особистості педагога. 
 Наша методична служба постійно веде пошук ефективних засобів 
удосконалення педагогічної майстерності вихователів дошкільних навчальних 
закладів. 
 Адже творчих дітей може виплекати лише творчий педагог. 
 Так, вивчаючи діяльність педагогів з метою надання кожному 
кваліфікаційної допомоги, ширше почали використовувати інтерактивні методи 
навчання. 
 Ще понад 2400 років великий китайський філософ 
Конфуцій сказав: 

Те, що я чую, я забуваю, 
Те, що я бачу, я пам'ятаю, 
Те, що я роблю, я розумію. 

 Ці прості твердження обґрунтовують необхідність використання 
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активних методів навчання, до яких належить інтерактивне навчання. Дещо 
змінивши слова великого китайського філософа, можна сформулювати кредо 
інтерактивного навчання 

Те, що я чую, я забуваю, 
Те, що я чую й бачу, я трохи 

пам'ятаю. 
Те, що я чую, бачу, й обговорюю, - 

Я починаю розуміти, 
Коли я передаю Знання іншим, 

я стаю Майстром. 
 Ми дійшли висновку, що забезпечити вихователям сприятливі умови для 
відпрацювання необхідних навичок в умовах, максимально наближених до 
реальних, оптимізації процесу здобуття, розвитку соціально-комунікативних 
здібностей в значній мірі допомагає використання в роботі інтерактивних 
методів навчання. Особливо дієвими в цьому плані є ділові ігри. 
 

Ділова гра як інтерактивний метод навчання 
 дорослих. 

 Поняття "інтерактивні методи" зародилося з теорії проблемного 
навчання. Суттєвою особливістю проблемного навчання є дослідницька 
діяльність дітей, яка передбачає постановку запитань і проблем, евристичне 
формулювання гіпотез і перевірку їх у ході розумових і практичних операцій із 
застосування діалогу. Діалог тут виступає як метод розв'язання протиріч. Думка 
потребує висловлення, отже, народжується діалог. Діалог – це бесіда між двома 
особами, обмін репліками. 
 "Інтер" - префікс, що означає перебування поміж, періодичність дії. 
 "Активний" - це діяльнісний, енергійний, посилено діючий. 
 Можна сформулювати робоче визначення: інтерактивні методи 
навчання - це методи спілкування на основі діалогу. 
 Гра – це форма вільного самовияву людини, яка передбачає реальну 
відкритість світові можливого й розгортається або у вигляді змагань, або у 
вигляді зображення (виконання, репрезентації) якихось ситуацій, смислів, станів. 
У грі передусім реалізуються всі сторони спілкування – інформативна 
(передача та збереження інформації), інтерактивна (організація й взаємодія у 
сумісній діяльності) та перцептивна (сприяння й розуміння людини людиною). 
На жаль, більшість заходів у роботі з педагогами, які працюють із дітьми 
дошкільного віку, спрямовані на перший напрям - інформативний. Можливо, 
звідси й пряме перенесення інформаційного методу навчання у практику роботи 
зі своїми вихованцями. 
 Сумісна діяльність, як правило, розглядається як організаційна система 
активності взаємодіючих індивідів, спрямована на засвоєння об'єктів 
матеріальної та духовної культури. Інтерактивний бік спілкування розкривається 
як вироблення учасниками стратегії сумісних дій. 
 За даними X. Є. Майхнера, при переважно пасивному сприйманні 
інформації, ті хто навчається, зберігають у пам'яті: 
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10 % того, що читають; 
20 % того, що чують; 
ЗО % того, що бачать; 
50 % того, що чують і бачать. 

 За умов активного сприймання інформації вона зберігається у такому 
обсязі: 80 % того, що говорив сам слухач, 90 % того, що сам зробив. На думку 
Катерини Менг, якщо комунікативне завдання цікаве партнеру і дозволяє 
використати в комунікації не тільки мовленнєвий, але й зоровий канал, має місце 
поступова (стадіальна) інтеракційна обробка комунікативної мети. 
 Відомий автор оригінальних методик розвитку нетрадиційного мислення 
(авторський термін) Едвард де Боно доводить, що інформація, яка поступає до 
головного мозку, організовується в певні канали. Якщо ми ці канали для себе 
створюємо, то аналізуємо інформацію лише за стереотипними способами. Але 
іноді слід вийти за межі стереотипного аналізу і використати інші канали 
сприймання інформації та її аналізу, Саме в цьому допомагають інтерактивні 
методи. 
 Отже, інтерактивні методи навчання не тільки різко покращують 
запам'ятовування, але й сприяють його ідентифікації, реалізації у повсякденному 
житті, 
 Гра – це різновид непродуктивної діяльності, головним мотивом якої є 
не її результат, а процес. Гра як метод побудови навчального процесу дорослих 
із метою засвоєння соціальної реальності охоплює такі компоненти: ігрові ролі 
та їх прийняття, побудова за певними правилами ігрових дій, моделювання 
ігрового процесу та емоційного напруження (технологія гри). 
 Провідним компонентом гри є її роль та її прийняття. 
 Ігрові дії визначаються цільовим аспектом гри. Вони, як правило, 
задаються по-різному: сценарієм, ведучим (режисером, або фасилітатором гри}, 
нормативними документами або ж формулюються самими гравцями. 
 Моделювання у грі - це створення макетів, що заміщують реальні ситуації, 
а також маніпулювання ними з метою заміни реального експериментування 
штучно сконструйованими поведінковими зразками. 
 Правила гри відбивають співвідношення всіх компонентів гри. 
Завдання ділових ігор: 

