


Управління освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації

Полтавський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННІІ  

ІІДДЕЕЇЇ  ТТАА  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ННААВВЧЧААННННЯЯ

ЯЯКК  ООССННООВВАА  ССТТВВООРРЕЕННННЯЯ

""ШШККООЛЛИИ  ММААЙЙББУУТТННЬЬООГГОО""

Полтава 
2007



Інноваційні ідеї та технології навчання як основа створення "Школи майбутнього".
Збірник статей /Упорядник Г.О.Сиротенко  – Полтава: ПОІППО, 2007. – 64 с.

Редакційна колегія

С.Ф.Клепко, к.ф.н., доцент, проректор з наукової роботи Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
І.В.Охріменко, к.п.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти Полтавського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
Л.Ф. Пашко, к.пед. н., доцент в.о. зав. кафедри методики змісту освіти Полтавського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
О.О.Новак, в.о. доцента кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
Т.І.Гладка, методист центру педагогічних інновацій Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
Г.О.Сиротенко, завідувач центру педагогічних інновацій Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського

У збірнику статей висвітлюється інноваційна діяльність освітніх закладів
Полтавщини. Автори, директори інноваційних навчальних закладів області, діляться
досвідом втілення у практику  роботи навчального закладу інноваційних ідей з
управління школою, розглядаючи ці ідеї як основу для створення "Школи майбутнього".  
Статті розміщені відповідно до переліку районів (міст).

Затверджено на засіданні вченої ради від 27.02.2007 р. протокол № 1. 

ISBN 966%7215%ХХ%8

©ПОІППО, 2007



"НАЙНАДІЙНІШИЙ ЗАСІБ ПРОРОКУВАТИ 
МАЙБУТНЄ – ЦЕ ТВОРИТИ ЙОГО"*

Сиротенко Григорій Олексійович, 
завідувач центру педінновацій та інформації 
ПОІППО 

Будувати школу майбутнього бралося багато педагогів і  у різні часи. 
Вони починали цю нелегку працю на свій страх і ризик, їм майже завжди заважала

матеріальна скрута, а головне – повне нерозуміння з боку оточуючих: "Мудрують".
Багато новаторів не доводили почату справу до кінця, безнадійно зупинялися перед

складністю завдань. Але пошук не припинявся ніколи і, незважаючи на різні підходи, більшість
була переконана: нова школа не повинна бути схожа на стару, в ній мусить домінувати дух
свободи та індивідуальність дитини.

Перше вагоме слово про школу майбутнього сказав Л.Толстой: "Майже всі педагоги
дивляться на клас із кафедри, шукають засоби, за допомогою яких учителю зручніше учити. Я
дивлюся на клас з іншого боку – із парти. Треба викладати так, щоб учню було зручно
вчитися". 

Головним критерієм доброго чи поганого навчання він вважав одне: інтерес дітей до
навчання. Цікаво дітям учитися, світяться їхні очі – гарна школа, нудно їм, обтяжливо, "тьмяні
без цвіту очі" – школа погана. 

І сьогодні міністерські документи, шкільна практика, вчителі визначають:  головне у
навчальному процесі – дитина. Заради неї стали переоцінювати цінності, глибоко аналізувати
минуле, проектувати майбутнє. 

Розгортанню цієї діяльності сприяв Указ Президента України від 4 липня 2005 р. "Про
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", розробка
Міністерством освіти і науки України пілотного проекту "Школа майбутнього" та прийняття
на сесії Полтавської обласної ради  Програми "Пілотний проекту "Школа майбутнього" на
2006C 2012 роки". 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
розпочав роботу щодо залучення загальноосвітніх навчальних закладів області до
експериментальноCпошукової діяльності з розроблення моделей "Школи майбутнього". 30 листопада
2005 року на базі Новосанжарського навчальноCвиховного комплексу було проведено
обласний семінар директорів загальноосвітніх навчальних закладів "Упровадження
педагогічних інновацій у навчальноCвиховний процес освітнього закладу як шлях до створення
моделі "Школи майбутнього". 

12 квітня 2006 року відбулося друге заняття цього семінару на базі Полтавського міського
ліцею № 1 ім. І.П. Котляревського. Керівники шкіл обговорили необхідність, ризики
перспективи щодо формування "Школи майбутнього".

…Серед інших думок, які прозвучали на засіданні "Круглого столу" в рамках семінару були
такі.  

Освіта потребує змін. Незважаючи на модернізацію нашої освіти у порівнянні із змінами,
які  відбуваються в деяких країнах Європи та світу, у нас не все так ідеально, як здається на
перший погляд. Цікавим прикладом визначення пріоритетів у освітній галузі є Фінляндія, де
учні досягли найкращих у світі показників у тестах PISA та Ірландія, котра із  бідної аграрної
країни в минулому – сьогодні другий після США експортер комп'ютерних програм. Україна ж
за індексом готовності інформаційної структури посідає  82 місце  поряд  із Замбією та
Танзанією. Один мільйон учнів навчається в школах, де немає жодного комп'ютера (див.
Коментар до Інформаційного збірника МОН України, 31, 2006).

У навчанні відбувається революція. Вона зобов'язує навчити кожного учня вмінню керувати
знаннями, планувати свою працю, розвивати творче мислення (разом із тим надаючи право на
помилку), подати, пояснити і відстояти ідею проекту, оцінити як інших, так і самого себе,
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_________________________
*Алан Кає, лабораторія Xerox PARC
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розрізняти, які речі є правдивими, а які не відповідають дійсності. Усі ці здібності школа
повинна розвивати, створювати відповідні умови для учня, заохочувати до самооцінки,
оскільки лише самооцінка є внутрішнім поштовхом, який дає ріст особистості. Вчитель у
таких умовах є транслятором знань, дорадником і "сприячем" у навчанні. 

Учасники поважного зібрання також висловили думку про те, що проблеми, які є в освітній
галузі, не повинні сприйматися песимістично,  а надихати  на активні дії. Саме в такому аспекті
повинно відбуватися шукання нових стратегій.

Надзавдання цього пошуку – формування принципово іншого образу школи. Школи, яка б
створювала для кожної дитини ресурс її особистісного розвитку. Підтримала б бажання
навчатися, відповідно до індивідуальних можливостей, оцінювала досягнення, а не помилки.    

Таку школу, яка прагне створити свій неповторний імідж і врахувати інтереси дитини,
директори шкіл побачили у Карлівській гімназії ім. Ніни Герасименко на обласному семінарі з
проблеми "Вибір учнями  освітніх  маршрутів: експеримент  і практика навчального  закладу",
який відбувся  27C28 жовтня 2006 року.

У процесі проведення семінару були презентовані результати експериментальної роботи
педагогічного колективу Карлівської гімназії ім. Ніни Герасименко щодо забезпечення рівних
можливостей у виборі учнями освітніх маршрутів. 

З цією метою у гімназії розроблено гнучке  освітнє середовище, адаптоване до потреб
розвитку особистості, в якому дитині не нав'язуються шляхи становлення, а створюються
якомога більше умов для реалізації її можливостей, саморозвитку. Вчителями підготовлені

авторські програми спецкурсів, створено
циклограму роботи з обдарованими дітьми,
впроваджено систему психологоCпедагогічних
досліджень розвитку особистості учня.

У матеріалах конференції "Інноваційні ідеї
та технології навчання як основа створення
"Школи майбутнього", які ми пропонуємо
сьогодні широкому загалу, директори
інноваційних навчальних закладів області
діляться досвідом втілення у практику  роботи
навчального закладу інноваційних ідей з
управління. Вони розглядають цей
управлінський аспект,  як реальний шлях до
створення нової школи. 

Саме тому колектив Кременчуцького ліцею
№ 4 та її керівник  Л.В. Михайлик, вирішили
взяти участь в експерименті Всеукраїнського
рівня за темою: "Управління інноваційною
діяльністю, в умовах сучасного навчального
закладу". Основною метою експерименту є

створення системи управління інноваційною діяльністю, в основі якої лежать наука, праця і
мистецтво.

Найважливішою стратегією для будьCякої школи є партнерство з батьками, тільки тоді діти
отримають найкращий шанс для розвитку свого потенціалу – так вважає О.Й. Горіна, директор
Полтавської загальноосвітньої школи № 18. Цей навчальний заклад є учасником програми
"Школа як осередок розвитку громади" і створює  модель громадсько активної школи. 

Директор Кременчуцького ліцею № 11 Н.О. Попович у своїй статті показує як педагогічний
колектив створює школу змін, школу лідерів, отже – школу майбутнього, культивує в учнів
бажання творити, прагнення зростання.

Педагогічний колектив Комсомольської гімназії імені В.О.Нижниченка, директор
Л.В.Полобок, приступив до реалізації експерименту "Проектування особистісноC
розвивального змісту навчальноCвиховного процесу". Про перші кроки експериментальної
діяльності – читайте в матеріалах конференції.

Керівникам шкіл цікаво буде ознайомитися із  досвідом адміністративноCфінансового
управління О. Геращенка, директора Великобудищанської спеціалізованої школи ІCІІІ
ступенів Гадяцького району, про досвід Попівської ЗОШ ІCІІ ст. Великобагачанського району
із впровадження семестровоCзалікової системи навчання, про формування внутрішньої
культури закладу у Зарізькій ЗОШ ІCІІІ ст. Оржицького району.

Звертають на себе увагу здобутки директорів шкіл із Хорольщини, розповідь про свою
школу Яковенко Інни, учениці 11 класу  Новоаврамівської гімназії та ін. 

Запрошуємо всіх небайдужих до розмови про майбутнє нашої освіти.
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Завдання школи майбутнього



ПАРТНЕРСТВО ШКОЛИ ТА БАТЬКІВ

Горіна Оксана Йосипівна, 
директор Полтавської загальноосвітньої школи №18

Всеукраїнським фондом "Крок за кроком" за підтримки фонду Чарльза Стюарта Мотта та
Міжнародного фонду "Відродження" з 2003 року була започаткована програма "Школа як
осередок розвитку громади". Учасником програми стала і Полтавська загальноосвітня школа
ІCІІІ ступенів № 18.

Модель, яка стала основою руху громадськоCактивних шкіл в Україні, визначає
громадськоCактивну школу, в котрій приділяється роботі з місцевою громадою, працівниками
школи та мешканцями. Така школа сприяє вільному обміну думками, визначає місцеві
потреби та бере участь у прийнятті рішень на місцевому рівні, а також забезпечує зворотній
зв'язок, що стосується цих дій, з боку громади. 

Модель ГАШ складається з трьох компонентів:

Батьки є частиною громади та найпершими помічниками педагогів у навчанні та вихованні
їх дітей. Адже саме батьки є вчителями своїх дітей. Тому вони як представники громади
залучаються не лише до процесу навчання, а й до процесів управління школою, позаурочних
програм. Школа виступає джерелом підтримки батьків, надаючи їм різні інформаційні,
навчальні послуги, започатковує програми, що базуються на потребах батьків. Однією із таких
програм є програма "Дім – школа". 

Мета програми:
поліпшити рівень взаємин між батьками, учителями та учнями, сприяти розвитку

взаємин співпраці між родиною та школою;
залучати батьків до шкільного життя та інформувати про те, що відбувається в школі;
включати і батьків, і дітей у процес оцінювання;
розвивати впевненість і компетентність учителів у спілкуванні;
опрацювати угоду між домом та школою, у якій висвітлюється, чого батьки та школа

очікують одне від одного, відповідальність і обов'язки, що передбачені цими очікуваннями і
які школа і батьки зобов'язуються виконувати.
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Ëàñêàâî ïðîñèìî äî øêîëè  
Ãîñòèííå ñòàâëåííÿ äî áàòüê³â, 
íàëàãîäæåííÿ äîáðèõ âçàºìèí ³ äîâ³ðè  

Îñîáëèâ³ ïîòðåáè ³ îáñòàâèíè  
Âæèâàòè çàõîä³â äëÿ òîãî, ùîá 
çàäîâîëüíÿòè îñîáëèâ³ ïîòðåáè 
(îáñòàâèíè), ïðîáëåìè  

Á³ëüøå ïðèñëóõàéìîñÿ 
äî áàòüê³â 
Âèêîðèñòàííÿ äóìîê 
áàòüê³â ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü 
òà ðîçðîáö³ ïðîãðàì  

 
ÍÀÏÐßÌÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 

ÇÂ’ßÇÊ²Â Ì²Æ 
ØÊÎËÎÞ ÒÀ ÄÎÌÎÌ 
 

Çàëó÷àºìî áàòüê³â  
Îðãàí³çàö³ÿ ñóñï³ëüíèõ òà 
ãðîìàäñüêèõ çàõîä³â. 
Âèêîðèñòîâóâàòè âì³ííÿ, 
çàö³êàâëåííÿ òà äîñâ³ä áàòüê³â  

Áàòüêè ÿê â÷èòåë³/ó÷í³  
Çàáåçïå÷óâàòè ìîæëèâîñò³ äëÿ îñâ³òè ³ 
ðîçâèòêó áàòüê³â. Ï³äòðèìêà áàòüê³â, 
ùî äîïîìàãàþòü äèòèí³ â íàâ÷àíí³  

Ïîñò³éíå ñï³ëêóâàííÿ  
Íàäàâàòè êîðèñíó ³íôîðìàö³þ ïðî øêîëó ³ òå, 
ùî òàì â³äáóâàºòüñÿ. Óìîæëèâèòè äâîñòîðîííº 
ñï³ëêóâàííÿ ñòîñîâíî äèòèíè òà ¿¿ óñï³õ ³â 



Партнерство між сім'єю і школою у нас виведено на офіційний рівень, укладені угоди про
партнерство, які підписують батьки, учні, учителі. Ці угоди є частиною процесу залучення до
діяльності школи.

Щоб діти взяли від школи якомога більше, батьки повинні підтримувати цінності,
моральний уклад, правила та традиції школи. Це означає, що останні мають бути чіткими і
викликати батьківську довіру.

У результаті зв'язків між школою та родиною маємо:
C постійні спроби пошуку і сприяння можливостям, завдяки яким батьки допомагають

дитині у навчанні; 
C ефективне двостороннє спілкування між усіма батьками; школа відкрита для батьків;
C почуття причетності до шкільної спільноти; батьки співпрацюють зі школою і беруть

участь у шкільному житті;
C школа, яка дійсно запрошує батьків, одержить у результаті нових батьків, котрі беруть

участь у її діяльності з першого дня.
Політика співпраці між домом і школою, можливо, є найважливішою стратегією для будьC

якої школи, оскільки вона визнає, що батьки – це провідні і найкращі педагоги. Школа може
змінити життя дітей, і, якщо вона здатна близько співпрацювати з батьками, то всі наші діти
отримають кращий шанс для розвитку свого потенціалу.

ВТІЛЕННЯ У ПРАКТИКУ  РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ З УПРАВЛІННЯ 

Михайлик Любов Василівна,  
директор Кременчуцького ліцею №4

В умовах розбудови України надзвичайно актуальною є проблема формування творчої
ініціативи, без якої неможлива не тільки майбутня школа, але й сучасна. Програма
експериментальноCпошукової діяльності у ліцеї № 4 по створенню моделей "Школи
майбутнього" повинна сприяти реалізації ідеї та формуванню інформаційноCтехнологічного
суспільства, впровадженню особистісно орієнтованих технологій навчання, максимальній
індивідуалізації навчального процесу, забезпеченню його сучасними навчальними та
інформаційними засобами, створенню умов для саморозвитку дітей, осмисленого визначення
ними своїх можливостей і життєвих цінностей, з урахуванням тенденцій розвитку європейського
освітнього простору. 

Життя висунуло практично соціальний запит на виховання творчої особистості, яка зможе
творчо мислити, творчо підходити до справи, творчо генерувати ідеї, творчо приймати рішення
і потім творчо їх виконувати. Ці всі ідеї неможливо втілити без педагогічних інновацій: нових
навчальних технологій, оригінальних виховних ідей, форм та методів виховання, нестандартного
підходу в управлінні. 

Побічним продуктом інновацій як процесу творчої діяльності є зростання творчого або
інноваційного потенціалу керівника, кожного учасника навчальноCвиховного процесу,
педагогічної майстерності вчителя, рівня його культури, мислення, світогляду. 

Педагогічний колектив використовує не просто сам досвід, а думку, виведену з досвіду, бо
навчання – живий, безперервно змінний процес: неповторні діти, обставини, навчальні ситуації
й особистість самого вчителя. 

Звичайно, ідеальних шкіл практично немає, але є особливі вчителі, які використовують
новітні підходи до навчання. Тому постає важлива педагогічна проблема формування нової
формації керівників загальноосвітніх навчальноCвиховних закладів. Така ситуація вимагає і
нового творчого підходу до управління. Проблеми управління навчальним закладом та
інноваційними процесами свідчать про невідповідність між вимогами до якості результатів
управління та реальним його станом. ЗCпоміж них необхідно виділити:

національний характер управління;
низький рівень управління інноваційними процесами ;
низький рівень творчоCпошукової діяльності в управлінні;
низька наукомісткість управління;
реактивний характер управління, відсутність превентивного реагування;
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недостатній розвиток зворотніх зв'язків;
недостатній рівень системності управління;
недостатня адаптивність, гнучкість управління.

Безумовно, процес учіння та викладання має бути компетентно керованим. Інноваційний
потенціал та професійна компетентність – обов'язкові складові сучасного керівника. І всеCтаки,
якщо "навчити", "керувати" може лежати в площині ремесла, то "подарувати радість" лежить у
площині мистецтва. Тому необхідно зробити все, щоб у нас працювали "митці із митців". Щоб на
практиці показати можливість використання педагогічних інновацій та прийомів, ми намагалися
проводити всі педради цікаво, з використанням інтерактивних методів навчання та виховання.
Це педради: "Формування  різнобічно розвиненої гармонійної особистості як вчителя, так і учня
з високим рівнем  творчого, морального і фізичного розвитку. Робота з обдарованими дітьми" та
"Творча співпраця педколективу, учнів, батьків по формуванню громадської активності
школярів". Так, на педрадах ми працюємо в групах, узагальнюємо поданий матеріал,
використовуємо "метод проектів", "карусель", "мозковий штурм", "мікрофон", змушуємо всіх
готуватись до педрад, а також бути активними  під час їх проведення. Заступники директора з
навчальноCвиховної роботи практично проводили "майстерCклас" і давали шанс розкритися
невідомим граням колег, певним чином розвиваючи і свою управлінську компетентність.

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

Кременчуцький ліцей № 4 став переможцем ґрантового конкурсу програми "RITA 2005/2006
– співпраця локальна". Спільно з ліцеєм № 4 ім. С.Сташиця міста Сосновець (Польща) був
підготовлений проект "Школа зі школою", який отримав фінансування польськоCамериканської
фундації "Освіта для демократії". Метою проекту є обмін досвідом між учнями і вчителями
Польщі та України з питань  суспільноCполітичних змін в обох країнах, а також дискусія про
вирішення нагальних проблем навчання та виховання, керівництва цим процесом. Ми
сподіваємось, що вивчення та використання кращого досвіду наших сусідів допоможе ліцею
піднятися ще на один більш високий ступінь розвитку. 