• з'ясувати індивідуальні та колективні здібності педагогів, ступінь їх 
підготовленості до професійних вимог; 

• підвищити інтерес до самоосвіти; 
• наочно уявити реальну ситуацію, відчути и та визначити можливу 

стратегію особистих дій; 
• визначити всі складові частини організаційної 

проблеми, найважливіші з них і відпрацювати її комплексне поетапне 
розв'язання в імітаційному режимі; 

• набути навичок розв'язання проблем в умовах, максимально наближених 
до реальної ситуації. 

 Ігри інтерактивного спрямування (ігри на взаємодію) відрізняються від 
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інших передусім тим, що розвиток групової активності ґрунтується на 
визначенні місця кожного члена групи в тій чи іншій ситуації, на 
заохочення пошуку проблемного рішення, на знаходженні нових шляхів для 
співпраці тощо. 
 Принципова відмінність ігрової діяльності від будь-якої іншої полягає в 
тому, що у грі беруть участь за власним бажанням. Не можна примусити грати, і 
змінити дане правило не в змозі ніхто. 
 Розглянемо ігри більш детально з точки зору їх класифікації. Науковці 
відокремлюють ділові, рольові та професійні ігри. 
 Зауважимо, що й донині не існує єдиного понятійного апарату ділової гри. 
 Саме через це ми обмежуватимемося найбільш вживаними термінами - 
ігрова група, учасники гри, ігрова ситуація тощо. 
 Слід також відрізняти ділову гру від тренінгу. 
 Тренінг – (англ.) - спеціальний тренувальний режим, психологічний 
тренінг — методика впливу на особистість із метою підвищення ефективності 
взаємодії людини й суспільства. 
 Ділова гра – як одна з найбільш складних й водночас ефективних форм 
навчання дозволяє відтворити в навчальних умовах реальну педагогічну 
діяльність, імітувати реальні чи умовні педагогічні ситуації й процеси, 
програвання яких дозволяє педагогам шляхом ефективної взаємодії приймати 
самостійні рішення, набувати конкретних професійних умінь, досвіду 
мовленнєвого спілкування. Вони закріплюють одержані теоретичні знання, 
набувають практичних умінь та навичок, вдосконалюють УМІННЯ 
обговорювати, аналізувати і раціонально використовувати інформацію, критично 
оцінювати різні 
точки зору, приймати та формулювати рішення, робити висновки з особистих і 
чужих помилок тощо. 
Отже, пропонуємо таке визначення терміну "ділова гра" - це наближена до 
дійсності форма імітаційного моделювання професійної діяльності, яка охоплює 
інструментальний та емоційно-рольовий аспекти розв'язання проблеми. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ 
 Відсутність єдиної концепції ділової гри змушує на практиці керуватися в 
її розробці здоровим глуздом, а почасти запозичувати окремі структурні 
елементи гри в інших авторів. Наведемо структурну схему ділової гри, 
розробленої найавторитетнішими дослідниками цієї сфери !О. О. Вербицьким та 
М. В. Борисовою. 
 Під сценарієм розглядається вербальна (словесна, усна) графічна форма 
предметного змісту, де викладено послідовність і характер дій гравців та 
ведучих. 
 Елементом сценарію гри може бути опис конфлікту ч 
суперечності, закладеної в грі. 
 У зміст сценарію входять: навчальна мета завдання, опис проблеми, ще 
вивчається, обґрунтування поставленого завдання, план ділової гри, запальний 
опис процедури гри, зміст ситуації, характеристика ділових осіб. Найскладнішим 
моментом у розробці гри є чітке визначення функцій гравців. Рекомендується 
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функції подавати узагальнено та доповнювати інструкціями, де в словесній 
формі чи за допомогою таблиць та алгоритму (послідовність команд для 
розв'язання поставлених задач) пропонується перелік прав, обов'язків та 
можливих дій гравців. 
Для гри досить однієї теми.  
Час гри ЗО - 60 - 90 хв. В перебігові ділової гри бажано робити її відеозапис, щоб 
потім, переглядаючи його, проаналізувати: подивитись на себе збоку кожному 
учаснику, прослухати свою мову, простежити хід думки та проаналізувати 
спосіб її викладання, відшліфувати в подальшому професійний імідж. Ділова гра 
може використовуватись і як форма проведення семінарів, практикумів, 
педагогічних рад, дискусій або як їх компонент, структурна частина. 
 Ділові ігри допомагають педагогам в найстисліший термін засвоїти певні 
знання, уміння, навички з різних навчальних дисциплін та освітніх технологій. 
Ми на практиці переконались, що з допомогою ділової гри як однієї з найбільш 
складних й водночас ефективних форм навчання, можна відтворити в 
навчальних умовах реальну педагогічну діяльність, імітувати реальні чи умовні 
педагогічні ситуації й процеси, програвання яких дозволяє педагогам шляхом 
активної взаємодії приймати самостійні рішення, набувати конкретних 
професійних умінь, досвіду мовленнєвого спілкування. 
 Отже, ми дійшли висновку, що саме ділові ігри – це найближчі до 
дійсності форми імітаційного моделювання професійної діяльності, яка охоплює 
інструментальний та емоційно - рольовий аспекти розв'язання проблеми. 
 Серед модифікації ділових ігор науковці визначають операційні, бліц - 
ігри, професійні, рольові. 
 Операційні – це ігри, які допомагають відпрацювати виконання 
конкретних специфічних операцій (методику виступу на засіданнях, методику 
проведення заняття за тим, чи іншим методом, формою тощо). 
 Бліц-гра – це ігровий аналіз конкретної професійної ситуації. Вона 
вирізняється такими параметрами, як: 

—"миттєвістю" проведення й одержання результату. 
—привабливістю та легкістю форми. 
—мінімальним комплектом ролей. 
—обов'язковістю оцінювання результат)' (якісною чи кількісною) 

 Професійні ігри - це у певному значенні репетиція елементів професійної 
діяльності. Вони передусім спрямовані на розвиток творчого мислителя, 
формування практичних умінь і навичок, відпрацювання індивідуального стилю 
спілкування та поведінки під час колективного розв'язання завдань. 
 Рольові ігри в їх сучасному розумінні з'явилися порівняно недавно, але 
можна назвати низку їх попередників (воєнізовані ігри на місцевості " Зірниця" , 
"Орлятко" ). Сюжети сучасних ігор заснувалися на творах Джона Рональда Руен 
Толкіна (1892 - 1973), англійського вченого філософа, автора відомого твору 
"Володар кілець" та багатьох інших казок, повістей, фантастичних романів про 
хоббітів, гоблінів, тролів тощо. Перші "Хоббітські ігри " проводились ще за часів 
Радянського Союзу. Сучасні рольові ігри охоплюють сюжети від "Курочки Ряби" 
до „Бородинського Поля". 
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 Рольова гра – це процес створення ігрового світу із зануренням у нього 
гравця як самостійної особистості. Оскільки рольові ігри створюють світ, 
відмінний від реального, то цей світ має багато переваг (людина, яка в реальному 
світі виконує другорядні ролі, може спробувати себе в кардинально новій 
ситуації). В своїй практичній діяльності, ми використовуємо різні види ігор. Це 
залежить від того, які завдання будуть вирішуватись в ході підготовки 
педагогічних кадрів ДНЗ. Ділові ігри можуть слугувати як елемент (метод) або 
форма роботи з аудиторією. Але основним правилом гри, якого завжди 
намагаємося дотримуватися, є невимушена., приємна для всіх учасників участь у 
грі. З метою впровадження в практику роботи інноваційних технологій, 
елементів нових технологій управлінської діяльності, забезпечення дошкільнят 
якісною освітою з вихователями, музкерівниками та керівниками було проведено 
такі ділові ігри: 

1. Педагогічна рада "Я сам" (за матеріалами БКДО, сфера "Я сам"). 
Становлення життєвої компетенції дитини 6 -7 років життя (семінар для 
керівників ДНЗ). Діалогова гра використовувалась як форма проведення 
семінару. 

2. "Інтер'єр дошкільного закладу", "Атестаційна Комісія", "Ранкові 
зустрічі" (програма "Крок за кроком") – семінари для керівників ДНЗ та 
вихователів ДНЗ з „Використанням ділових (операційної, рольової) ігор. 

3. Бліц – гра "Комунікативна компетентність керівника як складова його 
професіоналізму"(семінар — ділова гра для завідуючих ДНЗ). 

 
Педрада „Я сам” 