У 2006 році на базі ліцею створено філію кафедри менеджменту ПОІППО. Метою створення
філії кафедри було забезпечення концентрації в конкретному навчальному закладі теоретичних
надбань і досвіду управління в сфері освіти та їх використання в роботі керівних педагогічних
кадрів для підвищення їх адміністративноCпедагогічної компетентності. Філія має постійні
творчі зв'язки з відповідними лабораторіями та кафедрами обласного інституту післядипломної
освіти. Одним з важливих напрямків діяльності філії  є надання науковоCметодичної допомоги у
вигляді наукових консультацій, проведенні експериментальної роботи, читанні лекцій, участі в
семінарах, конференціях. Досвід показує, що креативні вчителі з'являються частіше, ніж
креативні директори чи заступники директорів з навчальноCвиховної роботи. Зрозуміло, що
створити і виплекати школу радості і творчості може лише керівник, який повний творчої
наснаги. Імідж самої школи – це передусім імідж керівника та його команди. Якою ж має бути
керівна команда сучасної школи? Такою, яка розуміє, що лише при демократичному стилі
відносин з учителями можливе творче зростання колективу школи. Саме тому колектив ліцею
вирішив взяти участь в експерименті Всеукраїнського рівня за темою: "Управління
інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу". 

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

Предметом експериментальної діяльності є процес формування якісної системи
управлінської діяльності інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу,
розширення компетентності керівних кадрів.

Гіпотеза експериментальної роботи полягає у припущенні, що ефективність управлінської
діяльності інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу полягає в: 

розвитку, збагаченні всіх характеристик системи;
розвитку, оновленні функцій управління та конкретних управлінських дій;
розвитку, удосконаленні організаційної системи управління;
розвитку, оптимізації технологій, механізмів управління;
розвитку (саморозвитку) керівників закладів освіти, оновленні їх професіоналізму,

особистісному розвитку.
Ми ставимо за мету розглянути шляхи і засоби становлення керівної команди як творчої

особистості. Відомо, що будьCяка ідея не може реалізуватись у житті без її реального живого носія
і втілювача. Таким носієм і втілювачем має стати команда лідерів, модель якої ми і плануємо
розробити в результаті експерименту. Ми, керівники, повинні створити оптимальні умови для
народження нового діалогу з особистістю вчителя, учнів на рівні дій, думок, почуттів. Діалогу,
який є важливим чинником сприйняття й усвідомлення, розуміння і нерозуміння, резонансної
співзвучності людини з навколишнім світом. Тож цілком актуально звучать сьогодні слова прямо
пропорційної залежності: "Від компетентності керівника – до компетентності вчителя і учня".
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ШКОЛА ЛІДЕРІВ

Попович Наталія Олександрівна,
директор Кременчуцького ліцею № 11  

"Україна  в  близькому  майбутньому має стати  високотехнологічною:  тут процвітатиме
наука, продукуватимуться визначні ідеї, розквітне бізнесCмеценатство, країна стане центром
успішних великих компаній, де працюють талановиті команди менеджерів, у державі буде
сформована сприятлива інфраструктура, саме в Україні стане привабливим навколишнє
середовище та послуги" (із творчої роботи учня 10 класу "Україна – країна моєї мрії").

Не "лани широкополі", не "Дніпро і кручі" бачать сьогодні учні, змальовуючи майбутнє
України, а цивілізовану, високотехнологічну державу здатну задовольнити їх життєві вимоги.
Висновок один – готовність до змін, поCдорослому прагматична уява не повинна зникнути. Це
– запит сьогодення. Держава з уст дітей отримує пропозиції щодо майбутнього устрою,
безупинне бажання змінити світ, зробити його кращим. Чи під силу сьогоднішнім учням такі
перетворення? Як спрямувати цю позитивну енергію, зробити невід'ємною частиною
культури, здатною впливати на інших, залучаючи до досягнення цілей? Чи є це завданням
школи, яке визначає головний екзаменатор – життя? Думаю, що ці питання мають
обговорюватися, педагогам варто шукати відповіді на них. 

Кременчуцький ліцей № 11, як школа для творчої обдарованості, культивує в учнів
бажання брати участь, змінювати, творити, прагнути зростання, вести за собою. Тому наш
навчальний заклад працює над темою "Формування лідерської компетентності для життя в
інноваційному суспільстві". Тому сприяли визначені протягом п'яти років пріоритети
оновлення змісту освіти в закладі економічноCправової та лінгвістичної освіти:

C створення концепції формування української еліти;
C розробка моніторингу розвитку закладу для творчої обдарованості;
C впровадження авторських програм "Школа без стін", "Ліцейний стандарт", "Обдаровані

діти", "Громадянин", "Педагогічна корекція соціальної дезадаптації учнів", "Структура
учнівського самоврядування "Мікрополіс";

C створення та реалізація учнівських проектів з громадянської освіти та виховання,
економіки, правознавства, лінгвістики;

C впровадження пропедевтичних (1C9) та профільних курсів з економіки, правознавства,
лінгвістики;

C поступове запровадження державноCгромадського управління.
Ліцей постійно перебуває в стані удосконалення методів навчання через:
C формування раціонального, критичного, глобального та  дивергентного мислення;
C навчання культури мислення;
C розвиток креативності;
C формування і розвиток основ дослідницької діяльності;
C формування і розвиток пізнавальної діяльності учнів за рахунок використання

технологій: особистісноCорієнтованого навчання, проблемноCдослідницького, проблемноC
модульного, проектного, розвивального навчання та впровадження інтерактивних форм
організації навчального процесу;

C розширення мережі інтелектуальних клубів та творчих об'єднань;
C впровадження щорічної профільної практики.
Постійним об'єктом уваги є удосконалення науково%методичного забезпечення через: 
C розвиток масової творчості вчителів;
C розробка, апробація та впровадження нових технологій навчання і відповідного науковоC

методичного забезпечення;
C формування навчальноCметодичних кафедр як центрів методичної та дослідницької

діяльності;
C роботу постійно діючих науковоCтеоретичного, науковоCпрактичного, психологоC

педагогічного семінарів, творчих та ініціативних груп учителів.
Навчальний заклад шукає можливості для зміцнення матеріально%технічної бази через:
C під'єднання до мережі Інтернет, створення власного вебCсайту, адреси електронної пошти;
C обладнання науковоCметодичного та бібліотечноCінформаційного центрів;
C створення науковоCметодичних комплексів для забезпечення навчального процесу

науковоCметодичними та дидактичними матеріалами;
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C організацію підписки;
C придбання нових підручників, посібників;
C створення посібників та довідників для учнів учителями ліцею;
C створення матеріальноCтехнічної бази профільних кабінетів;
C поновлення обсягу комп'ютерних програм з навчальних предметів;
C створення банку даних авторських програм та інноваційних методик навчання;
C використання можливостей Інтернету для знайомства учнів з новими підручниками,

програмами та додатковою інформацією.
Впроваджуючи інновації та створюючи умови для навчання і виховання української еліти,

педагогічний колектив вважає за доцільне формування саме лідерської компетентності,
створення "клімату", в якому можна уявити зростання сильних харизматичних фігур (бо саме
так асоціюється термін "лідер") через виявлення лідерських здібностей, розвиток здатності
впливати на інших, застосовуючи той чи інший тип поведінки, залучати до досягнення цілей
чи створення нових умов, тобто до процесу змін. 

Працюючи протягом 5 років над проблемою "Формування громадянської активності в
умовах професійноCорієнтованого змісту освіти", педколектив прийшов до висновку, що
лідерству можна навчитися на організаційному рівні, за створення умов, що сприяли б
соціалізації культури лідерства. Сприймання лідерства як соціального процесу стало основою
інноваційної ідеї, яка спонукатиме до гармонійності і рішень колективу (учнівського чи
виробничого) та перетворюватиме культуру лідерства у загальну щоденну поведінку. Суть
філософії лідерства ми вбачаємо у поширенні освіти, починаючи з особистих лідерських
ситуацій, та підтримці розвитку на основі досвіду реально діючих лідерів.

Програма дослідноCекспериментальної роботи "Формування лідерської компетентності
для життя в інноваційному суспільстві" діятиме в ліцеї протягом 2006C2011 років і передбачає
4 етапи:

підготовчий та організаційноCпрогностичний;
діагностичноCконцептуальний;
формуючий;
узагальнюючий.

Серед очікуваних результатів дослідноCекспериментальної роботи – підвищення
професійної компетенції педагогів із проблеми лідерства, теоретичне обґрунтування моделі
лідера для життя в інноваційному суспільстві, розробка критеріїв визначення якості
лідерської компетентності в умовах професійноCорієнтованого навчального закладу, розробка
інноваційних технологій формування лідерської компетентності в умовах інноваційного
навчального закладу, розробка заходів із формування мотивації до використання інновацій у
навчальноCвиховному процесі, підготовка рекомендацій із формування лідерської
компетентності в умовах професійноCорієнтованого змісту освіти та інше.

Педагогічний колектив ліцею на шляху пошуку. Лідери в освіті мають узяти на себе важке
завдання перетворення всього, що говориться про зміни в те, чому можна навчитися в процесі
змін, підтвердження того, що зміни – не є несприятливий епізод, а це навпаки – захоплююча
пригода, це школа розвитку людського потенціалу, визначення способу життя, особистого
зростання, впровадження групових цінностей, отримання результатів. Школа змін, школа
лідерів – школа майбутнього.

ПРОГРАМА "УНІВЕРСАЛ" ЯК СКЛАДОВА 
ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Й ОСОБИСТІСНОГО 
РОЗВИТКУ УЧНЯ

Полобок Лідія Василівна, 
директор Комсомольської гімназії ім. В.О.Нижниченка 

Процеси, що відбуваються в освіті України сьогодні, дають можливість ще раз задуматись
над питанням, якою повинна бути школа. Звичайно, школою, де особистість почуватиме себе
комфортно. І вчитель, і учень, і батьки мають право на такий стан. Тільки виникає питання:
хто цей комфорт повинен створити в нашому "шкільному домі"? Зрозуміло, що тільки разом  –
учні, вчителі, батьки – можуть створити той неповторний острівець взаєморозуміння,
доброзичливості, якого потребує особистість, що формується.

Педагогічний колектив гімназії імені В.О.Нижниченка прийшов до висновку, що таку
можливість дає програма, розроблена на кафедрі психології ЦІППО АПН України,
докторантом, старшим науковим співробітником Українського науковоCметодичного центру
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практичної психології і соціальної роботи, Киричуком Валерієм Олександровичем.
Створена ним Програма "ОсобистісноCрозвивального змісту навчальноCвиховного

процесу" дає можливість побачити особистість кожного учня (а їх у гімназії 1186), кожного
вчителя (74 педагогічні працівники) створити настільки дієвий річний план роботи, що
відображає всі сторони навчальноCвиховного процесу.

Програма дозволяє здійснити особистісний підхід до кожного гімназиста, чого ніколи не
зробиш при допомозі психологічних тестів традиційних методик. Крім того такий процес
спостереження за розвитком особистості відбувається двічі на рік і за кожним тестуванням
проводиться аналіз та корекція діяльності учня.

Ми тільки на шляху впровадження даної програми, але вже сьогодні можемо сказати про
швидкий процес тестування та обробку тестів, надання рекомендацій класному керівникові з
корекції виховного процесу, виходячи з реальних проблем міжособистісних стосунків учнів у
міні колективах, врахування особистісних нахилів розвитку учня.

Тема науковоCдослідної та експериментальної роботи "Проектування особистісноC
розвивального змісту навчальноCвиховного процесу" розрахована на 5 років. Даний проект
Комсомольська гімназія імені В.О.Нижниченка сприйняла як життєву необхідність. І
сьогодні, після проведеної роботи на І етапі "Діагностування" педагогічний колектив та
батьківська громадськість вважає, що тільки на основі психодіагностики можливе реальне
пізнання особистості з її неповторністю та запитами.

Загальна гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що якісні зміни в особистісному
розвитку гімназистів в умовах загальноосвітнього навчального закладу можливі за умови
психологоCпедагогічного проектування змісту навчальноCвиховного процесу. Цього можна
досягти, якщо проектування здійснюватиметься на засадах системного підходу – виховання,
навчання, особистісного розвитку.

З учнями зрозуміло: діагностика – корекція – діагностика. А батьки, педагогічні
працівники?

"Універсал" відповідає на ці питання стверджувально, тобто тестуванню підлягають як
батьки, так і вчителі, що сприяє їх творчому зростанню, об'єднанню в проектні групи не
штучно, а за необхідністю, що логічно випливає з реалій програми "Персонал" як складової
"Універсалу".

Отже, технологія психологоCпедагогічного проектування особистісноCрозвивального
змісту навчальноCвиховного процесу в Комсомольській гімназії імені В.О. Нижниченка –
багаторівнева система взаємопов'язаних психологоCпедагогічних компонентів, яка забезпечує
послідовність навчальноCвиховного процесу і розкриває цілісний характер взаємодії
учасників залежно від поставлених цілей і завдань на певному етапі.

ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА ШКОЛИ МАЙБУТНЬОГО: 
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Сасько Тамара Василівна, 
директор ЗОШ І<ІІІ ступенів № 10 м. Лубен 

Інновація, нововведення, цілеспрямована зміна одного "стану" на інший, процес
задоволення нових суспільних потреб і т.д. Хто знає, скільки ще назв придумають науковці
цьому явищу? Та суть полягає не в назві, а в меті. Результативність нововведення буде
залежати від правильно обраного виду інновації. Це можуть бути і поодинокі, не пов'язані між
собою зміни, і комплексні нововведення, які охоплюватимуть діяльність творчої групи
педагогів чи паралелі класів, чи усіх учасників навчальноCвиховного процесу, чи предметноC
блокові т. ін.

Основними принципами вибору нововведення, на мою думку, є демократичність і
актуальність. Участь у виборі мають брати всі учасники навчальноCвиховного процесу. Але
безпосередньо перед вибором педагогічному колективу та адміністрації необхідно провести
значну роз'яснювальну роботу про доцільність і ефективність впровадження інновації, вивчити
громадську думку. Зрозуміло, що один і той же вид нововведення не може застосовуватися в
усіх школах міста, бо тоді це перетвориться на "штамп", "догматичний стандарт" розвитку освіти
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в регіоні. Кожен освітній навчальний заклад має свої особливості, свою "родзинку", а тому вибір
інноваційної технології повинен мати розвивальноCтворчий характер уже існуючих набутків і
досягнень.

Чому ж саме інновація є основою школи майбутнього? Відповідь на це питання міститься
в лексичному значенні самого слова – (лат. in – в, novus – новий), цілеспрямована зміна, яка
викликає перехід системи із одного стану до іншого (авт. більш якісного, більш ефективного).

За класифікацією Л.І.Даниленко другим пунктом йдуть науковоCвиробничі освітні
інновації: комп'ютеризація, телекомунікація, матеріальноCтехнічне оснащення. Тому, я
вважаю, що школа майбутнього – це перш за все приміщення, збудоване чи відремонтоване
відповідно до усіх вимог, яким має відповідати сучасний навчальний заклад. Не можна
називати "школою майбутнього" приміщення, у якому щілини між стіною і вікном восени
запихають ганчір'ям і заклеюють папером, а весною це все обдирають і витягують. Не можна
називати "школою майбутнього" класні кімнати, у яких меблі не відповідають санітарним
вимогам, не мають належного естетичного сучасного вигляду. Я не кажу вже про
комп'ютеризацію, бо про неї вже стільки сказано, а "віз і нині там".

Сучасне матеріальноCтехнічне оснащення навчальних закладів сприятиме широкому і
ефективному впровадженню в освітній процес інноваційних ідей і технологій, стане стимулом
організації праці педагогів.

Серед інновацій як основи створення "Школи майбутнього" важливе місце слід відвести
технології навчальноCвиховного процесу, а саме організації роботи учнів. Наші учні
надзвичайно перевантажені навчанням: 15 обов'язкових предметів, варіативна складова
навчального плану – і в результаті – більше 20 навчальних дисциплін на кожного учня
протягом тижня. У "школі майбутнього" обов'язковими мають бути 5C6 предметів, а інші – за
вибором учнів. Це дасть змогу ефективно реалізувати формулу особистіснозорієнтованого
навчання.

Є ще одна проблема сучасної школи – домашні завдання. Ні, я не обмовилась, саме
проблема. Адже ми, дорослі, маємо унормований законодавчими актами робочий день – 8
годин. Кожен дорослий, відчувши на собі це навантаження, розуміє, що про збільшення
робочого часу не може бути й мови. Це було б неефективно, не результативно. Продуктивність
праці була б мізерною. А давайте підрахуємо робочий час учня, скажімо, 8 класу (про 10C11 не
варто й говорити). Праця – навчання (уроки і перерви) займає 6C7 годин. Після цього 3C4
години на виконання 50% домашніх завдань (щоб виконати 100% домашніх завдань не
вистачить і 24 годин на добу). А ще заняття у гуртках, секціях, у репетиторів з окремих
предметів, підготовка до олімпіад, конкурсів, змагань і т.ін. – близько 3 годин. Отож і виходить,
що робочий день учня 8 класу складає 12C14 годин. Почувши таку статистику, хтось іронічно
скаже: "Та хто зараз ті домашні завдання виконує? Хіба 2C3 учні з класу". Це справді так (у
переважній більшості). Адже навіщо братися за ту роботу, яку виконати нереально. Звідси і
низький відсоток виконання учнями домашніх завдань. Тому у "школі майбутнього" не
повинно бути обов'язкових домашніх завдань, а лише за власною ініціативою окремих учнів
(що буде додатково оцінено). Технологія навчання в "школі майбутнього" така: навчаємось,
розвиваємось, закріплюємо, тренуємось, контролюємо, перевіряємо, виховуємо,
вдосконалюємо знання з предмета лише на уроці. А вдома – відпочинок після "робочого дня" і
час на самоосвіту учнів за їх вибором, а не за вказівкою вчителів. 

БудьCяка інновація повинна бути результативною, інакше вона недоцільна. Істотних змін
має зазнати "початкова школа майбутнього". Адже саме від підготовки дитини в початковій
школі залежить її подальші успіхи в навчанні, подальше бажання навчатися, а часом, просто
відвідувати школу. На сьогодні нормативна наповнюваність учнів у класі – 30 учнів. Урок
триває 35 хвилин. Одна хвилина на одну дитину?! Хіба це особистісноCзорієнтований підхід?
Наповнюваність класів "початкової школи майбутнього" (особливо шестирічок 1 класу) не
повинна перевищувати 10 осіб у класі. Доцільним також було б ввести ще й посаду асистента
на основних уроках, який слідкував би за роботою учнів у класі. В обов'язки асистента
входило б перевіряти наявність у всіх учнів підручників, зошитів, канцелярських приладів,
слідкувати за темпом виконання учнями завдань, поставлених учителем та багато інших
функцій.

Все вищесказане – лише окремі елементи проблемноCорієнтованого аналізу стану
загальноосвітнього навчального закладу. Кожен керівник разом з педколективом повинні
провести повний аналіз стану свого навчального закладу і лише після цього вводити зміни за
інноваційним потенціалом: обирати типи, види, форми і методи. Та яку б інноваційну
технологію не обрав навчальний заклад, достовірно відомо, що всі вони спрямовані на
покращення навчальноCвиховного процесу, удосконалення розвивальноCтворчого характеру
діяльності школярів, побудову атмосфери співробітництва та психологічного комфорту
учасників навчальноCвиховного процесу.
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УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА 
ЯК ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ШКОЛИ

Макойда Петро Федорович,
директор Попівської ЗОШ І< ІІ ст. Великобагачанського району 

Школа – це система, що повинна саморозвиватися. При цій умові можна говорити про
відповідальність керівника і педагогічного колективу за навчання, розвиток і виховання дітей.