 Основними складниками Я-концеції є: образ я (система знань про себе, 
свої чесноти і вади, здібності, якості тощо); самооцінка (позитивне ставлення до 
себе, усвідомлення своєї значущості для інших, самостійності); саморегуляція 
поведінки (що ґрунтується на образі - Я та самооцінці); здатність суб'єктивно 
ставитися до зовнішніх впливів. 
 На час вступу до школи кожна психічно нормальна дитина має 
орієнтуватися у своєму фізичному, психологічному і соціальному "Я", володіти 
елементарною Я-концепцією. Оскільки і на сьогодні цьому напряму роботи не 
приділяють належної уваги ні родина, ні дитячий садок, її доведеться починати із 
запізненням - фактично з нуля. 
 Я-концепція є продуктом самосвідомості особистості, що зростає, 
результатом її численних вражень про себе як гарну - бридку, охайну - безладну, 
чесну - брехливу, слухняну - неслухняну, щедру - жадібну, вмілу – безпорадну... 
Оцінні судження рідних і близьких людей ("Молодець! "Розумник", "Дурень", 
"Нечупара"...) та індивідуальний досвід самостійної діяльності (успішно та не 
дуже) визначають характер ставлення дитини до себе. Домінування в досвіді 
приємних вражень і позитивних оцінок дорослих сприяє формуванню високої 
думки про власну особу, що втілюється у загальній позитивній установці на себе, 
високих очікуваннях на свою адресу, самоповазі. Переважання ж неприємних 
відчуттів, негативних або суперечливих оцінок дорослих продукує негативні 
думки про власні можливості, невпевненість у собі, залежність від інших. Отже, 
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процес оцінювання передбачає усвідомлення дорослим своєї відповідальності за 
особистісне зростання вихованця. 
 Невід’ємним складником становлення самосвідомості як ядра особистості 
дошкільняти є самопізнання. Дитина порівнює себе з іншими, знаходить спільне 
й відмінне, відкриває в людях різноманітні властивості, усвідомлює власні 
чесноти і вади, що стимулює розвиток у неї рефлексивних рис здатності 
зіставляти свої бажання з очікуванням інших, знаходити ефективні форми 
співробітництва з однолітками, завдяки власним діям підтримувати свій статус 
серед них. За сприятливих умов кожна здорова дитина прагне пізнати своє "Я": 
матеріальне (власний організм, власне тіло), духовне і душевне (свої почуття, 
думки, бажання), спеціальне (себе, як члена групи, частинки людської 
спільноти). Щоб допомогти дитині вже у перші роки життя ми повинні чітко, 
змістовно, конкретно працювати. Ми відповідальні за забезпечення нормальних 
умов для формування у дитини уже в перші роки життя механізмів 
самопідтримки, саморозвитку і самозахисту. 
 

Питання до конкурсу "Ерудит" 
1. Слово, яке найчастіше вживають діти трьох років? (Я або сам) 
2. Вид стресу. (Шок) 
3. Тварина-друг людини. (Собака) 
4. Недруг. (Ворог) 
5. Ранковий прийом їжі. (Сніданок) 
6. Нематеріальна допомога. (Порада) 
7. Пацієнт лікарні. (Хворий) 
8. Магазин продуктових товарів. (Гастроном) 
9. Син сина. (Внук) 
10. Категорія часу, яка вказує, що дії вже відбулися. (Минуле) 
12. Завдання, яке необхідно виконати. (Обов'язок) 
13. Зубний лікар. (Дантист, стоматолог) 
14. Нове віяння в одязі. (Мода) 
15. Груповий танець. (Хоровод) 
16. Зовнішній прояв почуття. (Емоція) 
17. Хвороба зубів. (Карієс) 
18. Любовна історія. (Роман) 
19. Медпрацівниця полового будинку. (Акушерка) 
21. Емоція радості, задоволення. (Сміх) 
21. Кінцівка людини, (рука, нога) 
22. Захворювання вуха. (Отит) 
23. Фізична культура. (Спорт) 
24. Зимовий вид спорту зі стрільбою. (Біатлон) 
25. Що у людини зберігає інформацію. (Пам'ять) 
26. Хокейний м'яч. (Лейба) 
27. Ранкова фізкультура. (Зарядка, ранкова гінастика) 
28. Дощ із крана. (Душ) 
29. Емоції на обличчі. (Міміка) 



 186 
 

30. Нічне кіно. (Сон) 
31. Атрибут хокейного воротаря. (Маска) 
32. Ростуть під носом. (Вуса) 
33. Забава для дитини. (Іграшка) 
34. Шкільний стіл. (Парта) 
35. Положення людини в колективі. (Статус) 
36. Ритмічна гімнастика. (Аеробіка) 
37. 365 днів. (Рік) 
З8. Квіти життя. (Діти) 
39. Слід від рани. (Шрам) 
40. Везіння. (Удача) 
41.3 коханим в шалаші. (Рай) 
42. Опір захворюванню. (Імунітет) 
43. Довге волосся. (Коса) 
44. Дитячий лікар. (Педіатр) 
45. У бабусі на носі. (Окуляри) 
46. Чоло. (Лоб) 
47 Дружина Адама. (Єва) 

Ділові ігри "Я САМ". 
Інформаційно-педагогічне агенство "ЛЕЛЕКА" презентує: методичне видання "Я 
САМ".  
 МЕТА: виявити, конкретизувати й узагальнити знання педагогів  з  теми  
педради.  Вправляти  в  умінні аналізувати ситуацію (проблему, запитання) і 
доходити спільної думки. 
Напередодні створено робочі групи з журналістів згідно рубрик:  
І Фізичне "Я". 
 4 члени групи (журналісти)  
П сихічне "Я". 
 4 члени групи (журналісти) 
ІII Соціальне "Я." 
 4 члени групи (журналісти) 
 Ведучий (головний редактор) – Зав. ДНЗ знайомить з ігровими правилами, 
стежить за регламентом, узагальнює думки, відповіді, матеріал поданий робочою 
групою, підсумовує результати виконання завдань та ділової гри загалом. 
 Організатор у групі (редактор) бере активну участь і спрямовує свою 
команду (групу) на кінцеву відповідь або розв'язання завдання, фіксує спільну 
думку. Журналісти - педагоги в робочих групах. Аудитори - експерти (3 чол.) 
стежать за активністю учасників гри, фіксують рівень їх активності, підводять 
підсумки. 

ПРАВИЛА ГРИ: 
1. Ведучий (головний редактор) пропонує низку завдань, над якими робоча 

група працює і висвітлює їх. 
2. Під час дискусії необхідно слухати інших, чітко висловлювати свої 

думки, виробляти компромісне рішення, брати активну участь у грі. 
3. З оцінкою, отриманою від аудитора, ніхто не сперечається. 
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4. Після кожного конкретного завдання експертне жюрі (аудитори) 
підводять підсумки. 

Атрибути до гри: 
етикетики, схеми змістовних ліній, телефони, пісочний 
годинник, картки із запитаннями, канцелярське приладдя, 
базовий компонент, призи. 

Кожна робоча група розміщується за столами з умовними позначеннями 
(фізичне Я, психічне Я, соціальне Я). 

Ведучий та аудитори-експерти займають свої місця з відповідними 
етикетками. Дається сигнал до початку гри. 

1. Домашнє завдання "Презентація". 
(Подати змістову лінію сфери "Я сам" Базового компоненту дошкільної 

освіти в Україні як періодичного інформаційно-педагогічного видання "Лелека". 
Умова: розкрити мету і завдання цієї лінії через ознайомлення зі своїм виданням. 

2. Завдання "Гаряча лінія". 
Наша презентація транслюється по телебаченню. Програма "1+1". В 

студію поступають дзвінки (питання по змістовних лініях). 
2. 1. Конкурс "Ерудит". 
Вимоги до фахового рівня журналістів дуже високі. Вони повинні бути 

грамотними, всебічно розвинутими людьми, мати багату лексику, оригінально та 
творчо мислити, мати почуття гумору. 

Журналісти дають відповіді на запитання ведучого. Враховується 
правильність та швидкість відповіді (за певний проміжок часу). Команда-
переможець нагороджується призом. 

3. Домашнє завдання "Репортаж дня".  
Продемонструвати фрагменти ігор, вправ, занять. "Психічне Я" - вправа 

"Обличчя нашого колективу". "Фізичне Я" - масажі при різних недугах. 
"Соціальне Я" - мова рухів, жестів. 

4. Музична пауза. 
Проспівати пісні про здоров'я, емоції, почуття, моральні якості. 
Відповідальна музкерівник ДНЗ 
5. Практичні поради діловим людям. 
Сфера "Я сам" важлива не тільки для формування особистості дитини, але 

й для кожного з нас. Адже життєва позиція кожної людини формується протягом 
усього життя. І тому мені хотілося журналістам і нашим гостям дати корисні 
поради, сформовані видатними людьми нашої епохи. (Додаються). 

Час - безцінний і непоновлюваний ресурс. І доти, доки часом не керують, 
нічим іншим керувати не можна. 

Петер Дрюкер, класик сучасного менеджменту 
Що дає управління часом? 

• Ви навчитеся розуміти, що є важливим для досягнення поставлених 
цілей. 

• Ви досягнете своїх цілей швидше. Ваше життя наповниться новим 
змістом і задоволенням. 

• Ви досягнете успіху як в обраній професії, так і в особистому житті. 
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• Ви навчитеся уникати стресових ситуацій, а потрапивши в них, 
зазнаватимете мінімальних утрат. 

• Ви досягнете більшого за менший час, а заощаджений час 
використовуватимете для досягнення інших цілей. 

• Оскільки ви самі будете добре організовані, вам буде простіше і 
приємніше працювати з вашим начальником та підлеглими 

• У вас з'явиться більше простору для творчості, оскільки ви вивільнете для 
цього більше часу. 

• У вас просто з'явиться більше вільного часу для себе. 
 