Зміст управлінської діяльності директора школи, його обов'язки визначено Законом
України "Про освіту", "Положенням про середній загальноосвітній навчальний заклад",
іншими нормативними документами. Зараз багато колегCдиректорів ділиться досвідом
організації управлінської діяльності в гімназіях, ліцеях, при створенні різних моделей шкіл.
Модель ефективної, сучасної школи складається з багатьох взаємопов'язаних факторів
організації діяльності, її управлінням. В умовах реформування національної освіти України
зміст управлінської діяльності визначається сукупністю управлінських функцій директора
школи, які постійно модернізуються. Роль управлінської культури керівника навчального
закладу, як ніколи, вимагає від нього високого професіоналізму, вміння прогнозувати
розвиток моделі своєї школи. Серед основних управлінських функцій необхідно визначити:
створення та прогнозування школи як моделі, організація навчальноCвиховного процесу,
планування, облік та контроль за виконанням рішень, прийняття управлінських рішень.

Сучасному управлінцю необхідно володіти не тільки професійною, а й стратегічною та
функціональною компетенцією. Сучасний керівник має постійно займатися самоосвітою,
опановувати вміння співпрацювати з підлеглими, визначати засоби досягнення мети,
формувати в собі готовність до розумного ризику. Головне завдання сучасного управлінця не
тільки і не скільки керувати, як вміло вести за собою й надихати співробітників на творчість.
Це потребує серйозної, систематичної роботи директора школи, його заступників, кожного
члена педагогічного колективу над підвищенням свого освітнього рівня й вчительської
майстерності, вдосконаленням уміння працювати з людьми, вивчення перспективного
педагогічного досвіду, інноваційних педтехнологій та запровадження їх у практику своєї
роботи та роботи школи.

Чи не найважливішим завданням управлінської діяльності є планування, яке вимагає від
директора школи вміння передбачати основні тенденції розвитку школи як на рік так і на
перспективу. Для успішного планування роботи школи необхідно мати глибокий і всебічний
аналіз її роботи не за один рік.

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

Немало часу наша школа працює за семестровоCзаліковою системою навчання. Ця система
навчання показала свої переваги над звичайною урочною системою. Саме при впровадженні
такої форми навчання розвивається творчість директора школи, вміння переконати учасників
навчального процесу, перебудувати стиль управління школою самим керівником, змінити
погляд на організацію внутрішкільного керівництва та контролю. Проблема ефективного й
діючого контролю належить до числа постійно актуальних. Введення семестровоCзалікової
системи навчання створює сприятливі умови для значної оптимізації цієї ділянки роботи. Це
проходить за рахунок зміщення центру тяжіння з контролю процесу навчання і виховання,
який раніше домінував, на контроль результатів спільної діяльності вчителя і учня. Дійсно,
навіть якщо директор і його заступники будуть відвідувати по 180 уроків на рік, особливо де
великі педагогічні колективи, то у вчителів, які працюють в школі, вони побувають на 4C5
уроках. Цього, звісно, недостатньо для того, щоб глибоко вивчити стиль роботи вчителя, його
професійну майстерність, надати методичну допомогу молодим вчителям, побачити кінцевий
результат роботи педагога.

Зовсім інша картина, коли авторитетна комісія може спостерігати на підсумковому заліку
рівень сформованості знань учня з предмета. Підсумковий залік демонструє результативність
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роботи вчителя і учня. 
В умовах семестровоCзалікової системи необхідно виділити три основних напрямки

управлінської діяльності: контроль за навчальноCвиховним процесом, відвідування
навчальних пар, контроль проведення додаткових індивідуальних занять, класноC
узагальнюючий контроль, контроль проведення виховних заходів, контроль рівня знань з
окремих предметів та інші види контролю; контроль результативності навчання і виховання
– контроль проведення тематичних і підсумкових заліків, якість і результативність
підсумкових та тематичних заліків, прийом учнів із початкової школи, контроль
результативності виховних заходів, контрольні зрізи знань, умінь і навичок; організація
роботи з педагогічними кадрами і батьками – організація методичної роботи з учителями,
перебудова вчителя (проведення спарених уроків, викладання предметів за блоками,
складання опорних конспектів і т.д.) перерозподіл навчального навантаження й
функціональних обов'язків, ознайомлення з режимом семестровоCзалікового навчання і
вимоги до учнів, індивідуальні співбесіди з батьками з питань навчання і виховання дітей,
вимоги до батьків, вироблення в них відповідальності за їх навчання. Всі ці питання
потребують високого рівня управлінської культури директора. Тому сьогодні керівник школи
стає основною фігурою у консультуванні та коригуванні діяльності всього колективу.
Сучасний вчитель має стати свідомим і самостійним у своїй діяльності.

Отже, лише завдяки високій культурі керівника, педагогічних працівників школи можна
вирішити всі проблеми навчальноCвиховного процесу, на основі взаємоповаги,
взаєморозуміння, толерантності, налагодження взаємодії між учителями, учнями, батьками. 

САМІ СОБІ ГОСПОДАРІ. 
ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО%ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ

Геращенко Олександр Вікторович,
директор Великобудищанської спеціалізованої 
школи І<ІІІ ступенівГадяцького району 

Завдання соціальноCекономічного розвитку нашої країни змушують шукати і вдосконалювати
нові ефективні форми господарювання, які, у свою чергу, ставлять нові вимоги й до трудової
підготовки учнів у школі. Час висуває перед загальноосвітньою школою проблеми виховання
майбутнього працівника, який компетентний в обраній галузі практичної діяльності, володіє
високою професійною мобільністю, виявляє готовність до можливих змін видів праці, що особливо
актуально в умовах ринкової економіки. Це можливо лише за умови такої організації продуктивної
праці учнів, яка спрямовуватиме на те, щоб школярі отримали правильне уявлення про різні форми
власності, планування, трудову і виробничу дисципліну: вчилися розумно розпоряджатися
заробленими коштами, опановували на практиці такі поняття як собівартість, якість продукції,
госпрозрахунок та ін.

Продуктивна праця учнів сьогодні дає змогу застосувати такі прогресивні форми трудового
виховання, як колективний та бригадний підряд, з'являється можливість ефективного поєднання
колективної зацікавленості у кінцевих результатах праці і персональної участі кожного у вирішенні
поставлених завдань. Організація продуктивної праці учнів на госпрозрахунковій основі стимулює
творчий пошук, ініціативу школярів, застосування різних форм і передових методів праці.

Найбільш плідні результати дають такі форми організації продуктивної праці, як навчальноC
виробничі комплекси (кооперативи), що діють на матеріальноCтехнічній базі школи, продуктивна
праця в умовах міжшкільних навчальноCвиробничих комбінатів (МНВК), робота учнівських
виробничих бригад в умовах сільськогосподарських підприємств нового типу.

У 1995 році, виходячи з потреби регіону та враховуючи бажання батьків і учнів, Великобудищанська
середня школа Гадяцького району за сприяння місцевої влади отримала статус сільськогосподарської,
а з 2004 р. перейменована у Великобудищанську спеціалізовану школу ІCІІІ ступенів Гадяцької
районної ради Полтавської області. Відбулася не просто зміна назви навчальноCвиховного закладу, у
школі почав здійснюватися новий підхід до навчальноCвиховного процесу. Зокрема, починаючи з 8Cго
класу, збільшилася кількість годин на вивчення математики, української мови, фізики, біології,
креслення. Крім цих змін, було запроваджено вивчення автосправи, трактора та сільськогосподарських
спецкурсів, розроблені авторські програми для них.
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Школа встановила тісні зв'язки з Хорольським агропромколеджем. На основі діючого між ним
договору від 20 червня 1995 року випускники, що закінчили школу з оцінками "4" і "5" (балами 7C12),
по співбесіді зараховуються до Хорольського коледжу.

Уся система роботи школи спрямована на виховання науково грамотного, знаючого у виробничій
сфері діяльності, знаючого ціну своєї праці і праці інших, праці, як розумової так і фізичної,
виваженого майбутнього ГОСПОДАРЯ молодої України.

У школі працює педпрацівників – 28, обслуговуючого персоналу – 22. Навчається 134 учнів,
виховується – 26 дошкільнят.

З 1991 року діє дитяча організація "Веселка", що має свою Програму, Статус, гімн. Основу
організації становлять класні групи 1 – 11 класів, які об'єднані у групи за інтересами – "Світлячок" –
1 – 4 класи, "Гайдарівець" – 5 C7 класи, "Старшокласник" – 8 – 11 класи. 

Поряд з класними діють різновікові групи – "Пошук", "Милосердя", "Няня", "Веселий вітер". 
Група "Пошук" – організовує роботу в рамках руху учнівської молоді "Моя земля – земля моїх

батьків", зокрема по експедиції "Краса і біль України", працює над поповненням матеріалів до
шкільного музею, історії села. 

"Милосердя" – здійснює шефство над пристарілими та ветеранами Великої Вітчизняної війни,
доглядає за могилами і пам'ятниками. 

"Няня" і "Веселий вітер" організовують дозвілля молодших та старших школярів. Навчальна та
суспільна діяльність учнів стимулюється у рамках конкурсів "Кращий клас року" безкоштовними
екскурсіями, подарунками.

У 1999 році при підтримці обласного управління освіти, Гадяцького райво, рішенням
Великобудищанської сільської ради відкрито дитячий садок "Сонечко" як структурний підрозділ
школи.

Школа внесена до Єдиного Державного Реєстру підприємств та організацій України
(індетифікаційний код 23558176) і знаходиться в комунальній власності Гадяцької районної ради.
Бухгалтерський облік школи здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти Гадяцької
райдержадміністрації, що створює певні труднощі та ускладнення, зменшує ефективність фінансовоC
господарської діяльності даного закладу.

ФінансовоCгосподарська діяльність директора школи ускладнюється цілою низкою законодавчих
актів. Це, перш за все, ст.26 п.2 Закону "Про загальну середню освіту". Призначення на посаду та
звільнення педагогічних працівників здійснюється відділом освіти райдержадміністрації, що значно
знижує вплив директора на педпрацівників. 

Не виконується ст. 69 "Положення про загальноосвітній заклад" щодо створення фонду
загального обов'язкового навчання, та й неможливо його виконати тому, що це суперечить
бюджетному законодавству, згідно якого директор не є розпорядником державних коштів.
Вищевказані законодавчі акти України значно погіршують можливості фінансовоCгосподарської
діяльності.

Бюджет передбачає виділення коштів лише на заробітну платню, на розрахунки за енергоносії,
харчування учнів 1C4 класів, дітей з малозабезпечених сімей та мізерні кошти на ремонт школи.

Я вважаю, що ефективна фінансовоCгосподарська діяльність школи на сучасному етапі взагалі
неможлива без додаткових джерел фінансування. Проаналізувавши всі регіональні можливості і те
правове освітнє поле, яке існує в нашій державі я виділив такі найважливіші напрямки своєї
діяльності:

1. Розробка Статуту школи і особливо розділу фінансовоCгосподарської діяльності.
2. Створення позитивної суспільноCгромадської думки в мікрорайоні школи.
3. Пошук законних додаткових джерел фінансування.
4. Проведення ефективного прозорого обліку коштів і їх використання.
5. Мотивація і стимулювання всіх працівників і учнів, задіяних у цій справі, юридичних та

фізичних осіб. 
В основу навчальноCвиховного процесу школи покладені ідеї А.С. Макаренка, які на сучасному

етапі є досить актуальними, сприяють закладенню основ сучасних підходів до трудового навчання та
виховання. Праця школярів організована як цілком серйозне виробництво, мета діяльності якого є
створення реальної продукції. Це стало можливим завдяки таким організаційним формам навчання,
які забезпечили ефективну реалізацію наступних дидактичних принципів навчання: науковість,
зв'язок теорії з практикою, доступність і посильність навчального матеріалу, виховуючий характер
трудового навчання.

Одним із провідних принципів системи навчання та виховання в школі є поєднання навчання та
виховання з продуктивною працею. Тому особливе місце в роботі школи відводиться підсобному
господарству, яке започатковане ще в 1989 році.

Господарювання почали з теплиці, пасіки та 8 га землі. На сьогодні це окремий виробничий
підрозділ школи. Праця учнів використовується у теплиці, на пасіці та в полі в рамках практичної
праці, керування сільськогосподарською технікою. Майже вся, вироблена у підсобному господарстві,
продукція використовується на утримання школи, зміцнення МТБ. Для технологічного напрямку
профілізації та роботи школа має клас механізації, клас автосправи, трактори ЮМЗC6 C1, МТЗC80 –
1, ТC16 – 1, ДТC75 – 2, причепи – 2, комбайн СК5 Нива – 1, автомашини ГАЗC3307 – 1, ІЖC2715 – 1,
ІЖC2717 – 1, культиватор КШНC2,2 – 1, культиватор ПН – 1, плуги – 3, сівалка – 1, погрузчик АC1 –
1, косарка – 1, жатка ЖВПC6 – 1, зернова віялка – 1, котки – 3, підкопувач буряківC1.
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На сьогодні підсобне господарство складається з теплиці, ферми, пасіки, 131 га землі. На фермі
утримуються: коні – 3 гол., корова – 2 гол., телиця – 1 гол., свиноматки – 2 гол., свині – 26 гол.

З метою більш ефективного забезпечення готовності випускників школи до самостійної трудової
діяльності у сільськогосподарському виробництві Хорольським агропромколеджем та школою
розроблені авторські програми, що було однією з умов договору між цими навчальними закладами.
Це програми навчальних курсів "Засоби механізації рослинництва і тваринництва", "Технологія
виробництва продукції рослинництва і тваринництва", "Автосправа", "Тракторна справа", "Основи
вибору професії", "Основи фермерської діяльності", "Моя економіка".

Названі програми погоджено в обласному інституті післядипломної освіти педагогічних
працівників, рецензовано на кафедрі методики трудового навчання і основ виробництва ПДПІ ім.
В.Г. Короленка та затверджено обласним управлінням освіти.

Прозора система обліку та використання коштів позитивно вплинули на створення
доброзичливого клімату, заохотили до добровільних внесків, матеріальних цінностей батьків та
організацій села.

Все це сприяло ефективній роботі і надало можливість створити систему матеріального
стимулювання успіхів у навчальноCвиховному процесі, поповнення матеріальноCтехнічної бази
школи. Щорічно складається кошторис і кошти використовуються за призначенням.

Головна ланка фінансовоCгосподарської діяльності школи – це спецрахунок школи, завдяки
якому ми існуємо і маємо можливість знайомити учнів з основами ринкової економіки, отримувати
практичні навички з основ підприємницької діяльності.

Кошторис завжди виконується, постійно зростає кількість коштів, які витрачаються на
стимулювання навчальноCвиховної діяльності учнів. Праця учнів в період навчальноCвиробничої
практики є обов'язковою. І учні за роботу, виконану на шкільному чи на полі базового господарства
в цей період отримують заробітну платню відповідно з особистим вкладом. Але головне – це виховне
значення, яке неможливо переоцінити і те чекання та мрії, як ці кошти, зароблені самостійною
працею, використати.

Як уже зазначалося, завдяки вмілому застосуванню положень системи трудового виховання
А.С.Макаренка, розроблених ним у 20Cх роках саме на Полтавщині, колективу школи 1999 – 2006
роках вдалося досягти вагомих економічних здобутків. Зароблені кошти було спрямовано на
зміцнення матеріальноCтехнічної бази навчального закладу, що в свою чергу забезпечило
ефективність навчальноCвиховного процесу.

Ось дані про залучення та використання позабюджетних коштів (таблиця 1). 
У 2006 р. колектив школи провів велику роботу по залученню позабюджетних коштів (таблиця 2).
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Ð³ê Ñóìà, ãðí. 

1999 18 982,00 

2000 58 707,00 

2001 26 681,00 

2002 75 847,00 

2003 62 741,00 

2004 67 928,00 

2005 127 926,49 

2006 161 694,39 

¹ 
ï/ï 

Âèä ä³ÿëüíîñò³ Îòðèìàíî, ãðí. 

1. Ðåàë³çàö³ÿ öóêðó 40 780,00 

2. Ðåàë³çàö³ÿ ñâèíåé òà ÂÐÕ 9 022,50 

3. Ðåàë³çàö³ÿ êîðìî ñóì³øåé 11 313,50 

4. Ðåàë³çàö³ÿ ïàòîêè 760,80 

5. Ðåàë³çàö³ÿ çåðíîâèõ 68 556,92 

6. Ðåàë³çàö³ÿ ñîíÿøíèêó 17 374,00 

7. Áëàãîä³éí³ âíåñêè, äîäàòêîâî íàäàí³ ïëàòí³ ïîñëóãè 6 915, 06 

8. Áàòüê³âñüêà ïëàòà çà õàð÷óâàííÿ 4 502,11 

9. Ïîëòàâà ãàçîâèäîáóâàííÿ  2 291,00 

10. Çà ìàêóëàòóðó 178,50 

 Âñüîãî îòðèìàíî 161 694,39 

Таблиця 1

Таблиця 2



Дані кошти використовувалися на:

Як видно з наведених даних, колектив школи досяг вагомих результатів. Від пізнання – до
виховання, від виховання – до самовиховання – ось формула реалізації виховного
педагогічного процесу. Так система трудового виховання А.С. Макаренка діє в нових
соціальних умовах сьогодні.

У селі Великі Будища розвиваються різні форми господарювання на землі:
сільськогосподарське ТОВ, фермерське господарство, орендний підряд тощо. Знання,
одержані в школі та доповнені досвідом хліборобів, уміння застосовувати їх на практиці,
звичка дотримуватись правил культури праці і поведінки, що виховується з дитинства,
завжди будуть запорукою успіху для майбутніх господарів землі.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ У СІЛЬСЬКІЙ 
ШКОЛІ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОГО 
ФІНАНСУВАННЯ

Лисенко  Микола Андрійович, 
директор Тарасівської ЗОШ І<ІІІ ступенів Гребінківського району

У школі створена технологія, котра дозволяє в умовах недостатнього фінансування
заробляти кошти та підняти виховання на якісно новий рівень. 

Суть технології виховання полягає в розробленій системі ефективного  використання
уроків трудового навчання  сільськогосподарської праці на підбиранні цукрових буряків на
полях місцевого господарства та ефективного використання зароблених коштів у навчальноC
виховноCму процесі.
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Таблиця 3

¹ 
ï/ï 

Êóäè âèêîðèñòàíî Ñóìà, ãðí. 

1. Ïðèäáàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ  3 646,90 

2. ²íòåðàêòèâíà äîøêà òà ìóëüòèìåä³éíèé ïðîåêòîð 23 200,00 

3. Êîìï’þòåðè 2 øò 10 812,00 

4. Ñêàíåð  735,00 

5. Ïðèíòåð  1 813,50 

6. Êîñàðêà ÊÏÍ- 2,1 4 200,00 

7. Çàïàñí³ ÷àñòèíè äî ñ/ã òåõí³êè 19 853,50 

8. ÃÌÌ 43 982,69 

9. Ãîñïîäàð÷³ òîâàðè, ³íñòðóìåíòè, ìàòåð³àëè äëÿ ðåìîíòó øêîëè 12 692,58 

10. Êàíöòîâàðè, ñâ³äîöòâà, ïîäàðóíêè  253,77 

11. Àâòî ïîñëóãè, åêñêóðñ³¿ 5 676,00 

12. Ï³äïèñêà ãàçåò, æóðíàë³â, ïðèäáàííÿ ìåòîä. ë³òåðàòóðè, óíàî÷íåííÿ 3 725,42 

13. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà, çàðïëàòà, êîìàíäèðîâêè 5 391,19 

14. Ðåìîíò òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìï’þòåðíî¿ òà êîï³ðóâàëüíî¿ òåõí³êè  1 427,00 

15. Òåõîãëÿä òåõí³êè  200,42 

16. Ïðèñòàâêà äî êîìáàéíà  5 400,00 

17. Çà ïîñëóãè Ãàäÿöüêîãî åëåâàòîðà  3 090,94 

18. Ñ³ìåíà ïøåíèö³  9 678,00 

19. Ì³íåðàëüí³ äîáðèâà 2 180,00 

20. Ñ³ìåíà íà ÍÄÄ 150,30 

21. Ðàä³îàïàðàòóðà, êîìïëåêòóþ÷³ äî êîìï’þòåð³â  814,00 

22. Çà ïîñ³â áóðÿêà 500,00 

23. Çà îðåíäó çåìë³ 658,60 

24. Ïîäàòîê  313,64 

 Âñüîãî âèêîðèñòàíî 160 395,45 



Мета:
C підняти виховання учнів на якісно новий рівень, докорінно покращити відношення учнів

до праці та результатів своєї праці;
C забезпечити зміцнення фізичного, психічного, морального і духовного здоров'я та

соціального благополуччя учнів;
C заробити кошти для подальшого розвитку навчальноCвиховного  процесу.