"Наскільки Ви використовуєте свій час?" 
Справи службові 

Виберіть одну з відповідей - завжди, іноді, рідко. 
1. Чи готуєте Ви щодня план "Що потрібно зробити?" 
2. Чи виділяєте Ви у Ваших планах найбільш важливі і термінові справи? 
3. Чи виконуєте Ви Ваші попередні плани повністю? 
4. Чи оновлюєте Ви регулярно Ваші особисті й виробничі плани? 
5. Ваше робоче місце завжди прибране і добре організоване? 
6. Ви кладете кожну річ на своє місце? 
7. Чи можете Ви ефективно працювати, якщо Вас часто переривають? 
8. Чи можете Ви легко знайти необхідні папери у Вашому архіві? 
9. Чи справляєте Ви враження людини надійної й упевненої в собі? 
10. Чи виділяєте Ви собі час протягом дня, коли Ви можете дозволити собі 

працювати без сторонніх перешкод? 
11. Чи умієте Ви закінчувати довгі телефонні розмови? 
12. Чи можете запобігти виникненню проблеми, перш ніж Вам доведеться 

їх розв'язувати? 
13. Чи використовуєте Ви свій час найефективніше? 
14. Чи встановлюєте ви терміни з деяким записом часу для непередбачених 

обставин? 
15. Чи спізнюєтеся Ви на роботу, наради, інші заходи? 
16. Чи можете ви передавати (делегувати) частину своїх обов'язків іншим? 
17. Чи працюють Ваші підлеглі з ентузіазмом над завданнями, які Ви перед 

ними поставили? 
18. Чи можете Ви повернутися до своєї діяльності після того, як Вас 

раптово перервали? 
19. Чи робите Ви щодня щось, що наближає Вас до поставленої мети? 
20. Чи можете Ви розслабитися у вільний час, не думаючи постійно про 

роботу? 
21. Чи знає ваше оточення, коли і де Вас можна знайти? 
22. Чи виконуєте Ви найважливіші справи, коли перебуваєте в піку форми? 
23. Чи можуть інші замінити Вас на робочому місці за вашої відсутності? 
24. Чи ви починаєте і закінчуєте проект у жорстко встановлений термін? 
25. Ви працюєте з паперами і документами один раз чи Вам потрібно потім 

щось переробляти і виправляти? 
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"Наскільки ефективно Ви використовуєте свій час?" 
Справи особисті Чи відповідають вам такі характеристики? 
(Так, ні) І.Мені не вдається по-справжньому відпочити, розслабитися. 
2. Я увесь час намагаюся виконувати одночасно кілька справ. 
3. Іноді я страждаю на розлади сну через стрес. 
4. Мій час щодня пожирають несуттєві дріб'язки. 
5. Дуже часто я перебуваю в цейтноті. 
6. Перед мною постійно маячить купа незавершених справ. 
7. Я відчуваю себе відповідальним за всіх. 
8. Чесно кажучи, я ніколи не маю вільного часу. 
9. Одна справа іде за іншою. 
10. Якщо трапляється щось непередбачуване, весь мій щільний графік 

руйнується. 
11. Частенько мені доводиться перепрошувати за запізнення . 
12.Я не маю часу не на родину, ні на друзів. 
13. Мені важко почати якусь нову справу. 
14. Планування для мене не має ніякого сенсу.  
15.Я не маю часу ні на здоров'я, ні на самоосвіту.  
16. Я не уявляю собі, як можна бути безробітним.  
17.Я побоююся незайнятості в старості. 
18. У моїй квартирі завжди працює телевізор. 
19. Якщо я не зможу працювати, для мене це буде нещастям. 
20. Не спланована заздалегідь відпустка здається мені нудною. 
Тест 1-2 подані для самоперевірки. За результатами цих тестів Ви можете 

зрозуміти, що Ваші проблеми з управлінням часом тим більші, чим частіше Ви 
відповідаєте "ТАК" на поставлені запитання. 
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Маркетингове дослідження під час проектно-технологічної діяльності 
учнів на уроках трудового навчання 

Д і л о в а  г р а 
Бірук В. П., Дзюба Р.Д. 

 
 Мета ділової гри – закріпити на практиці отримані знання з основ 
маркетингу на прикладі роботи конкретного малого підприємства. 
 Умови проведення: гра розрахована на учнів 10-11 класів. У грі може 
брати участь увесь клас. Час на гру 45 хвилин. 
 Процедура гри: Проводиться гра після підготовчого етапу. Лекційний 
матеріал обов’язково подається перед грою. Окремі елементи його 
використовуються в процесі гри і при обговоренні результатів. Перед грою учні 
класу розподіляють між собою ролі: обирають директора малого підприємства, 
начальника відділу маркетингу, завідувач секторами відділу маркетингу та осіб, 
що відповідатимуть за кожен елемент роботи секторів, та отримують завдання. 
 Презентація проводиться на базі малого підприємства «Комфорт», яке 
створено на базі шкільної майстерні нашої школи. 
 До слова запрошується директор цього малого підприємства 
 На початку року ми отримали пропозицію відомої фірми «Меблі» 
створити на базі нашої шкільної майстерні мале підприємство. Нам 
пропонується виготовляти табурети самих різних модифікацій.  
 Ми знаємо що табурети – наймасовіші меблеві вироби, які 
експлуатуються в жорстких умовах. Конструкція табурета повинна 
забезпечувати підтримку раціональної пози при виконанні основних 
виробничих операцій, створювати умови для зміни пози з метою зниження 
статичного напруження м’язів шийно-плечової області і спини та попередження 
втоми. Але які саме конструкції табуретів нам вибрати і чи будуть 
користуватись вони попитом в нашому регіоні? Відповідь на це запитання ми 
отримаємо в відділі маркетингу нашого малого підприємства «Комфорт», на 
виробничу нараду якого нас запросили. 
 Слово надається начальнику відділу маркетингу 
  Маркетинг – це наука про особливості руху товарів та послуг від 
виробника до споживача з метою її реалізації. У широкому розумінні маркетинг 
– це система управління виробничою і реалізаційною діяльністю підприємства, 
яка спрямована на виявлення потреб споживачів та на організацію виробництва 
товарів і послуг відповідно до цих потреб, на забезпечення просування товарів 
до споживачів і одержання на цій основі прибутку. Основними цілями 
маркетингу є: вивчення потреб ринку, створення у споживача найкращого 
іміджу виробника товару, визначення конкурентних переваг і фокусування на 
них уваги споживачів, реалізація товару, отримання прибутку. Знаючи, що 
елементами маркетингової діяльності є вивчення ринку, вивчення споживача, 
товарна політика, вивчення конкурентів та рекламна політика. Я завчасно 
розділив наш відділ на окремі сектори, які б і вивчили кожен елемент цієї 
діяльності окремо. 
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 Тож до слова запрошується завідувач сектором, який займався 
вивченням ринку 
 Наш сектор займався вивчення ринку за групами споживачів, тобто 
сегментацією ринку. Тісно  співпрацюючи з відділом статистики, провівши 
анкетування опитування та тестування населення, ми поділили споживчий 
ринок нашого району на частини (сегменти) з урахуванням певних 
особливостей. Які ж фактори бралися до уваги? 
 Учень 1. Демографічні.  У нашому районі проживає 28266 чоловік , 12949 
чоловіків та 15317 жінок  у містах – 8409 осіб,  у селах 19857 осіб За віковим 
цензом 0-6 років -1364 осіб, 7-15 років-2847, 16-30 років-5214, 31-50років -6847, 
вище 50років -11994 
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Учень 2. Економічні. Рівень доходів громадян нашого району: низький – 91,4%,  
середній - 8,4%, високий – 0,2% 
Учень 3. Соціальний та сімейний стан: працівників сільського господарства – 
8420; робітників – 2217; інтелігенції – 1690; учні і студенти – 5648; безробітні – 
1209. 
 Учень 4. У районі в особистих господарствах утримується 3267 корів, 
займається бджільництвом 629 осіб, рибальством 5682 особи. 
Учень 5. Тенденції розвитку населення : Район сільський, міграція висока, 
особливо серед молоді. У цьому році народилося 132 особи, а померло 375 осіб, 
тобто приріст населення негативний 
 Учень 6. Орієнтація на засоби масової інформації. В районі головними 
джерелами інформації можна назвати газети «Рідний край», «Зоря 
Полтавщини», «Сільські вісті», радіо провідне та студії FM, телепередачі студії 
«Інтер» та «1+1» 
Зав. сектором Отже, наш сектор розробив сітку прикидки цільового ринку 
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населення  міста + + - + + + - + +
населення села + + + + + + + + +
       до 30 років + + + + + + - + +
       до 50 років + + + + + + - + +
старше 50 років + + + + + + - + +
рибалки - - + - + + - - -
пастухи - - + - + + - - -
пасічники - - - - - - + - -

Характер ринку

Варіанти конструкції
прикидки цільового ринку

Сітка 

 
Начальник відділу: А тепер заслухаємо звіт завідувача сектору з вивчення 
споживача. 
    Ми як маркетологи повинні вивчити, який товар, хто, як, коли, де і чому 
купує. Чим керується людина, задовольняючи свої потреби? Якщо виходити з 
власного досвіду, то кожен скаже, що люди у своєму виборі товарів і послуг 
керуються сумою наявних грошей, цінами і власними вподобаннями. 
    Зупинимось детальніше на вивченні мотивації. Є декілька видів мотивів, 
спираючись на які, людина здійснює покупку.           
Учень 1. Емоційні мотиви: 

- підвищення власного комфорту та добробуту (хоча кожна людина 
розуміє комфорт і добробут по своєму)  Якщо запропонований нами 
табурет співпаде з баченням добробуту і комфорту даної людини, то 
вона його купить; 

- органоміка виробу. Запропоновані нами табурети повинні відповідати 
запитам людей; 
які вибирають виріб для конкретної роботи. Так, наприклад, при роботі 
на комп’ютері, доцільно вибрати такий стілець, що дозволяв би 
змінювати кут нахилу поверхні сидіння від 15º вперед до 5º назад. 

- мотив наслідування. Велика категорія людей робить покупку 
наслідуючи когось (побачили в друзів, побачили по телевізору у 
улюбленому серіалі); 

- до емоційних мотивів відносяться також мотиви жагу, мотиви розваги 
та деякі інші мотиви, які ми повинні враховувати, пропонуючи товар на 
ринок. 