І.  Основні кроки впровадження технології у виховний процес школи

Крок 1. Постановка мети проведення сільськогосподарських робіт на загальношкільній
батьківській конференції, шкільній лінійці, піклувальній раді, раді школи, педагогічній раді;
з'ясування шляхів її досягнення та чітка мотивація необхідності даного виду діяльності для
всебічного розвитку особистості учнів школи

Крок 2. Укладення довгострокової угоди між адміністрацією школи в особі директора
школи та господарством ВАТ "Повстин" в особі голови правління з іншої сторони.
Предметом  угоди  є:

1. Спільна господарська діяльність ВАТ "Повстин" і школи щодо надання допомоги в
питанні сільськогосподарського виробництва,  надання фінансової та матеріальної
допомоги школі у вирішенні загальних питань.
2. Створення й закріплення іміджу господарства та школи, одержання прибутку
сільськогосподарського  виробництва, покращення навчальноCвиховного процесу школи.
Крок 3. Укладення угоди з місцевим господарством  "Про спільну діяльність на збиранні

цукрових буряків". Згідно з даною угодою Тарасівська  школа та ВАТ "Повстин" беруть на
себе зобов'язання здійснювати спільну діяльність по збиранню залишків урожаю цукрових
буряків на полях господарства 50 % зібраного врожаю (цукру та жому) ВАТ "Повстин"  та 50%
цукру та жому – школі. Спільна діяльність по збиранню залишків цукрових буряків
здійснюється згідно зобов'язань даної угоди.

Крок 4. Робота з охорони праці, життя та здоров'я. Особлива увага батьків, учнів, учителів
звертається на граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками під час
короткочасної та тривалої роботи  (Л.Е. Винокурові, М.В. Васильчик, М.В. Гаман. Основи
охорони праці. – К: факт, 2005 – 344 ст., пункт 5.5). 

Крок 5. Підготовка та видання наказу по школі. "Про внесення тимчасових змін до діючого
розкладу уроків на період проведення осінньоCпольових робіт".

Крок 6. Забезпечення функціонування основних  напрямків діяльності при  збиранні
врожаю цукрових буряків. 

Крок 7. Оформлення документації заробленого цукру та жому.
Крок 8. Рішення ради школи по питаннях зароблених коштів.
8.1.Затвердження кошторису надходжень та видатків зароблених коштів.
8.2 Встановлення вартості харчування учнів та працівників школи в шкільній їдальні в
залежності від їхнього коефіцієнту трудової участі (КТУ).
8.3 Встановлення вартості новорічних та різдвяних подарунків учням школи в залежності
від КТУ.
8.4 Організація екскурсії для учнів школи та затвердження списку учнів в залежності КТУ.
8.5 Звільнення від добровільних грошових внесків батьків учні яких мають КТУ більше
25%.
8.6 Виділення коштів від реалізації шкільного цукру та жому для проведення ремонту
шкільних приміщень, придбання необхідних матеріалів та обладнання.
8.7 Підбиття підсумків змагання класів по збиранню цукрових буряків та виділення коштів
для класу переможцю.
8.8 Виділення коштів для нагородження учнів "За високі досягнення у навчальноC
виховному процесі" на районному (не нижче 3 місця), обласному, республіканському та
міжнародному рівнях за підсумками І семестру, ІІ семестру та літніх канікул.

ІІ. Результати технології виховання

1. Значно зріс рівень трудового виховання учнів, їх відношення до праці. Від особистісноC
орієнтованої мотивації праці в умовах ринкових відносин відбувається поступовий перехід
особистості до потреби в праці.

2. Праця без примусу, відповідно вмотивована створює позитивний комфорт  у фізичному
та психічному стані особистості.

3. Організація праці учнів та працівників школи, про яку я мріяв протягом минулих 20 років,
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збулася. Разом працюють учні, учителі та допоміжний персонал. Сьогодні від учителів на
адресу учнів можна почути лише такі зауваження: "Не бери багато!", "Не поспішай!",
"Відпочинь ще трішки!". 

Отже, ставлення до праці є головним результатом технології виховання.
4. Щороку від впровадження даної технології виховання школа має чистий грошовий

прибуток від 12 тис. грн. до 15 тис. грн. і більше.
5. Використання коштів є таким:

5.1. 30% коштів від реалізації шкільного цукру та жому безпосередньо повертається до
учнів (здешевлення харчування у шкільній їдальні, придбання 
новорічних та різдвяних подарунків, подарунків за високі досягнення у навчальноC
виховному процесі, проведення екскурсій тощо).
5.2. 30% коштів використовується на поповнення сучасних ТЗН.
5.3. За кошти зароблені учнями та працівниками школи на збиранні цукрових буряків
придбано сучасний широкоекранний кольоровий телевізор, відеомагнітофон, цифрову
відеокамеру, музичний центр DVD, сканер із слайдCмодулем, лазерний принтер,
радіотехнічні мікрофони, диски, дискети, відеокасети тощо.
5.4. У школі постійно поповнюються та ефективно використовуються шкільна відеотека
та слайдотека.

6. На художнє оформлення школи витрачається – 30% щорічно. Діти хочуть бачити школу
майбутнього  красивою.

6.1. За кошти, зароблені від реалізації шкільного цукру та жому проведено професійне
художнє оформлення спортивного залу, шкільної їдальні, коридорів І та ІІ поверхів,
східців на другий поверх. 

ІІІ.  Висновки та пропозиції 

1. Виховна технологія "Як в сільській школі в умовах недостатнього фінансування  заробити
кошти та підняти рівень виховання на якісно новий рівень" докорінно покращує відношення
особистості до праці. Праця особистості стає вмотивованою, наближеною до умов ринкової
економіки. Вона створює позитивний комфорт у фізичному та психічному стані особистості.

2. Ефективне використання зароблених коштів впливає на весь навчальноCвиховний
процес у школі. Учні нашої школи є багаторазовими переможцями та призерами районних,
обласних, республіканських та міжнародних різноманітних змагань, конкурсів.

3. Я вважаю, що дана технологія виховання може бути з успіхом використана і в інших
сільських школах, а може, і не лише в сільських.

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ
ДОСЯГНЕНЬ

Горячун Надія Євгеніївна,
директор Диканської гімназії ім. М.В.Гоголя

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI ст. одним із важливих напрямків
визначила модернізацію управління освітою, яка передбачає ефективну організацію
педагогічної діяльності, спрямовану на подолання недоліків у вихованні та навчанні учнів,
поліпшення якості освіти.

У цьому навчальному році наша гімназія, яка гордо носить ім'я Миколи Васильовича
Гоголя, як і інші навчальні заклади України, продовжує роботу над виконанням постанови
Кабінету Міністрів України за №1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на
новий зміст, структуру, 12Cрічний термін навчання". З 1 вересня 2006 року учні 6Cх класів
вступили в стадію реформування. Статус гімназії націлює нас на вирішення важливих
завдань, а саме:

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою
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громадянською позицією, почуттям національної свідомості;
розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду.

Усього в гімназійних класах навчається 507 учнів, (5C11 кл.), це 20 гімназійних класів –
комплектів. 

Допрофільна підготовка здійснюється у 8, 9Cх класах.
Профільне навчання в 10Cх та 11Cх класах здійснюється за суспільноCгуманітарним

напрямом економічного профілю, технологічним профілем, природничоCматематичним та
художньоCестетичним профілями.

Концепція профільного навчання передбачає поглиблене вивчення окремих предметів
шкільної програми, тому в нашій гімназії введено ряд дисциплін, спецкурсів, факультативів: 

C Основи етики;
C Інформатика з 5Cго класу; 
C Історія Полтавщини з 6Cго класу;
C Креслення для учнів 8, 9,10,11 кл; 
C "Моя економіка" та "Основи економіки" з 8 по 10 класи;
C "Людина і світ" в 11 класах;
C "Права людини" в 10 кл.;
C Друга іноземна мова у 5Cх, 6Cх, 10CВ кл.;
C "Основи екології", 11 кл.
Наша гімназія співпрацює з вищими навчальними закладами, а саме: з Полтавським

державним педагогічним університетом ім. В.Г.Короленка та Полтавським університетом
споживчої кооперації.

У гімназії працюють висококваліфіковані творчі вчителі, 38 з яких мають вищу
кваліфікаційну категорію, 14 – звання "ВчительCметодист", 16 – звання "Старший учитель". У
гімназії працює 9 методичних об'єднань вчителів, діє районна творча група вчителів
початкових класів. Щороку педагоги навчального закладу беруть активну участь у конкурсі
"Учитель року", є переможцями районних та лауреатами обласних його етапів. Так у 2006 році
переможцями районного та лауреатами обласного етапу стали Харченко Н.А. (вчитель
географії) та Деменська Т.Г. (вчитель початкових класів). У своїй роботі вчителі гімназії
використовують інноваційні системи і методики навчання, кожен рік беруть участь у ярмарці
педтехнологій.

Сьогодення об'єктивно вимагає переведення освітнього процесу на технологічний рівень
активізації пошуку перспективних інноваційних педтехнологій. Запровадження інновацій у
нашій школі проводиться не тільки через запровадження спецкурсів, а й проведення
методичних семінарів, тренінгів, створення умов для застосуваня інноваційних технологій.

Для успішної інноваційної діяльності адміністрація гімназії разом з районним методичним
кабінетом формує в педколективі усвідомлення необхідних змін та впровадження
нововведень, створює відповідне інформаційне поле на основі залучення педагогічного,
учнівського та батьківського колективів до різних форм інформаційної діяльності
(батьківські конференції, семінари, збори, засідання методичної ради, співпраця з
викладачами вузів, виступи в засобах масової інформації, придбання необхідної літератури.)

Нова ера в освіті відчувається за такими ознаками, як перетворення Інтернету на
глобальний освітній простір. Маємо надію, що в цьому навчальному році наша гімназія, як і
інші навчальні заклади району будуть підключені до мережі Інтернету, що дасть можливість
значно швидше і якісніше працювати з потрібною інформацією.

Навчальний план нашої гімназії враховує основні вимоги Законів України "Про освіту",
"Про загальну середню освіту", Національну доктрину розвитку освіти, Концепції
профільного навчання в старшій школі, постанови Кабміну України за № 1717 "Про перехід
загільноосвітніх закладів на новий зміст, структуру, 12Cрічний термін навчання".

Для сучасної школи потрібні висококваліфіковані вчителі, які постійно шукають і
знаходять найбільш ефективні шляхи і засоби вирішення завдань навчання, виховання,
розвитку учнів, підготовки їх до життя. Вирішення згаданих завдань потребує пошуків
творчих шляхів удосконалення всіх ділянок методичної роботи, систематичного озброєння
вчителів міцними і глибокими знаннями, підвищення ефективності їхньої праці,
використання нетрадиційних форм методичної роботи, які носять інноваційний характер; у
процесі їх використання впроваджуються інтерактивні технології навчання.

Інтерактивна технологія навчання – організація навчального процесу, за якої неможлива
неучасть школяра у колективному взаємодоповнювальному, заснованому на взаємодії всіх
його учасників процесі навчального пізнання. Групи інтерактивних технологій, які частково
або повністю застосовують учителі Диканської гімназії ім. М.В. Гоголя у навчальноC
виховному процесі:

C кооперативного навчання (робота в парах, ротаційні трійки, карусель, робота в малих
групах, акваріум);

C колективноCгрупового навчання (обговорення проблеми в загальному колі, мікрофон,
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незакінчені речення, мозковий штурм, ажурна пилка, аналіз ситуації, вирішення проблем,
дерево рішень);

C ситуативного моделювання ( симуляцій або імітаційні ігри, спрощене судове слухання,
громадські слухання, рольова гра);

C опрацювання дискусійних питань ( метод ПРЕС, займи позицію, зміни позицію,
неперервна шкала думок, дискусія, дебати).

Інтерактивне навчання має конкретну, передбачувану мету – створити умови навчання, за
яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність, свою значущість.
Суть інтерактивних методик в тому, що навчання відбувається за умови постійної, активної
взаємодії. Організація інтерактивного навчання в гімназії передбачає моделювання реальних
ситуацій, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.
Воно ефективно сприяє формуванню умінь і навичок, створенню атмосфери співробітництва,
взаємодії. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, активно
спілкуватися, критично мислити, приймати продумані рішення.

Більшість учителів гімназії вже відкрили для себе переваги інтерактивних методів, які
допомагають створити атмосферу творчої невимушеності, виявити свої здібності кожній
дитині, що є реальним шляхом до оновлення української школи. Серед таких вчителів, які
використовують інтерактивні технології можна назвати Пугач Т.Г., Кабцан С.А., Костуренко
Л.О., Панченко Т.П., Рощину В.О., Харченко Н.А., Кодак В.В., Шаріпову Л.Г., Дмитренко
А.М.

Характерною особливістю  вчителів гімназії є їхня орієнтація на постійний пошук нового,
на самовдосконалення, здатність творчо працювати. Педагоги навчального закладу
намагаються розвивати творчу обдарованість вихованців. Домагаються, аби учні найбільш
яскраво виявляли себе в інтелектуальній сфері, у спілкуванні, художній самодіяльності в
академічних досягненнях. Гімназист повинен відрізнятися доброю пам'яттю, жвавим
мисленням, допитливістю, вміло розв'язувати різнорівневі завдання, зв'язно викладати
думки, мати здібності до практичного застосування знань. Тому одне з важливих завдань, яке
стоїть перед вчителями гімназії – виробити вміння в учня працювати з інформацією, знайти,
проаналізувати її, використати потрібну, а не зазубрити (це зараз непотрібно).

Дуже цінним у плані самовдосконалення вчителя може стати навчання на курсах на базі
інституту післядипломної освіти за програмою Інтел, яке дасть можливість вчителю отримати
необхідний мінімум користувача комп'ютером. Двоє вчителів нашої школи (Кодак В.В.,
Полозюкова В.І.) пройшли навчання й отримали посвідчення інструктора, але недостатність
матеріальної бази не дає можливості реалізувати поставлену задачу. У запровадженні
інновацій є немало проблем. Ми їх відчуваємо через відсутність джерел фінансування,
зокрема поки що мрією залишається перспектива використання мультимедійних засобів у
кожній сільській школі.

Цікавою формою інновацій, де вчителі можуть досить результативно попрацювати,
виявилась нова дистанційна модель – колсалтCкурси (це дистанційна модель післядипломної
освіти вчителів, головна мета якої – трансформування наукової інформації в знання, форма
співтворчості теоретиків освіти та практиків.) Таким цікавим незвичним шляхом пройшла
курсову перепідготовку вчитель географії Харченко Н.А.

У травні – червні 2006 року 31 учень 11Cх класів брав участь у державному тестуванні,
моніторингу знань якості освіти, який проводився Центром незалежного дослідження якості
освіти. Участь в експерименті дало змогу цим учням порівняти свій рівень знань на рівні
Державного стандарту, а також частині учасників скористатися отриманим сертифікатом під
час вступу до вузів. Відсоток вступу учнів у вузи досить високий, але прикро, що поки що не
знання, а гроші впливають на нього.

Приємно відзначити, що результатом співпраці вчителів та учнів стали гарні результати
участі гімназії в предметних олімпіадах. Так у 2005C2006 н.р. на районних олімпіадах учні
нашої школи вибороли 60 % усіх призових місць, а в області учнями нашої гімназії було
зайнято сім призових місць.

Наші гімназисти займаються науково – дослідницькою роботою. Так у 2005C2006 н.р. 5
робіт наших гімназистів було направлено на обласний конкурс МАН:

На кінець минулого навчального року високого рівня знань досягли 55 учнів гімназійних
класів, що становить майже 11%.

Гімназія – це оптимальне поєднання традиційної педагогіки й інноваційної сучасної
методології. Її мета – виховати інтелектуальну особистість здатну до безперервного розвитку,
що є потребою часу, толерантну до іншого мислення, бо без цього не може бути прогресу.
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Потенціал школярів передбачає наявність досвіду творчих справ, колективної діяльності,
здатності до самостійної діяльності та саморозвитку, достатній загальнокультурний рівень,
різноманітні інтереси.

Система виховної роботи гімназії включає в себе напрями всебічного розвитку дітей. У
школі працює учнівський парламент, президент якого обирається в ході рольової гри
"Вибори". У минулому році президентом став Присяжнюк Олександр – учень нинішнього 11
класу. 

Учні гімназії – активні учасники політичної гри "Дебати" (керівник Панченко Тетяна
Петрівна), у школі працює шкільна екологічна бригада "Паросток" (керівник Макаренко А.В.,
Верещак Н.М.), яка займається вирішенням проблем екології нашого селища.

Юні пошуковці школи беруть участь у науково – дослідницьких експедиціях "Краса і біль
України" , "Сто чудес України". 

Група "Пошук" при кімнаті – музеї Бойової слави (керівник Гмирь І.М.) збирає матеріали
про односельців – ветеранів та визволителів Диканьки. 

Шкільний "Музей освіти" працює над поповненням архіву про колишніх  випускників
нашої школи.

У гімназії діє хореографічний колектив "Квітограй", який у 2005 році отримав звання
Зразкового дитячого хореографічного колективу. Шкільна команда КВК "Комуналка" стала
переможцем обласного конкурсу шкільних команд сезону 2005C2006 н. р. Навесні 2006 року
команда Диканської гімназії ім. М.В.Гоголя виборола ІІІ місце на обласних змаганнях
фізкультурно – оздоровчого патріотичного комплексу школярів України "Козацький гарт", а
у Всеукраїнському огляді – конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних
закладах наші учні зайняли ІІІ місце в обласному етапі.

За останні роки в гімназії значно розширилась мережа гуртків, спортивних секцій. Так на
обласних змаганнях з пауерліфтингу, які проводились у липні 2006 року на базі нашої школи,
учениця 8CВ класу Стєнкова Тамара здала норматив кандидата в майстри спорту України.

Основними завданнями на шляху до оновлення української школи адміністрація гімназії
бачить втілення в навчальноCвиховний процес найкращих досягнень педагогічної науки,
передових педагогічних технологій, створення умов для реалізації творчих здібностей кожної
особистості.

"ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО" ОЧИМА УЧНІВ
СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Литус Лариса Валеріївна, 
директор спеціалізованої школи І<ІІІ ст. № 2 м. Зінькова

З 1997 року Зіньківська спеціалізована школа  ІCІІІ ступенів № 2  працює за системою
розвивального навчання. Основною рисою даної освітньої технології є зорієнтованість на
особистість, установка на взаємодію педагога та учнів як творців. Це дає змогу побудувати
навчальний процес, спираючись на особисту зацікавленість учня, його здібності та
уподобання. Спільна діяльність вчителя та школяра пронизана ідеєю подолання складностей,
досягнення мети, не боячись помилок. Вільний вибір форм, методів і напрямів діяльності
розвиває творче мислення, вміння критично оцінювати свої можливості, прагнення
самостійно розв'язувати все складніші завдання. Навчання через "відкриття", що заохочує до
дослідження, експериментування, є важливим методом, який застосовується вчителями
школи. Використання гри у навчанні знімає скутість, розвиває уяву і почуття гумору, сприяє
створенню радісної і доброзичливої атмосфери у колективі, зорієнтованої на успіх.

Отже, методика розвивального навчання ставить у центр дитину з її унікальним набором
здібностей і нахилів та формує сукупність особистісних характеристик, які визначатимуть її
успіх у подальшому дорослому житті: вміння аналізувати ситуацію, критично оцінювати свої
можливості, прагнення самостійно розв'язувати все складніші завдання, формулювати власну
думку й відстоювати її, здатність працювати в команді, плідно взаємодіючи з іншими. Таким
чином, на нашу думку, певні риси педагогічних технологій майбутнього присутні в
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повсякденній праці педагогів школи.
Реальним підтвердження дієвості даної  методики є те, що серед учнів, які навчалися за

системою розвивального навчання, – переможці і призери обласних олімпіад з математики,
фізики, географії, історії, переможці і призери обласного етапу конкурсу – захисту наукових
робіт учнів – членів МАН у секціях фізики, хімії, учасники творчих конкурсів, члени команди
КВК та екобригади, експедиційних загонів, діяльність яких відмічена дипломами обласного
рівня.

Як же бачать "школу майбутнього" учні сучасної школи? Це і стало завданням опитування,
проведеного серед учнів 4 – 11 класів. Школярам було запропоновано побудувати свого роду
рейтингову таблицю, у якій розмістити в порядку зменшення значимості ті основні риси, які,
на їх погляд, будуть притаманні "школі майбутнього". Метою дослідження було визначення
тих перспектив розвитку школи, які створюють оптимальні умови для формування
"особистості майбутнього в школі майбутнього".

Звичайно, багато учнів, які брали участь в опитуванні, не змогли відірватися від реалій
повсякденного життя хронічно недофінансованої школи, розміщеної в сільській місцевості, і
їх бачення "школи майбутнього" спиралося на чисто зовнішні, матеріальні критерії. Та цього,
безсумнівно, не можна відкидати, бо дана екстраполяція умов навчання на свідомість, як
виявилося, має досить значний вплив. 

Ось результати опитування учнів 4Cх класів, у якому брали участь 40 респондентів.

Молодша ланка

Діаграма 1. Розподіл пріоритетів учнів початкових класів
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¹ 

ñåêòîðà 

Ïîëîæåííÿ Ðåéòèíã 

 

1. Ñó÷àñí³ øê³ëüí³ ìåáë³ òà åñòåòè÷íå îôîðìëåííÿ êàá³íåò³â 1 

2. Ñó÷àñíå òåõí³÷íå îñíàùåííÿ êàá³íåò³â òà óðîê³â  2 

3. Ãàðíèé åñòåòè÷íèé âèãëÿä øêîëè òà ïîäâ³ð ′ÿ 3 

4. Êîìï′þòåðí³ êëàñè ç íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè  5 

5. Ê³ìíàòè â³äïî÷èíêó ç òåëåâ³çîðîì, ³ãðàøêàìè  6 

6. Ñó÷àñíèé ñïîðòçàë ç áàñåéíîì  4 

7. Çèìîâèé ñàä ç æèâèì êóòî÷êîì  7 

8. Ââåäåííÿ ìîäíî¿, êðàñèâî¿, çðó÷íî¿ øê³ëüíî¿ ôî ðìè 10 

9. Øê³ëüíèé òðàíñïîðò, ÿêèì ìîæíà ïî¿õàòè íà åêñêóðñ³¿, çàì³ñüê³ 
ïðîãóëÿíêè 

8 

10. Äîáð³, ëàã³äí³, ðîçóìí³ â÷èòåë³, «êóðàòîð», ÿêèé áè ïðàöþâàâ ç ó÷íÿìè ç 1 
äî 11 êëàñó 

9 

11. Ãàðíèé åñòåòè÷íèé âèãëÿä ñòîëîâî¿, êðàùà ÿê³ñòü õàð÷óâàííÿ  6 

12. Äèôåðåíö³éîâàíèé ï³äõ³ä äî íàâàíòàæåííÿ ó÷í³â  11 

13. Ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ çìàãàíü, êîíêóðñ³â, ñâÿò, åêñïåðèìåíò³â  9 
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Надано перевагу таким критеріям: сучасні шкільні меблі та естетичне оформлення класу,
технічне оснащення кабінетів та уроків, гарний естетичний вигляд школи і подвір'я, його
благоустрій, сучасний спортивний  зал та басейн, комп'ютерні класи.

Поруч із чисто зовнішніми атрибутами шкільного життя  досить значна група висловилася
за диференціацію навчального навантаження: певна частина хоче зменшення кількості уроків,
інші ж бажають навчатися більше, відвідувати заняття гуртків за інтересами. Окремі учні
висловлювалися за введення "електронного класного журналу" з розміщенням його в мережі
Інтернет з тим, щоб батьки не ходили до школи, а могли ознайомитися з успіхами своїх дітей
у будьCякий час.

Девізом даної вікової групи можна вважати: "Сучасне навчання в комфортному
середовищі". 

Середня ланка – 55 респондентів

Діаграма 2. Розподіл пріоритетів учнів середніх класів
Учні надали перевагу таким критеріям: диференційований підхід до навчального

навантаження, проведення спортивних змагань, свят, екскурсій, комп ютерні класи з
навчальними програмами, сучасне технічне забезпечення кабінетів та уроків, сучасне
оформлення кабінетів.

Як видно з результатів опитування, окремі положення залишаються спільними з
молодшими школярами: для даної вікової категорії є актуальною зовнішня, естетична сторона
шкільного середовища, але в той же час зростає акцент на наповненні шкільної діяльності.
Учні висловлюються за створення нового покоління сучасних підручників, залучення до
навчального процесу можливостей мережі Інтернет: відеоконференції, відеолекції відомих
викладачів. Для школярів стає важливою зміна підходу до оцінювання, позбавлення оцінки її
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¹ ñåêòîðà Ïîëîæåííÿ Ðåéòèíã 
 

1. Ñó÷àñí³ øê³ëüí³ ìåáë³ òà åñòåòè÷íå îôîðìëåííÿ êàá³íåò³â 5 

2. Ñó÷àñíå òåõí³÷íå îñíàùåííÿ êàá³íåò³â òà óðîê³â 4 

3. Ãàðíèé åñòåòè÷íèé âèãëÿä øêîëè òà ïîäâ³ð′ÿ, îðèã³íàëüíèé äèçàéí 
êëàñíèõ ê³ìíàò ³ êàá³íåò³â 

6 

4. Êîìï′þòåðí³ êëàñè ç íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè, ìóëüòèìåä³éí³ ï³äðó÷íèêè, 
çàëó÷åííÿ ðåñóðñ³â ìåðåæ³ ²íòåðíåò 

3 

5. Ñó÷àñíèé ñïîðòçàë; ìîæëèâîñò³ çàéìàòèñÿ «ìîäíèìè» âèäàìè ñïîðòó: 
ñõ³äí³ ºäèíîáîðñòâà, øåéï³íã 

9 

6. Øê³ëüíèé òðàíñïîðò 12 

7. Êâàë³ô³êîâàí³, ïî-ñó÷àñíîìó ìèñëÿ÷³ â÷èòåë³ 7 

8. Ãàðíèé åñòåòè÷íèé âèãëÿä ñòîëîâî¿ òà ðàö³îíàëüíå õàð÷óâàííÿ  
8 

9. Ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ çìàãàíü, ñâÿò, åêñêóðñ³é 2 

10. Äèôåðåíö³éîâàíèé ï³äõ³ä äî íàâ÷àëüíîãî  íàâàíòàæåííÿ 1 

11. Íîâ³ ôîðìè óðîê³â (â³äåîêîíôåðåíö³¿, â³äåîëåêö³¿) 9 

12. Çì³íà ñèñòåìè îö³íþâàííÿ 10 

13. Äîáðå çàáåçïå÷åííÿ ãàðíî ³ëþñòðîâàíîþ íàâ÷àëüíîþ ë³òåðàòóðîþ 11 

1
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"каральної функції", сприйняття її як визнання успіху та стимулу до навчання. Лідером стає
диференційований підхід до розподілу навчальних навантажень та необхідність ведення
здорового способу життя.

Девізом даної вікової групи можна вважати "Гармонійна особистість у сучасному
навчальному середовищі".

Діаграма 3. Розподіл пріоритетів старшокласників 

Під час аналізу відповідей 45 старшокласників яскраво прослідковується основна
спрямованість даної вікової групи: "Успішний старт у життя з оптимального для цього
середовища". Учні бажали б мати більше свободи у виборі предметів, які стануть базовими
для їх майбутньої кар'єри. Вони хочуть ще в стінах школи здобути основи професій, які
допоможуть їм здобути успіх і визнання в самостійному житті. Вони вважають необхідною
допомогу в діагностиці й розвитку індивідуальних здібностей. Для підлітків є актуальним
навчання налагодженню оптимальних міжособистісних взаємовідносин, вони бажають мати
базові знання для початку власного бізнесу. У той же час учні розуміють, що успішна кар'єра
неможлива без знань із здорового способу життя.

Отже, "школа майбутнього" з точки зору сучасних школярів має складатися з:
Нових технологій навчання:
C наявності відеотренінгів;
C навчання менеджменту, бізнесу;
C викладання додаткового блоку предметів етичного спрямування.
Формування естетичного оточення: 
C дизайн приміщення, меблів, шкільного подвір'я.
Сучасного обладнання:
C комп'ютерні класи;
C мультимедіа та Інтернет;
C нове покоління підручників.
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¹ 

ñåêòîðà 

Ïîëîæåííÿ Ðåéòèíã 

 

1. Ñó÷àñí³ øê³ëüí³ ìåáë³ òà åñòåòè÷íå îôîðìëåííÿ êàá³íåò³â 4 

2. Ñó÷àñíå òåõí³÷íå îñíàùåííÿ êàá³íåò³â òà óðîê³â  4 

3. Íàâ÷àííÿ çäîðîâîìó ñïîñîáó æèòòÿ  6 

4. Êîìï′þòåðí³ êëàñè ç íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè, â³äåîòðåí³íãè  10 

5. Íàâ÷àííÿ ìåíåäæìåíòó ³ á³çíåñó  9 

6. Ââåäåííÿ óðîê³â åòèêè, ì³æîñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ  11 

7. Íîâ³ êâàë³ô³êîâàí³ êàäðè  5 

8. Îâîëîä³ííÿ îñíîâàìè ïðîôåñ³é ç âèäà÷åþ ñåðòèô³êàò³â  8 

9. Ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ çìàãàíü, êîíêóðñ³â, ñâÿò ³ åêñêóðñ³é  7 

10. Çìåíøèòè íàâ÷àëüíå íàâàíòàæåííÿ ç ïðåäìåò³â, ÿê³ íå º îñíîâíèìè ó 
âèáîð³ ìàéáóòíüî¿ êàð’ºðè  

1 

11. Á³ëüøå ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâîáîäè ó âèáîð³ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â  2 

12. Äîáðå çàáåçïå÷åííÿ ñó÷àñíîþ íàâ÷àëüíîþ ë³òåðàòóðîþ  3 

13. Äîïîìîãà ó ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñò åé, ïëàíóâàííþ êàð’ºðè  11 
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Сприятливого середовища навчання:
C кваліфіковані, поCсучасному мислячі вчителі;
C належне психологічне забезпечення;
C позитивний мікроклімат в учнівських колективах.
Зорієнтованості на особистий успіх учня:
C діагностика і розвиток індивідуальних здібностей;
C свобода вибору предметів;
C здобуття азів професій у стінах школи;
C прищеплювання навиків здорового способу життя;
C навчання мистецтву взаємовідносин і взаєморозуміння.
В цілому, учні сподіваються, що "школа майбутнього" допоможе у формуванні особистості,

яка досягне самореалізації в успішній кар'єрі і займе своє місце серед достойних громадян
країни.

МОДЕЛЬ ГРОМАДСЬКО%АКТИВНОЇ ШКОЛИ

Голубенко<Ріжко Ірина Вікторівна,
директор Карлівської ЗОШ І<ІІІ ступенів № 3

Інноваційна система роботи нашої школи – це спосіб життя шкільного колективу, усі
компоненти якого відповідають певним цілям і забезпечують у процесі свого
функціонального досягнення заданого результату, певних меж розвитку й моральних якостей
особистості. Ця система забезпечує єдність і взаємозв'язок планування, організації й аналізу
діяльності, виховних зусиль педагогічного й учнівського колективів, сім'ї й громадськості.

Сьогодення вирізняється швидкозмінною динамікою життя, наявністю непередбачених
складних ситуацій. У такій атмосфері росте нове покоління, і щоб "вести його за собою",
виховна система в нашій школі має допомогти учневі повною мірою реалізувати творчі
можливості, вплинути на його моральне, фізичне, духовне здоров'я. Тому в основу такої
інноваційної системи покладено концепцію самовизначення особистості, яка володіє не
тільки певною сумою знань, умінь і навичок, а й здатна стати активним учасником розбудови
Української держави. Педагогічний колектив нашої школи прагне, щоб у закладі панував
культ духовності: єдності слова і діла, краси помислів і вчинків, знань і переконань.

Наша школа – школаCродина: це ті, хто навчає і навчається, та їхні батьки. Тут цінують
тепло людських взаємин, щирість і шляхетність, виховують красу спілкування, учать розуміти
унікальність кожної людини. 

Наша шкільна родина щаслива злагодою та порозумінням. Учителі й класні керівники
школи відкривають учням світ любові і добра, допомагають їм пізнати себе, світ навколо себе,
показують, як можна винайти формулу щастя, не забуваючи формули людяності, учать жити,
не руйнуючи живого, працювати й нестандартно мислити. 

Створити сприятливі умови для особистості школяра, для його самовизначення,
самореалізації та розвитку можна лише при цілеспрямованій взаємодії педагогів і батьків,
Школа і родина – це ланцюжок, який працює на благо школярів, допомагає формувати
функціонально грамотну особистість. 

Тому і виникла ідея створення ГромадськоCактивної школи, яка б піднесла і школу, і
громаду і кожну особистість, зокрема, над реаліями сьогоднішнього життя та відкрила нові
перспективи за рахунок власної ініціативи, творчості, активності.

ГромадськоCактивна школаCце школа, яка залучає громаду до процесу управління школою,
здійснює мобілізацію місцевих ресурсів для забезпечення нагальних і довгострокових цілей і
школи, і громади, що загалом сприяє розвитку школи і громади, зміцненню партнерства над
ними.

Педколектив, об'єднання батьків та самоврядування учнів працюють над реалізацією таких
проектів: "Спілкування? Спілкування! Спілкування", "Здорове дитинство", "Світ захоплень",
"Шлях до знань".

Метою та завданнями проекту "Шлях до знань" є:
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1.Сприяти підвищенню інтересу учнів до знань, самоосвіти, самодосконалення.
2. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів, класів школи, мотивації до навчання.
3. Сприянння створенню на основі співдружності, співпраці педагога, учнів та їх батьків

таких умов у процесі навчання, за яких поважається гідність, забезпечується зацікавленність
кожного у кінцевих результатах навчання.

4.Забезпечення простору для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у навчальноC
пізнавальній діяльності.

5.Контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку та "Єдиних вимог до учнів
школи".

6.Виступ з клопотанням перед Радою про заохочення або покарання (стягнення) до
окремих учнів,  учителів та їх батьків.

7.Підтримка тісного зв'язку з бібліотекою, допомога у збереженні та поновленні
бібліотечного фонду.

8. Участь у підготовці рішень Ради щодо визначення профілів навчання та поглиблення
вивчення предметів.

9.Участь у проведенні педагогічних рад, психологоCпедагогічних консиліумах з питань
здобуття учнями підвищеного рівня загальної середньої освіти.

Організаційні заходи щодо реалізації проекту: 
C педагогічне консультування батьків, учнів;
C проведення предметних тижнів;
C традиційні масові заходи: "День відкритих дверей",відкриті уроки та заняття;
C засідання Ради з питань навчальної роботи в школі;
Періодичні рейди з питань:
C відвідування учнями навчальних занять;
C запізнення; 
C збереження підручників;
C ведення учнівських щоденників;
C дотримання режиму навчальних занять у школі.
C проведення конкурсів "Розумників та Розумниць";
C участь учнів школи в районних, обласних предметних олімпіадах;
C заняття інтелектуального клубу "Дебати";
C участь старшокласників у роботі територіального відділення МАН
C участь учнів школи у Всеукраїнському конкурсі знавців рідної мови ім. П.Яцика.
Найактуальніша проблема сьогодення – виховати підростаюче покоління фізично і

психологічно здоровим. У зв'язку з цим, гостро постає проблема формування навичок
здорового способу життя, переконань і характеру дитини, що забезпечує гармонійний
розвиток і зміцнення здоров'я. Здоровий спосіб життя повинен бути не лише засобом
досягнення міцного здоров'я, а і нормою щоденного життя, важливою потребою кожної
дитини. Тому педагогічний колектив вважає проект "Здорове дитинство" невід'ємною
складовою навчальноCвиховного процесу.

Проект "Здорове дитинство" передбачає:
1. Сприяння об'єднанню зусиль педагогічного колективу, медичної сестри, дільничного

лікаря  батьків для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного
здоров'я якнайвищої соціальної цінності, та права  громадян на безпечні й нешкідливі умови
праці та навчання.

2. Формування Банку даних різноманітних напрямків роботи щодо відвернення
захворювань.

3. Визначення оптимальних умов і форм організації гігієни розумової праці, харчування
відпочинку і зміцнення здоров'я школярів.

4. Залучення фахівців медиків до проведення санітарноCпросвітницької роботи.
5. Здійснення заходів щодо забезпечення та підвищення ефективності проведення уроків

фізичної культури (основ здоров'я, основ безпеки життєдіяльності, здійснення матеріальноC
технічної бази, розробка перспектив).

6. Співпраця з комісією з перевірок гарячого і дієтичного харчування, його якості.
7. Проведення медоглядів та профілактичної роботи.
8. Організація контролю за дотриманням вимог техніки безпеки, основ безпеки

життєдіяльності та санітарноCгігієнічних вимог у приміщенні школи.
9. Проведення акцій, тренінгів щодо профілактики шкідливих звичок серед учнів.
Завдання проекту будуть реалізовані такими заходами:
C комплексна програма "Фізичне виховання – здоров'я нації";
C рейди "Гаряче харчування";
C проведення ДРК(діагностика, регулювання, координація);
C "Здоров'я учнів у режимі школи";
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C "Чистота – запорука здоров'я";
C Спортивні свята "Тато, мама, я – спортивна сім'я";
C "Дозування домашніх завдань";
C Акція "За чистоту і порядок";
C Проведення "Днів здоров"я та туризму";
C Проведення Малих олімпійських ігор; 
C Акція "За чисте довкілля";
C Екопсихотренінг "Світ навколо нас і ми його частинки".
У ході втілення проекту "Світ захоплень" реалізовуємо такі завдання:
1. Сприяння організації змістовного дозвілля дітей з урахуванням їх інтересів.
2. Залучення батьків до підготовки та проведення спортивноCмасових, культурноCосвітніх,

розважальних програм і заходів.
3. Допомога у проведенні екскурсій, подорожей, туристичних походів.
4. Участь у зміцненні матеріальноCтехнічної бази дозвілля та спорту (виготовлення

костюмів та реквізиту для проведення позакласних заходів.)
5. Налагодження контактів з установами культури і спорту.
Для успішної реалізації цих завдань впроваджуємо такі заходи:
Традиційні масові заходи:
C мій день народження;
C музична композиція до професійного свята вчителів;
C "Різдвяна зірка";
C "Світ новорічних фантазій";
C "Міс Школярка та Містер Школяр";
C День відкритих дверей;
C День знань
C Свято останнього дзвоника;
C Випускний вечір;
C Екскурсії до театрів, музеїв, пам'яток історії, культури та архітектури, мистецтва;
C участь у Всеукраїнській експедиції школярів "Краса і біль України";
C робота в клубі КВК;
C участь у районній акції " Екологічна стежина";
C Акції "Вирости своє деревце", "Моє подвір'я", "Дім, де ми вчимося", "Подаруй книгу",

"Квіти на шкільному подвір'ї";
C Акція "Краса врятує світ": робота в гуртках та спортивних секціях, фольклорних

колективах.
Здоровому мікроклімату у школі та толерантним відносинам між всіма членами

колективів сприяє формуванню позитивної ЯC концепції.
Реалізуємо проект "Спілкування? Спілкування! Спілкування…" впровадженням таких

аспектів:
1. Сприяння створенню комфортних психологічних умов, що спрямовані перед усім на

індивідуальну роботу з людиною з метою максимального виявлення її творчих здібностей та
умов їхнього розвитку, формування здорового способу життя, подолання кризових життєвих
ситуацій.

2. Допомога у розв'язанні конфліктів між учасниками навчальноCвиховного процесу,
сприяння підвищенню їхньої психологічної культури.

3. Допомога батькам у сімейному вихованні, організація роботи педагогічної загальної
освіти.

4. Обстеження матеріальноCпобутових умов сімей і дітей, які потребують соціальної
підтримки.

5. Клопотання про інтереси сімей та дітей у державних органах, які займаються соціальним
захистом.

6. Участь у розробці та впровадженні в практику педагогічних лекторіїв для батьків (з
урахуванням вікових та психофізичних особливостей дітей).

7. Залучення професійних спеціалістів для психологоCпедагогічного консультування
батьків, учнів, вчителів.

Організаційні заходи щодо реалізації проекту:
C Школа сімейного психолога "У сім'ї росте хлопчик (дівчинка)";
C Акції "Піклування", "Милосердя", "Турбота".
C Психологічні тренінги для батьків, учнів з проблем подолання стресів, кризових ситуацій,

розв'язання внутрішньосімейних проблем, емоційних травм.
C Дискусійні заходи "Захист прав дітей в Україні";
C Налагодження стосунків з органами державної влади різного підпорядкування;
C Традиційні родинні свята.
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C День Матері.
C "БабуCмамо, бабуCтато й дідусьCсонечко", "Батько і мати – два сонця гарячих, що нам

дарують ласку й тепло".
C Клуб "Діалоги про людяність".
C Зустрічі з людьми, захопленими своєю професією.
C Сторінки літопису школи.
C Весняний тиждень добра і вдячності.
C Зустрічі з шефськими організаціями (вітання зі святами, концертні програми, круглі

столи).
C Сприяння залучення додаткових джерел фінансування школи;
C Організація допомоги шефських підприємств, спонсорів, благодійників;
C Випуск та розповсюдження у мікрорайоні газети " Шкільний меридіан";
C Громадський огляд готовності школи до нового навчального року.
Така система роботи педагогічного колективу передбачає відповідну структуру: 

Втілюючи модель громадськоCактивної школи, педагогічному колективу Карлівської
ЗОШ ІCІІІ ступенів № 3 вдається успішно реалізувати такі завдання:

C чітка спрямованість системи навчальноCвиховної роботи на формування свідомої
особистості;

C особистісно зорієнтований підхід до кожного школяра, досягнення ситуації успіху;
C діяльнісний підхід до вирішення проблем класу, школи, громади.
Випускники школи, вступаючи в доросле життя, відзначатимуться активною життєвою

позицією, толерантністю, усвідомленням того, що доля України залежить від кожного
громадянина.

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ КЕРІВНИКА
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З 
ГРОМАДСЬКІСТЮ І ШЛЯХИ ЇХ 
ВИРІШЕННЯ

Грінько Світлана Юріївна, 
директор ЗОШ І<ІІІ ступенів № 2 ім.О.Гончара Кобеляцького району

Взаємодія керівника навчального закладу з громадськістю в сучасних умовах є проблемою
багатоаспектною і складною для аналізу (особливо це стосується шкіл, які прагнуть перейти
до нових типів навчальних закладів – гімназій, ліцеїв). Ця проблематика, на нашу думку,
може ефективно вирішуватися лише на основі кваліфікованого використання понятійного
апарату, прийомів і методів, досягнень нової і ще малознайомої для нас, освітян, науки –
паблік рилейшнз (ПР). Застосування паблік рилейшнз для вирішення проблем
функціонування сучасної школи і є нашою інноваційною ідеєю. 

В той же час ми змушені констатувати: 
1.В школах немає науково обґрунтованих рекомендацій по системі роботи з громадськістю

(відсутні типові програми паблік рилейшнз).
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2. Школи не мають у своїх штатах фахівців паблік рилейшнз і, як правило, не мають
реальної можливості отримати кваліфіковану консультацію компетентних залучених за
договорами фахівців по ПР, оскільки вони в районах відсутні.

3. Робота школи з громадськістю не вважається пріоритетним напрямком і не
забезпечується фінансово.

У Кобеляцькій СЗОШ ІCІІІ ступенів № 2 імені О.Т. Гончара вирішення проблем взаємодії
закладу з громадськістю планується наступним чином:

1. Ми сформулювали основні цілі роботи з громадськістю на найближчі 3 роки:
1.1. Забезпечити позитивний імідж навчального закладу.
1.2. Забезпечити безконфліктний перехід загальноосвітньої школи до школиCліцею.

2. Ми визначили загальні правила ПР діяльності навчального закладу:
2.1. Вважати роботу по налагодженню оптимальних зв'язків з громадськістю
пріоритетним напрямком діяльності школи.
2.2. Приймати участь у реалізації ПР програм необхідно усім працівникам навчального
закладу.
2.3. Підтримувати безперервну комунікацію з головними і другорядними, внутрішніми і
зовнішніми групами громадськості.
2.4. Координувати практичні дії зі своїми заявами.

3. Ми розробляємо проект програми ПР діяльності закладу, в якій буде передбачене
наступне:

3.1. Стратегічні цілі закладу (ці цілі сформульовано в проекті концепції діяльності
навчального закладу нового типу "Школа розвитку особистості").
3.2. Класифікація цільових груп громадськості, на які буде спрямована ПР діяльність
закладу:

3.2.1. Внутрішні (медпрацівники, обслуговуючий персонал, учні, батьки) і зовнішні
(державні органи, органи місцевого самоврядування, спонсори, місцеві жителі,
громадські і політичні організації, працівники засобів масової інформації) групи.
3.2.2. Головні і другорядні на певному етапі реалізації ПР програми групи.
3.2.3. Активна громадськість, інформована громадськість, латентна громадськість, не
громадськість.

3.3. Спеціальні ПР заходи по формуванню позитивного іміджу школи:
3.3.1. ПР дні, тижні, місяці.
3.3.2. ПР зустрічі, семінари, круглі столи, конференції, дні відкритих дверей, презентації,
екскурсії по закладу.
3.3.3. ПР концерти, змагання, вікторини, дебати, тематичні вечори.
3.3.4. ПР виставки, експозиції, ярмарки.
3.3.5. ПР річниці, знаменні дати.
3.3.6. ПР вирощування квітів.

Плануємо забезпечити присутність на ПР заходах представників засобів масової
інформації, також будемо транслювати інформацію про наш навчальний заклад, його
досягнення, переваги в порівнянні з іншими, про професіоналізм персоналу через друковані
засоби комунікації, у внутрішніх стінгазетах, під час усних виступів, звітів, в перспективі – на
власному вебCсайті в Інтернеті, в рекламних буклетах.

З метою поліпшення організації роботи по взаємодії навчальних закладів з громадськістю
ми пропонуємо здійснити наступні заходи на рівні області:

1. ПОІПОПП передбачити в програмах курсів підвищення кваліфікації директорів і
заступників директорів шкіл курс основ паблік рилейшнз.

2. Обласній методичній службі забезпечити проведення семінарів по публік рилейшнз,
розробити практичні рекомендації по ПР діяльності навчальних закладів.

3. Відділам освіти передбачити в кошторисах шкіл кошти на проведення ПР заходів.
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ФІЛОСОФІЯ ШКОЛИ МАЙБУТНЬОГО

Гринь Микола Федорович,
директор Оленівської ЗОШ І<ІІІ ст. Козельщинського району 

1. Концептуальна модель сучасної школи визначається філософією освіти, що відповідає
цінностям "відкритого суспільства" і застосовується на оптимістичних прогнозах відносно
перспектив суспільноCполітичного та економічного розвитку України на найближчі десять
років.

Україна – "відкрита" держава, яка рухається у напрямку все більш повної й ефективної
еміграції у європейську спільноту. Тому і країна в цілому стає все більш конкурентноздатною,
і кожний випускник школи повинен одержати таку освіту, яка б стала основою його високої
конкурентноспроможності на світовому й національному ринку праці. Наша держава
постійно розвиває власну культуру і мову. В умовах політичного оточення школа повинна
стати школою діалогу культур.

Україна прагне стати правовою державою, у якій громадянин повинен знати свої права та
вміти їх відстоювати. Для нашої держави XXІ століття стане епохою тріумфу прав людини,
утвердження гуманістичних цінностей. Тому школа повинна мати неповторний стиль.
Головне – свобода та поціновування живої думки, допитливість та логічне мислення. Адже
кожен учень – це унікальна і неповторна індивідуальність. Тому пріоритет вільного розвитку
особистості є основним принципом розбудови загальноосвітнього простору. 

Школа повинна сприяти життєвоCважливій вимозі суспільства – необхідності формувати
людину з новим типом мислення, свідомості, новим образом "Я". Місія школи – допомогти
кожній дитині осягнути сутність "мистецтва життя" визначити систему координат, у якій вона
може гідно існувати і реалізувати себе.

Метою діяльності нашого навчального закладу є сприяння "входженню" уже в контекст
сучасної культури і освіти, для нього ЮНЕСКО визначило чотири основних принципи:

C вчитися пізнавати;
C вчитися працювати;
C вчитися жити разом;
C вчитися жити.
2. Духовним фундаментом сучасної культури повинні бути принципи природо

відповідності, націотворчості й родинності.
Проектуючи імідж школяра 2010 року, вчителі нашої школи орієнтуються на особистість,

яка повинна придбати статус "творця", оскільки лише творча особистість здатна професійно
ставитися до життя, а саме: 

C оволодіти на сучасному рівні вимог політичними, економічними, правовими,
гуманітарними знаннями та набути здатності їх узагальнювати і систематизувати; 

C набути навичок проблемного соціального мислення і соціальних дій;
C створювати власний життєвий проект, виробляти свій стиль життя – діяльнісноC

продуктивний;
C постійно прагнучи змін, упровадження яких може забезпечити лише неперервна освіта,

що вимагає умінь вчитися протягом усього життя. Виконання завдань, що обумовлені цими
стратегічними напрямками і буде визначати обличчя школи в майбутньому.

Ми усвідомлюємо, що настав той час, коли постійне поповнення знань повинно стати
способом життя людини, а тому маємо готувати вчителя, який би міг не тільки давати їх, а й
навчити вчитися кожну дитину.

Звідси головна мета школи – створення умов для самореалізації та самоактуалізації
особистості учня і вчителя відповідно до їх здібностей, інтересів та соціального замовлення
суспільства. А  соціальне замовлення сучасного етапу розбудови нашої держави – це
особистість, здатна не накопичувати знання, а творчо їх засвоювати.

Перехід до інформаційного суспільства потребує створити групу нових вимог до школи:
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C подолання консерватизму, стереотипів педагогічного мислення;
C перехід на гуманістичні засади навчання та виховання;
C модернізація всіх ланок школи, її науковоCтехнічної бази.
Школа 2010 року стане "школою гармонії", що буде розвиватись за законами віри, надії,

любові, філософії серця. Школа стане осередком людяності і гуманності, творчості й
постійного пошуку. Випускники на все життя засвоять норму життя: якщо хочеш бути
щасливим, сповідуй правило: розум – у голові, чесність – у серці, здоров'я – в тілі. Школа –
це заклад для тих, хто бажає неможливого, має сміливі плани, надії і можливості, сповнені
настрою пізнавального романтизму. 
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¹ 
ç/ï 

²äå¿ ïðîåêòó Îñíîâí³ çàäà÷³ Øëÿõè ¿õ äîñÿãíåííÿ 

1 Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ 
â³ëüíîãî ãàðìîí³éíîãî 
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ 

1.Ïåðåõ³ä íà îñîáèñò³ñíî 
îð³ºíòîâàí³ ïåäàãîã³÷í³ 
òåõíîëîã³¿.  
2.Äèôåðåíö³àö³ÿ é 
³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî ïðîöåñó. 
3.Äåìîêðàòèçàö³ÿ é ñâîáîäà 
âèáîðó ôîðì òà ìåòîä³â 
îðãàí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íîãî 
ïðîöåñó. 
4.Ðîçâèòîê ïðîô³ëüíîãî 
íàâ÷àííÿ ç óðàõóâàííÿì 
ð³çíîìàí³òíèõ ³íòåðåñ³â ³ 
çàïèò³â. 

1.Ïðîâåäåííÿ øê³ëüíîãî ÿðìàðêó ³äåé 
ðîçâèòêó øêîëè. 
2.Ðîçðîáêà íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, 
äèäàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó, ÿê³ 
ïåðåäáà÷àþòü âïðîâàäæåííÿ 
³íòåëåêòóàëüíî¿ «ðîçìèíêè». 
3.Ââåäåííÿ â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ 
ñïåöêóðñ³â, ÿê³ ñïðèÿþòü çàãàëüíîìó 
ðîçâèòêó ó÷í³â. 
4.Ðîçðîáêà ïðîãðàì óïðàâë³ííÿ 
íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ó÷í³â. 
5.Îðãàí³çàö³ÿ âèñòàâîê òâîð÷èõ ðîá³ò 
ó÷í³â òà ¿õ áàòüê³â, ôåñòèâàë³â, îãëÿä³â, 
çìàãàíü, êîíêóðñ³â  
6.Ñòâîðåííÿ øêîëè ïîâíîãî íàâ÷àëüíîãî 
äíÿ. 
7.Ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíî¿ áàçè äëÿ 
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. 
8.Ïîïîâíåííÿ ôîíä³â øê³ëüíèõ 
á³áë³îòåê õóäîæíüîþ, äîâ³äêîâîþ, 
íàóêîâî-ïîïóëÿðíîþ ë³òåðàòóðîþ. 

2. Ôîðìóâàííÿ ïîòðåáè 
ó÷í³â â ñàìîîñâ³ò³, 
ñàìîðîçâèòêó, 
ñàìîâèõîâàíí³ 

1.Ðîçðîáêà äèäàêòè÷íîãî 
ìàòåð³àëó íîâîãî ïîêîë³ííÿ 
äëÿ ïåðåõîäó íà áàãàòîð³âíåâå 
íàâ÷àííÿ. 
2. Ðîçðîáêà ïðîãðàì ðîçâèòêó 
êàá³íåò³â-íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ 
ëàáîðàòîð³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó 

1.Îðãàí³çàö³ÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ 
ìàðàôîí³â. 
2. Ó÷àñòü ó çàãàëüíîäåðæàâíèõ, 
ðåã³îíàëüíèõ êîíêóðñàõ, îë³ìï³àäàõ, 
ÌÀÍ  
 

3. Ï³äòðèìêà îáäàðîâàíèõ 
³ çä³áíèõ ä³òåé 

1.²íäèâ³äóàëüíèé ³ 
äèôåðåíö³éîâàíèé ï³äõ³ä äî 
îö³íêè íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü 
øêîëÿð³â. 
2. Ðîçðîáêà ³íäèâ³äóàëüíèõ 
ïðîãðàì äëÿ îáäàðîâàíèõ. 
3.Ñïàäêîºìí³ñòü îñâ³òíüî¿ 
ñèñòåìè (äîøê³ëüíèé 
íàâ÷àëüíèé çàêëàä-øêîëà I -
III ñòóïåíÿ – ÂÍÇ) 

1.Ñòâîðåííÿ áàíêó ³íäèâ³äóàëüíèõ 
ïðîãðàì äëÿ ðîáîòè ç îáäàðîâàíèìè òà 
çä³áíèìè ä³òüìè. 
2. Ïðîâåäåííÿ àíêåòóâàííÿ ç ìåòîþ 
âèÿâëåííÿ ïðîáëåì ó çä³áíèõ ä³òåé. 
3.Ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³ä ç ó÷èòåëÿìè òèõ 
ïðåäìåò³â, ç ÿêèõ çä³áí³ ó÷í³ çíèæóþòü 
óñï³øí³ñòü òà òâîð÷èõ ïîòåíö³àë. 
4.Ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â òâîð÷èõ ðîá³ò 
÷ëåí³â íàóêîâèõ òîâàðèñòâ. 

4. Ï³äòðèìêà ïåäàãîã³÷íèõ 
ïðàö³âíèê³â, 
ïîêðàùåííÿ 
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ 
áàçè øê³ë  

1.Ï³äíÿòè ñòàòóñ â÷èòåëÿ â 
ñóñï³ëüñòâ³. 
2.Ðîçðîáêà åêîíîì³÷íèõ 
ìåõàí³çì³â, ùî ñïðèÿþòü 
ñïîíñîðñòâó â ãàëóç³ îñâ³òè 

 



ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ – РЕАЛЬНИЙ
ШЛЯХ ДО ОНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Сивокінь Аліна Іванівна, 
директор Зарудянської ЗОШ І<ІІІ ступенів Кременчуцького

району

Школа повинна певною мірою задовольнити освітні потреби учнів та їх батьків, створити
умови для саморозвитку та самовдосконалення учнів школи, уникаючи перевантаження й
роблячи все, щоб не зашкодити здоров'ю школяра. Враховуючи все це, педагогічним
колективом Зарудянської ЗОШ ІCІІІ ступенів було сформульовано єдину методичну
проблему "Розвиток особистості шляхом впровадження інтерактивних технологій у
навчальноCвиховний процес." Це викликало цілий ряд завдань, які потрібно було розв'язати
першочергово. Передусім – створити команду однодумців, здатних не тільки сприймати
інновації, а й реалізувати їх. Так була сформована методична рада школи з числа педагогічних
працівників, батьків та учнів.

Відомо, що головними суб'єктами навчальноCвиховного процесу є учень і вчитель. Цілком
зрозуміло, що учень піде шляхом самовдосконалення, якщо бачить перед собою вчителя, який
постійно самовдосконалюється. А в кожному педагогічному колективі, є вчителі з різним
рівнем педагогічної майстерності, методичного досвіду. Тому реалізація проблеми має
здійснюватися з урахуванням індивідуальності кожного члена педколективу. Щоб спонукати
вчителя до самопізнання, методичною радою було розроблено та запропоновано анкету: "Чи
готовий учитель до входження в інновації?"