Учень 2. Мотиви, які ґрунтуються на прагненні людини зекономити: 
- мотив якості. Покупець надасть перевагу у виборі тому товару, на який 

буде гарантія і сервісне обслуговування; 
- мотив корисності. Ніхто не купить товар, який йому не потрібний; 
- економія на основі знижок та деякі інші мотиви. 
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Зав. сектором. Виходячи з вище сказаного, наш сектор пропонує відкрити 
фірмову крамницю   нашого малого підприємства «Чарівний табурет» , 
зайшовши в яку, покупець міг би: 

- ознайомитись з усіма видами нашої продукції через рекламні 
проспекти, відео ролики, готові зразки; 

- отримати знижки деяким категоріям покупців (ветерани, 
пенсіонери, постійні клієнти); 

- отримати знижки за покупку гуртовими партіями; 
- отримати талон якості продукції; 
- отримати гарантійний талон; 
- посидіти на наших виробах ,відпочити ,подивитись телевізор, 

випити кави. 
 
   Начальник відділу: Роботу сектору з вивчення конкурентів представить 

завідувач сектором 
    Робота нашого сектору складалась з трьох етапів: 1. Вибір товару – зразка 2. 
Вибір параметрів, за якими будемо проводити порівняння і виставляти бали. 3. 
Обчислення конкурентноспроможності нашого товару. 
  Учень 1. На сьогоднішній день ринок наш пропонує табурети Н-ської 
меблевої фабрики. 

 Порівняємо в балах за п’ятибальною шкалою один із наших 
табуретів з їхнім аналогічним за такими параметрами:  

 
 Свій Конкурента 
Надійність 5 5 
Стійкість 5 4 
Естетичність 5 4 
Комфортність 5 5 
Органоміка 5 5 

Загальна кількість балів 25 23 
Ціна 40 45 

 
 Обчислимо конкурентоспроможність нашого табурету 
 Загальна кількість балів табурета конкурента (23) 
 Загальна кількість балів свого табурета (25) 
     Ціна чужого табурета (45)                :           
 Ціна власного табурета (40) 
      К= 0,5 : 0,6 = 0,8 
Зав.сектором Коефіцієнт конкурентоспроможності К=0,8 що є менше одиниці, 
тому наш табурет буде конкурентоспроможним на ринку, а якщо коефіцієнт К 
був би більше одиниці, то наш табурет був би неконкурентоспроможним. 
Начальник відділу: Про рекламну політику нашого підприємства розповість 

завідувач сектором реклами 
   Рекламна політика – це комерційна пропаганда споживчих властивостей 
товару і послуг. Реклама має бути адресною, цікавою, заохочувальною. 
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  При складанні бюджету реклами наш сектор навів справки про вартість 
реклами. В газетах «Рідний край» 1-50 грн. за один квадратний сантиметр; 
«Зоря Полтавщини» 2-87; «Сільські вісті» 5-56; Районне радіо 0-75 грн. слово, 
але існує ряд знижок; Студія FM 2-23; Обласне радіо 5-54. 
 Після проведення досліджень наш сектор прийшов до висновку, що 
найефективнішою є реклама на телебаченні, оскільки 80% сприйняття 
інформації сприймається зором, а найдешевшою – розклеювання листівок, 
афіш, виготовлення візиток. 
 Учень 1. Оголошення в газеті «Рідний край» такого змісту 
«Мале підприємство «Комфорт» по виготовленню табуретів пропонує якість, 
надійність, широкий асортимент, низькі ціни. 
                Міцність та надійність ми вам гарантуємо,  
                Широким асортиментом приємно здивуємо, 
                Пригощаєм у кав’ярні кавою чи чаєм. 
                Та крім цього ще багато цікавого маєм. 
                От, наприклад, захотіли життя полегшити 
                В господарстві всі настойки важко так робити 
                Замовляйте у «Комфорті» стільчики найкращі 
                Працювати в господарстві буде не так важко. 
                І дитячі, і рибальські табурети маєм –  
                 Всіх клієнтів без розбору радо ми приймаєм. 
                           Наша адреса: Вул. Гоголя,17, М.П. «Комфорт» 
 Учень 2. Звукова реклама на районному радіо: 
                Якщо ви купили хату, збудували дім, 
                Купіть наші табурети, бо на чім сидіти в нім? 
                До «Комфорту» завітайте, табурети вибирайте, 
                Ціни й якість просто клас, ми давно чекаєм вас. 
                        Наша адреса: Вул.. Гоголя,17,  М.П. «Комфорт» 
Учень 3. Виготовлення кольорових листівок, буклетів, календарів.  
 Крім цього, на наступному тижні пропонуємо провести День відкритих 
дверей та взяти інтерв’ю у директора малого підприємства для районної газети. 
    Для проведення Дня відкритих дверей необхідно розклеїти листівки-
запрошення з інформацією про товар, у цей день планується провести виставку 
нових моделей табуретів та запропонувати знижки постійним клієнтам. 
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