Під час аналізу результатів анкетування сформувалися такі етапи роботи над проблемою:
C діагностичний;
C теоретичне обґрунтування науковоCметодичної проблеми;
C практичне втілення елементів сучасних педагогічних технологій.
У зв'язку з цим було визначено пріоритетні напрями роботи школи на етапі практичного

втілення роботи над науковоCметодичною проблемою:
C оволодіння вчителями інтерактивними технологіями для оновлення змісту освіти,

задоволення освітніх потреб учнів та їхніх батьків;
C створення іміджу нової школи із застосуванням елементів новітніх педтехнологій, щоб

виховати учня як творчу особистість, готову до життя у сучасному суспільстві;
C створення умов для роботи профільних та різнорівневих класів.
Реалізація поставлених завдань передбачена за умов:
C чітка постановка та реалізація повсякденних питань та проблем;
C удосконалення системи керівництва;
C створення системи спільного планування;
C підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
C залучення учнів до активної навчальної діяльності.
З 2004 року педколектив Зарудянської школи плідно працює над вирішенням поставлених

питань. Кожен навчальний рік був кроком методичного зростання та формування
педагогічної майстерності вчителя.

Усі методичні заходи були спрямовані на формування нового стилю поведінки вчителя в
умовах сучасної школи, підпорядковані тому, щоб сформувати в учителя готовність до
швидкого реагування на новітні досягнення науки, виховання учня, здатного приймати
рішення, обирати шляхи без шкоди для власного здоров'я та суспільства. Це і семінариC
практикуми, і педагогічні ради, і лекції, і конференції, які через круглий стіл та ділову гру
допомагають учителю уникати труднощів сьогодення. 

Всю систему методичної роботи в школі протягом останніх двох років було спрямовано на
вдосконалення класноCурочної системи навчання, адже урок – основна форма навчальноC
виховного процесу. Була розроблена і схвалена така структура уроку:

C мотивація – 5% навчального часу;
C представлення теми та очікуваних результатів – 5% часу;
C виклад необхідної інформації – 10 % часу;
C інтерактивне завдання – 50% часу;
C закріплення – 10% часу;
C підсумок, оцінювання результатів, рефлексія – 20 %.
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Вчителі зрозуміли те, що досягти інтелектуального розвитку учнів можна використовуючи
технології інтерактивного навчання, перетворюючи традиційний урок в інтерактивний.
Більшість педагогів школи переконалися, що процес навчання – це не автоматичне вкладання
навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини та її
активної участі у цьому процесі. Пояснення та демонстрація, самі по собі, не дають стійких
знань та не сприяють розвиткові дитини. Цього можна досягти тільки за допомогою
інтерактивного навчання, яке вдало впроваджують такі вчителі: Олексієнко С.В., Моргун
В.Д., Кобеляцька А.О., Корецька Т.В., Росоха Ю.І.

Учитель виступає в ролі організатора процесу навчання. Визнаною педагогами нашої
школи стала технологія "Ажурна пилка",яка ефективна і може замінити лекцію, заохочує
учнів допомагати один одному вчитися, навчаючись.

У процесі використання інтерактивних технологій вчителі моделюють реальні життєві
ситуації (ІТ "Аналіз ситуації", "Карусель"), пропонують проблеми для спільного вирішення
(ІТ "Вирішення проблем", або як варіант "Дерево рішень"), використовують рольові ігри. 

Це посприяло формуванню в учнів умінь і навичок, виробленню особистих цінностей,
створило атмосферу співробітництва на уроці, творчої взаємодії в навчанні. Завдяки
впровадженню інтерактивних технологій на уроках в учнів нашої школи з'явилася
зацікавленість до вивчення дисциплін. 

Звісно, вчителі розуміють, що діти ефективно вчаться лише тоді, коли мають мотивацію до
навчання. А підвищити мотивацію до навчання можна лише за умови посилання на справжні
потреби тих, хто навчається, і створення умов для їх забезпечення. Дуже важливо, щоб усі
учасники навчальноCвиховного процесу сприйняли мету заняття як свою особисту (це ще є
проблемою, над якою буде працювати колектив). Тому на уроках вчителі використовують
вправу "Що я очікую від заняття?" (2C3 хв.) – технологія "Мікрофон". 

Правильно організовані форми інтерактивного спілкування можуть стати ефективним
шляхом подолання труднощів, пов'язаних із різним темпом навчання й рівнем розвитку дітей.

Доцільно зазначити, що немає універсальних методів педагогічного впливу, які б
забезпечували бажаний (очікуваний) розвиток усього класу одночасно на високому рівні, або
опанування всіма учнями змісту навчального матеріалу в повному обсязі. Як підкреслював
А.Макаренко, в навчальному процесі завжди були присутні всі методи навчання, але іноді
віддавали перевагу тим чи іншим, щоб задовольнити потреби суспільства.

Час сьогодні вимагає йти не шляхом удосконалення методів, у яких принцип наслідування
є провідним і призводить до інтелектуального та фізичного перевантаження учнів, а шляхом
пошуку нових ефективних методів навчальноCпізнавальної діяльності учнів, які забезпечать
виконання замовлення й потреби суспільства.

Отже, від нас, педагогів, залежить, чи своєчасно і мобільно ми переорієнтувалися на нові
принципи організації навчання в школі, чи реальний вибрано шлях до оновлення української
школи.

ШКОЛА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Дроб'язко Наталія Петрівна, 
директор Червонозаводської ЗОШ №1 І<ІІІ ступенів Лохвицького району 

Важливе значення сьогодні приділяється інноваційній діяльності загальноосвітніх
навчальних закладів, яка характеризується експериментуванням, апробацією та
застосуванням інновацій в освітньому процесі.

Нас, колектив Червонозаводської загальноосвітньої школи №1 ІCІІІ ступенів Лохвицького
району, зацікавив метод проектів, який є засобом ефективного навчання, виховання й
розвитку особистості.

Проаналізувавши рівень навчальних досягнень учнів, результативність участі школярів у
районних та обласних предметних олімпіадах, МАН, різноманітних конкурсах районного та
обласного рівнів за останні три роки, ми побачили, що одні й ті ж учні, які мають яскраво
виражені здібності, лідерські якості, різнобічні інтереси, мають можливість
самореалізуватися, щороку результативно виступаючи на конкурсах учнівської творчості,
художньої самодіяльності, спортивних змаганнях різних рівнів. Поряд із цим, вони успішно
навчаються, займають призові місця в олімпіадах районного та обласного рівнів,
інтелектуальних конкурсах. Для цих дітей шкільне життя – цікаве і змістовне.
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Але існує така категорія дітей, які в силу своїх фізіологічних та психологічних
особливостей не можуть повністю розкритися як особистість без допомоги та підтримки
старших. Навчання дається їм нелегко, вони відчувають складності у спілкуванні. Поруч із
одноліткамиCлідерами таким дітям важко проявити себе. Як наслідок, вони часто
залишаються осторонь цікавих творчих справ, перебування в школі не приносить їм радості.

Ці дані викликали серйозне занепокоєння.
Керуючись принципами інноваційності й відкритості, прийшли до висновку щодо

необхідності створення проекту "Школи творчого розвитку дитини".
Відомі слова Конфуція: "Скажіть мені, і я забуду. Покажіть, і я запам'ятаю. Дайте

можливість обговорити, і я зрозумію. Дайте можливість навчити іншого, і я прийду до
досконалості" – стали своєрідним девізом роботи вчителів над реалізацією цього проекту.

Зважаючи на те, що основою методу проектів в управлінській діяльності переважно є
проблемне розв'язання, на серпневому засіданні педагогічної ради була чітко сформульована
методична проблема – "Самореалізація, самовизначення і самовдосконалення учителя й учня
в умовах сучасної школи".

Завданням проекту "Школа творчого розвитку дитини" визначено вивчення стратегії,
принципів, форм і методів навчальноCвиховного процесу, що забезпечує розвиток творчого,
інтелектуального, духовного потенціалу дітей, підготовку їх до життя та соціальну адаптацію.

Якщо ми збережемо потенціал, що є у дітей, ми будемо мати обдарованих дорослих у
кількості, якої цілком вистачить, щоб вирішити усі найважливіші проблеми – соціальні,
економічні, політичні, екологічні і т.д.

Для реалізації програми "Школи творчого розвитку дитини" було створено творчу групу,
члени якої розробили структуру роботи з розвитку здібностей дітей, методичні рекомендаціїC
поради щодо роботи з обдарованими дітьми.

На шкільних методоб'єднаннях були розглянуті питання пошуку, виявлення, відбору,
розвитку та підтримки юних талантів й обдарувань, створення умов для їх творчого
самовираження, самовдосконалення, формування в них національної самовідданості,
активної життєвої позиції й задоволення потреб у подальшому професійному самовизначенні.

Питання спільної діяльності школи та сім'ї із запровадження програми "Школи творчого
розвитку дитини" також було розглянуто на засіданні Ради школи.

Виходячи із цього, у школі був проведений семінарCтренінг "Інтерактивні методи навчання
і виховання", у ході якого вчителіCпредметники та класні керівники ознайомились із
методами соціального проектування, методом відкритої трибуни, відкритого мікрофона,
ситуаційноCрольовою грою, інтелектуальним аукціоном і т.д.

Застосування цих методів дає змогу всім без винятку дітям реалізовувати свої здібності,
розвиватися відповідно до своїх обдарувань.

Профільні класи, розвиваюче навчання, індивідуальні заняття та консультації,
факультативи, курси за вибором учнів, предметні олімпіади, захисти науковоCдослідницьких
робіт, конкурси, інтелектуальні ігри, тижні наук, робота шкільних клубів та гуртків за
інтересами – усе це дає можливість визначити перспективи розвитку кожної дитини в одній
чи кількох сферах: інтелектуальній, академічній, художній, руховій, творчого мислення,
спілкування і лідерства, а у подальшому самостійно і правильно обрати майбутню професію.

Запровадження та організація ефективної дії проекту "Школа творчого розвитку дитини"
зумовлює і низку проблем, які необхідно вирішувати:

1. Відсутність власного шкільного приміщення (школа знаходиться у пристосованих
приміщеннях), актового та спортивного залів не дає змогу на належному рівні організувати
роботу клубів, гуртків та студій художньоCестетичного напрямку, спортивних секцій.

2. Реалізація проекту вимагає створення відповідної матеріальноCтехнічної бази (подальша
комп'ютеризація навчальноCвиховного процесу, поповнення навчальних кабінетів,
майстерень сучасним обладнанням, необхідною літературою, придбання необхідного
спортінвентаря, туристичного спорядження, музичної апаратури і т.д.).

3. Якщо до послуг вчителів та учнів у великих містах – читальні зали обласних бібліотек,
комп'ютерні центри, послуги Internet, мережа культурних закладів (музеї, театри тощо), то у
сільській місцевості (навіть і в районному центрі) рівень можливості для самореалізації в
інтелектуальній і творчій сферах значно нижчий.

Проектна технологія набуває широкого застосування у педагогічній практиці; вона сприяє
реалізації особистісно орієнтованої освіти й комплексу дидактичних і виховних завдань, що
постають перед школою у зв'язку з переходом на новий зміст, структуру та 12Cрічний термін
навчання.

Із часом змінюються шкільні пріоритети, вдосконалюються навчальні плани і програми,
але незмінними залишаються одвічні шкільні цінності – повага до знань як основи людського
прогресу, відданість учителів своїй справі, віра у творчі сили дитини. Тому для педагогічного
колективу школи головним завданням залишається забезпечення атмосфери творчості та
ініціативності учасників навчальноCвиховного процесу.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ

Стадніченко  Валентина Володимирівна,
директор  Андріївської ЗОШ І<ІІ ступенів Машівського району 

Справжня освіта означає розвиток розуму,
а не просто збір інформації й розкладання її по поличках.

Наполеон Хілл

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.

Як домогтися високої якості навчання на кожному уроці? Це питання хвилює сьогодні
кожного вчителя. Його можна реалізувати лише за умови використання традиційних форм і
методів разом з інноваційними підходами. Адже для навчання важливі всі рівні пізнання і всі
види методик. Як форма організації навчального процесу у школі, урок виник давно. Але він
постійно змінюється, набуває нових форм, нового змісту.

Сучасним є той урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального,
морального становлення особистості учня. Учень, який чітко уявляє, що він хоче від учіння,
буде свідомо навчатися і активно застосовувати знання. Тому інформаційне навчання
повинне переходити в мотиваційне. Учитель лише спостерігає та допомагає дітям у
конкретних навчальних ситуаціях використовувати свої можливості і розвивати свої
здібності, зміцнювати впевненість у своїх діях.

Інновація в педагогіці – процес створення та впровадження нових засобів (нововведень)
для розв'язання тих педагогічних проблем, які досі розв'язували поCіншому; відкриття нових
форм, методів, способів педагогічної діяльності, вихід за межі відомого в науці і масовій
практиці; творча реалізація нових теоретичних концепцій, ідей, технологій, систем навчання
та виховання.

Розвиток творчої особистості молодшого школяра був і залишається одним із
найважливіших завдань навчання та виховання. Саме сьогодні ефективність роботи школи
визначається тим, як навчальноCвиховний процес забезпечує виявлення та реалізацію
творчих здібностей кожного учня, формує творчу особистість та готує до творчої пізнавальної
діяльності. 

Особливе місце у формуванні всебічного розвитку людини належить початковій ланці
освіти. Тому у нашій школі розгорнулась широка експериментальноCдослідна 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" – формування цілісної свідомості людини, яка здатна брати на себе
відповідальність за своє майбутнє і майбутнє довкілля".

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*.
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* Концепція освітньої програми "Довкілля", Київ<Полтава, 2003, ст.7
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Цей інтегрований курс вперше з'явився у нашій школі в1994 році. 
Найбільше нам сподобалося те, що під час викладання курсу "Довкілля"  діти отримують

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. Працювали ми над цим курсом два роки, а потім змушені були
повернутися до традиційних уроків природознавства, хоч як не хотілося прощатися з уроками
довкілля ні вчителям, 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 вчителівCпрактиків під керівництвом дійсного члена АПН
України, доктора педагогічних наук Віри Романівни Ільченко були розроблені підручники,
зошити, календарноCтематичні 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".

Отож, з 2004 року "Довкілля" знов у нашій школі і тепер – ми переконані – назавжди.
Тепер у нас є підручники, зошити. І якщо батьків першокласників вчителям раніше
доводилося вмовляти, переконувати у тому, що потрібно купити підручники, зошити, то тепер
цих проблем немає. Діти захоплені довкіллям і батьки це бачать і розуміють. Вчителям,
батькам, учням подобаються підручники – красиві кольорові, сучасні, з цікавими
фотографіями. Просто в захопленні педагоги 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 цікаво дивитися на зміну настрою в
кінці уроку. І якщо ніхто не залишився сумним, якщо додалося веселості, то це і є найвища
оцінка кожного уроку довкілля. Молодші школярі з нетерпінням чекають кожного уроку
довкілля. Творчі домашні завдання, які вони залюбки виконують, дивують і класоводів, і
вчителівCпредметників старшої школи. 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 готуються і діти, і вчителі, бо це – свято. І тоді у
класі – день відкритих дверей, бо приходять батьки, щоб подивитися на своїх дітей, приходять
вчителі, щоб побачити щось цікаве, перейняти досвід.

Із 2004 року у нашій школі запроваджено "Основи риторики" як самостійну науку і
самостійний навчальний предмет. Ініціатором теж була вчителька, яка набирала
першокласників, оскільки вона мала бажання навчити учнів правильного усного і писемного
мовлення, тобто розвинути комунікативні  навички. Цей предмет у нашій школі введено як
курс за вибором. Він дає можливість дітям розкрити себе, дає навички вільного володіння
аудиторією, сприяє розвитку культури мовної поведінки, мовного етикету.

Курс "Основи геометрії у початкових класах" було запроваджено у нашій школі після
детального аналізу підручників з математики. Вчителі початкових класів весь час нарікали на
недостатню кількість завдань геометричного змісту. А саме такі завдання сприяють
розвиткові логічного мислення, просторових уявлень, креслярських навичок учнів. Цей курс
викладається у 2C4 класах. Ми переконані, що діти, які отримали елементарні знання з основ
геометрії значно легше засвоюватимуть матеріал на уроках геометрії у старших класах.

Наша школа єдина в районі, де, починаючи з 3 класу, учні вивчають "Основи економічних
знань", бо ми розуміємо, що сучасне життя вимагає пошуку нових підходів до виховання
маленьких громадян нашої країни, що ринкові умови стають природним середовищем їхнього
існування. Сьогодні навіть молодші школярі повинні знати, що таке потреби та обмеженість,
як правильно робити вибір і що впливає на вибір, для чого потрібні гроші, як формується
бюджет сім'ї, яка країна вважається багатою, що таке власність, як стати власником.

Отже, впровадження інноваційних педагогічних технологій дає позитивні результати та є
найбільш ефективним на сучасному етапі.
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ШКОЛА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОГО 
УЧНЯ "НОВЕ ПОКОЛІННЯ"

Рудченко Олег Миколайович, 
директор Дібрівської ЗОШ І<ІІІ ступенів Миргородського району

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

Сучасне суспільство ставить перед педагогами завдання виховати громадянина, якому
були б притаманні риси впевненої, конкурентноспроможної, компетентної людини.
Виконувати це завдання покликані всі не байдужі до освіти люди, а особливо учителі, батьки,
громадськість. Головну роль у побудові, функціонуванні та розвитку виховної системи школи
належить керівникові. 

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

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

Результатом творчого пошуку було створення власної виховної моделі, що в майбутньому
зможе забезпечити комунікативний розвиток учнів, задоволення їхніх потреб і інтересів,
самореалізацію особистостей у всіх видах діяльності. 

Мету, яку поставили перед собою потрібно виконувати поетапно, враховувати вік і підбір
дітей. Дуже багато залежить від планування виховної роботи, потрібно охопити всі напрямки
діяльності. Урахування педагогічним колективом зазначених особливостей є передумовою
створення в ньому життєрадісної атмосфери, забезпечення повноцінного розвитку дітей. 

Життєво комунікативна людина повинна бути наділена певними вміннями і навичками,
серед яких: професійність, отримання нових знань та інформації, соціальні та комунікативні
вміння,  вміння спілкуватися, вирішувати проблеми. Тільки враховуючи інтереси, мотивацію
та особливості розвитку дитини, можна досягнути завдань, які ставить перед собою школа та
колектив.              

Провівши аналіз наявних інноваційних технологій та вивчивши можливості їх
застосування відповідно до специфіки роботи закладу , Дібрівська ЗОШ ІCІІІ ступенів
Миргородського району створила власну виховну модель: 

НАЗВА: школа розвитку комунікативного учня "Нове покоління" 
МЕТА:

створити оптимальні умови для реалізації всебічного розвитку      особистості
визначити рівень комунікативних здібностей підлітків;
учити розуміти і слухати інших;
передбачати конфлікти та усувати їх;
дати учням знання про вироблення позитивних рис характеру під час спілкування з

людьми різних категорій;
формувати вміння розрізняти добро і зло;
навчити виправляти свої помилки.

ЗАВДАННЯ:
усунення труднощів, які заважають успішному рухові дитини у світі;
створення освітнього поля й максимально комфортних умов для інтелектуального,

духовного, морального, естетичного розвитку учнів;
використання ефективних моделей і технологій роботи з дітьми;
психологічний патронат дітей;
моніторинг індивідуальної траєкторії розвитку особистості учня;
формування навичок ефективного спілкування.

Сформованою виховною діяльністю є така діяльність учнів, за якої вони можуть
самостійно визначати виховні завдання, відбирати раціональні прийоми та засоби їх
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вирішення, контролювати та оцінювати свою роботу.
За обставин, коли відбуваються зміни у навчальноCвиховному процесі, вчителю

відводиться роль організатора і керівника спільного з учнями пошуку реалізації виховних
завдань через спілкування. Організовуючи виховний процес, ми повинні враховувати у своїй
діяльності інтереси кожної дитини, їхні потреби та потреби сучасності, використовувати
різноманітні засоби для зацікавлення учнів. 

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

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

Уся робота спрямована на те, щоб ніхто не залишився осторонь, потрібно охопити і
зацікавити весь учнівський колектив.

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

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

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

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

Загальні положення "Школи розвитку"
НАЗВА : школа розвитку комунікативного учня "Нове покоління" 
МЕТА:

створення оптимальних умов для реалізації всебічного розвитку особистості
визначити рівень комунікативних здібностей підлітків;
учити розуміти і слухати інших;
передбачати уникнення й усунення конфліктів;
дати учням знання про вироблення позитивних рис характеру під час спілкування з

людьми різних категорій;
формувати вміння розрізняти добро і зло;
навчити виправляти свої помилки.

ЗАВДАННЯ:
усунення труднощів, які заважають успішному рухові дитини у світі;
створення освітнього поля й максимально комфортних умов для інтелектуального,

духовного, морального, естетичного розвитку учнів;
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розробка та впровадження ефективних моделей і технологій роботи з дітьми;
психологічний патронат дітей;
моніторинг індивідуальної траєкторії розвитку особистості учня;
формувати навички ефективного спілкування;
навчити психологічних правил спілкування.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ:
бесіди;
психодіагностика;
робота з батьками;
спостереження;
психокорекційна робота;
комунікативні тренінги;
виховні заходи;
анкетування;
психологічні та виховні ігри;
розгляд питання на методичній раді, педагогічній раді, семінарах;
впровадження ефективних моделей і технологій роботи;
гурткова робота;
тощо.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: комунікативність і можливість її розвитку. 
ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: навчальноCвиховний процес. 
СУБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: учень. 
ГІПОТЕЗА: якщо створити максимально комфортні умови, визначити методологію,

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

ЕТАПИ РОЗВИТКУ:
розробка комплексноCцільової програми; визначення  рівня    комунікативних здібностей

учнів, моделювання режиму; діагностика, розробка й апробація освітніх програм;педагогічний
і   психологічний   аналіз   та   корекція   моделі   виховного поля комунікативного учня;
моніторинг індивідуальної траєкторії розвитку; експертна оцінка результатів роботи з
розвитку комунікативності учня; вироблення рекомендацій для всіх учасників навчальноC
виховного   процесу   з   проблем підтримки та розвитку комунікативності учнів

ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ КУЛЬТУРИ 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Тесля Микола Михайлович, 
директор Зарізької ЗОШ І<ІІІ ст. Оржицького району 

Інновації – це ознака нашого часу. Процес створення, поширення і використання
нововведень охопив найрізноманітніші навчальні заклади і поступово змінює вигляд усієї
системи освіти. 

Провідна роль у запровадженні освітніх проектів відводиться
лідеру педколективу – директору. І дійсно, кожен керівник школи
прагне зробити свій заклад успішнішим та впізнаванішим за інші. 

Шляхів цього теоретично вимальовують багато. Насправді ж,
якщо говорити про сучасні умови звичайної сільської школи, то
реалізувати нові підходи зовсім не просто.

До причин цього можна віднести відсутність можливості
підбирати і оновлювати педагогічні кадри та труднощі їх мобілізації
на впровадження нововведень, обмеженість інформаційного
освітнього простору, складність профілювання сільської школи,
недостатність матеріальноCтехнічної бази, фінансові та господарські
проблеми, відсутність потужних спонсорів тощо.

Маючи всі ці проблеми і все ж не полишаючи думки виробити сучасні підходи до
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навчальноCвиховного процесу та зробити свою школу особливою, адміністрація Зарізької
ЗОШ ІCІІІ ст. розробила пріоритетні напрямки  розвитку закладу, і ось уже другий рік ми
декларуємо як основний напрям діяльності школи – формування внутрішньої культури
закладу.

Обираючи такий шлях оновлення навчальноCвиховного процесу, ми виходили з того, що
школа – це відкрита, пов'язана з багатьма суспільними інститутами соціальноCпедагогічна
система, про яку дедалі частіше говорять як про сферу послуг. Зокрема, часто щодо школи
почали вживати такі поняття, як "конкурентноспроможність", "сегмент ринку", "освітня
послуга", "імідж",  "реклама" тощо. Тому маркетинговий аспект діяльності школи є одним із
напрямків оптимізації її роботи.

Потребу формування внутрішньої культури школи зумовлюють такі причини:
висока внутрішня культура закладу дозволяє краще реалізувати завдання покладені на

школу; 
складна демографічна ситуація підсилює конкуренцію серед освітніх закладів

мікрорайону школи в боротьбі за набір учнів і збереження контингенту;
сильний позитивний імідж полегшує доступ закладу до кращих ресурсів: фінансових,

інформаційних, людських;
маючи сформований позитивний імідж, школа за рівних умов стає привабливішою для

педагогів, бо забезпечує їм стабільність, соціальний захист, задоволеність працею і
професійний саморозвиток.

Педколективом розроблений алгоритм роботи над проблемою, який містить етапи:
виявлення актуальних потреб і очікувань;
конструювання внутрішньої культури, розробка стратегії формування;
безпосереднє формування;
контроль, коригування, моніторинг сформованої внутрішньої культури.

Якщо говорити про зміст поняття внутрішньої культури, то можна розрізняти два його
аспекти:

прихована або ще організаційна культура;
зовнішня або інакше імідж школи.

Формування організаційної культури ми почали зі створення оригінальних кодексів учня
і вчителя, де зафіксовано: 

створення умов для особистісного зростання і учня, і вчителя; 
стиль роботи, орієнтований на реальність; 
формування в учителя прагнення бути найкращим; 
в усьому дотримання принципу опори на позитивне; 
переконання вчителя працювати серед дітей, а не поруч чи "над" ними; 
сприяння нововведенням; 
культура спілкування, толерантність;
дотримання принципу міри.

Зазначені в кодексах сповідувані цінності визначають домінуючі способи діяльності в
учнівському та педагогічному колективі. 

Ми вважаємо, що коли пріоритетами педагогічного соціуму є творча самореалізація,
культивування почуття самоповаги та гідності, то такий колектив успішно виконуватиме
поставлені завдання і притягуватиме творчих особистостей, готових діяти відповідно до цих
еталонів поведінки. 

Також сформульовано загальний алгоритм формування організаційної внутрішньої
культури. А саме:

1. Виробляється коло рішень стосовно проблеми. Із ними постійно ознайомлюються
вчителі та учні, особливо новоприбулі. У рішеннях закладаються потрібні бачення, спосіб
мислення і ставлення до конкретних проблем.

2. Рішення стають вихідними твердженнями стосовно сприйняття реальності, правди, часу,
людської природи, діяльності та взаємин.

3. Ці твердження з часом сприймаються як самі собою зрозумілі, і, врешті, не фіксуються
свідомістю. Влада шкільної культури тримається і діє на цих підсвідомих, неперевірених
твердженнях.

Зовнішні аспекти внутрішньої культури школи, як було вже зазначено, ще частіше
називають іміджем закладу. Імідж – складова внутрішньої культури школи. Його ми
розуміємо, як емоційно забарвлений образ навчального закладу, часто свідомо сформований,
який має цілеспрямовані характеристики і покликаний певним чином впливати на конкретні
групи соціуму.

Працюючи над проблемою формування різних аспектів іміджу школи, ми прийшли до
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потреби вироблення зрозумілої місії закладу, через яку проглядалася б квінтесенція філософії
існування школи, ширше і чіткіше за розмите і тривіальне "забезпечення державних
стандартів, виховання всебічно розвиненої особистості". Наслідком кропіткої роботи щодо
цього стали сформовані педколективом у вигляді гасел провідні ідеї школи, які відображають
загальні цінності і погляди учасників навчальноCвиховного процесу.

Одним з проявів іміджу школи можна назвати традиції. І чим міцніше укорінені традиції,
тим респектабельнішою і успішнішою є школа. Традиції повинні давати можливість відчути
надійність і стабільність навіть у наших швидкоплинних умовах.

Ми не школа з столітніми традиціями, у нас немає ще унікального культурного, духовного,
інтелектуального простору, аури. Але ми прагнемо цього, намагаємося йти від традиційної
школи до школи з традиціями. За час впровадження програми формування внутрішньої
культури закладу (а це більше двох років) ми започаткували чимало заходів і будемо
докладати зусиль, щоб вони стали традиційними.

Ще один аспект внутрішньої культури школи – це формування системи стимулювання
учнів, адже школа – це місце, де дитина отримує першу нагороду у своєму житті. Причому не
має значення, чим і за що тебе відмітили, головне – аби помітили. Цим шляхом ідемо і ми.
Працюємо над запровадженням системи стимулювання, яка згодом, сподіваємось, переросте
у цілу індустрію шкільних нагород як символів успіху.

Однією із складових іміджу школи є символіка закладу. Символи – це слова, гасла, дії,
матеріальні об'єкти, які ми намагаємося використовувати з тим, щоб підкреслити особливість
і неординарність, пробудити почуття причетності та самоідентифікації учнів та вчителів
школи, зробити зрозумілішими її завдання і принципи. Психологи стверджують, що навіть
поверхове маніпулювання зовнішніми символами може істотно впливати на поведінку людей. 

Нещодавно у закладі розроблено прапор та герб школи, на якому зазначений девіз закладу
–  "Навчайся кращому!". Вони зустрічають усіх, хто входить у приміщення школи, присутні
на багатьох шкільних елементах. Ці символи подано на реєстрацію до Українського
геральдичного товариства. Над ними працював художникCпрофесіонал. 

Особливу увагу приділяємо зовнішньому стилю приміщень. Школа вкотре займає призові
місця в конкурсіCогляді готовності до нового навчального року. Дизайнерські рішення,
сучасні матеріали, запрошені фахівці – все це є звичним для нас. Особливу увагу надаємо
вигляду інформаційних стендів, оголошень, вазонам з квітами та іншим, на перший погляд,
дрібницям.

Таким чином, щоб школа стала успішною, привабливою, зі сформованим образом, вона
повинна мати:

чітко визначені пріоритети, власну філософію, своє бачення майбутнього,
сформульоване в місії школи;

унікальну, особливу систему звичаїв, традицій, символів;
оригінальну систему виховної роботи, включаючи наявність та функціонування дитячих

і юнацьких організацій, розвиток творчих здібностей, формування здорового способу життя;
впізнаваний загальний стиль приміщень, яскраві, естетичні оновлювані інформаційні

матеріали.
Сформована внутрішня культура школи, позитивний імідж допомагає вирішувати низку

завдань:
підвищення рівня організаційної культури школи та результативності навчальноC

виховного процесу;
поліпшення соціальноCпсихологічного мікроклімату у шкільному колективі;
збільшення привабливості навчального закладу для учнів, батьків та персоналу.

Як наслідок, створений сприятливий імідж школи є своєрідним показником рівня
розвитку закладу, перспективності його починань, зрілості й професіоналізму всього
колективу, креативності методичної роботи.

Насамкінець хочу зазначити, що педагогічний колектив  школи не розмінюється на
локальні ігри в проекти, від яких не віє справжньою кропіткою працею з розвитку
навчального закладу та особистості учня.

Ми не прагнемо затягти себе у чергову показну видимість сучасності та авангардизму. Між
тим декларування деякими закладами інноваційних форм роботи часто є лише поетичною
назвою шаблонної діяльності. В рештіCрешт усередині кожного напряму педагогічної
діяльності закладено безліч завдань творчого характеру, які варті десятків штучно вигаданих
інновацій на основі тривіальних речей.
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ЧЕКАЮЧИ БІЛОГО ПТАХА...

Чен Людмила Володимирівна, 
директор Дейманівської ЗОШ I<II ст. Пирятинського

району
Коваленко Анатолій Іванович, 
вчитель історії та правознавства вищої категорії

...Однієї ночі Сократу привидівся дивний сон: сліпучоCбіле пташеня сідає біля його ніг,
легко дається в руки, швидко зростає – і прекрасним лебедем зринає в небо. Кажуть, що
наступного дня в науку до великого афінянина прибився хлопчисько на ім'я Платон…

Не відомо, чи переймався Сократ проблемою педагогічного очікування, та будучи
справжнім майстром соціалізації античних підлітків, видатним фахівцем з розвитку
природних талантів та обдарованостей особистості вихованця, плекав свою майєвтику
("повивальну методику") зрощення геніїв чи просто непересічних людей. Праця з алмазами
роду людського не тільки занадто відповідальна, а часто й унікальна: тому кожна практика
досвіду, хай і на рівні педагогічного прецеденту, на нашу думку, є надзвичайно важливою.

Педагогічний колектив Дейманівської школи формувався з молодих спеціалістів в час,
коли історія Радянської імперії, зґвалтованої "перебудовами" і "прискореннями", добігала
свого кінця. Саме тоді народжувалися діти (немалою частиною – в освітянських сім'ях), що
стали основою наших спостережень, міркувань, педагогічних рішень і вчинків, одночасно з
народженням креативної команди викладачів, яка не загубилася б і в умовах "совкової"
дійсності серед гасел типу "Випускник – тебе чекає ферма". Терміни і поняття: "місія школи",
"стратегічне управління", "інноваційні технології" були ще далеким майбуттям, а випускники
школи масово поповнювали сільськогосподарські технікуми та педагогічні училища. Вищу
освіту здобували одиниці... Але про це трохи пізніше.

...Створення колективу – функціональне завдання будьCякого адміністратора. Організація
команди – більш, ніж завдання. Оформлення креативної команди – вже надзавдання.

Колектив школи зростав у співпраці:
фаховій (заповнення ніш амбіцій, створення можливостей самореалізації, підвищення

викладацької культури тощо);
фізичній (завершувалася добудова школи – клопоти з облаштуванням);
психологічній (створення позитивної атмосфери спілкування, спільне проведення

дозвілля, вироблення традицій).
Намагання створити просто педагогічну команду було менеджерською помилкою

колишнього директора школи. У колективі, де наявна більш ніж одна креативна особистість,
подібна стратегія є проявом "синдрому Лобачевського". Вчасно помічати спалахи зірок
повинен не тільки астроном, тобто за присутності в колективі декількох творчих педагогів
доцільно зразу ж починати з формування креативної команди. Останнє не може існувати поза
дією. Отже, потрібен проект. Ще краще визначити місію закладу, але це не так просто...

Дейманівські вчителі пройшли цей шлях через:
народознавчий проект з використанням етнографічного елементу; створену "Українську

світлицю" – кімнату народознавства (вчителі української мови та математики);
проект розвиваючих ігор (клуб "Що? Де? Коли?", брейнCринги, "Розумники й

розумниці", КВК ) та предметних фестивалів;
проект класної конкуренції (рейтингова система, яка враховує всі параметри діяльності

дитячого колективу і преміюється постійно в кінці навчального року) та ряд інших, що дали
змогу практично зняти дисциплінарні питання (останнє правопорушення – 1992 року, грубе
порушення статуту школи – 1996 року), створити систему виховної роботи з високими
показниками результативності, визначитися з місією школи і почати освоєння інтерактивних
методик педагогічної діяльності.

...Учити всіх усьому" – також шкільна місія.
Місія "Білого лебедя" лежала на поверхні. Ті одиниці випускників школи, які отримували

вищу освіту в радянські роки, зазвичай успішно працювали на організаторських посадах
(В.М.Шапран – віцеCгубернатор Полтавщини, О.М.Сайко – директор Інституту
землеробства, ще з десяток – районного масштабу). Ясно, це була не випадковість: природні
обдарування доповнювалися вміннями самоорганізації і самовдосконалення,
відшліфованими саме в часи навчання в малокомплектній школі, де кожен учень –
особистість.

Пізніше ці моменти ввійдуть в основу діяльності школи самоврядування "Лідер" (керівник –
педорганізатор, нині головний спеціаліст відділу освіти Пирятинської РДА), виховну систему
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школи, її місію. А поки що ... кравчукоCкучмівські часи, в які наша перша птаха – Сашко
Сенчило, виблукавши з учителем біології всі яри, луки, болота дейманівської округи, за будьC
якої погоди крутить педалі велосипеда до с/ш в Харківцях, де якщо не голодні, то точно злі
вчителі творчо чи не зовсім читають свої уроки, займає 13Cте місце на районній, а пробившись
через заочний тур – 3Cтє на обласній, а потім 2Cге на всеукраїнській олімпіаді з біології,
штовхає команду до висновку, який згодом "народить" регіональні програми роботи з
обдарованими дітьми.

Перший досвід: для підготовки конкурентноспроможного вихованця потрібен
висококваліфікований фахівець конкретної спеціалізації (більшість виїзних семінарівC
практикумів з предмету проводяться саме на базі Дейманівської школи). 

А ще... Майбутній "білий птах" завжди має свої приховані чи озвучені вимоги. У випадку з
Сашком – потреба оволодіння системним мисленням, навиками і прийомами міркувань
аналітикоCсинтетичної діяльності. Він вивчатиме Аристотеля і Гегеля, а "Бравий солдат
Швейк" цікавитиме його лише тому, що тільки прочитавши цю книгу, можна зрозуміти
історію I світової війни.

Що ж, Дарвін також не кохався в белетристиці...
А ще... Не завжди обдаровані діти з однієї сім'ї мають однакове спрямування. Молодша

сестра Олександра, Надія – цілковита протилежність: образне мислення, філософськоCетичне
сприйняття світу – переможець конкурсу "Поетична весна Полтавщини", єдина в районі
студентка КНУ ім. Т.Г.Шевченка зі спеціальності "Літературна творчість". Єднає їх
внутрішня амбітність, раннє формування власної цілі й світобачення, вміння систематично
працювати.

Марія Філімонова – яскравий приклад останнього твердження. Копітка праця над
змістовою частиною освіти, щоденне зміцнення власної вольової сфери дали змогу першій
шкільній призерці районних філологічних олімпіад відмінно закінчити фізикоCматематичний
факультет Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка, відкрити
в собі талант непересічного вчителя.

Менеджмент креативної команди неодмінно повинен включати систему виправданих
ризиків. "МамаCкласний керівник" в Дейманівській школі, переважним чином, правило.
Педагогічний супровід соціалізації власної дитини – справжній показник вартості
вихователя. Тому, коли Лариса Монько стала перемагати на хімічних олімпіадах, а сестри
Брюховецькі досягати успіхів у вивченні математики, з'явилася можливість стверджувати, що
їх батьки по праву займають свої місця в зоряній асоціації вчителів.

Вплив креативної педагогічної команди на розвиток обдарованостей учнів включає
постійне спостереження останніми творчості вчителя:... Підготовка до районного конкурсу
КВК. Діти схлипують від сміху, знайомлячись зі сценарієм виступу. Він – тісто, завдане
педагогом, яке потрібно відіграти – буде справжній хліб. Як? – Режисура за директором
школи." Я – своє зробив якісно, далі так само – тільки вона", – каже сценарист. Йде не
репетиція – тренінг рухів, міміки, виразу очей...

C Людо, чому ти навчилася сьогодні? – питання до тої, що є останньою пташечкою школи,
яка стає на крило (призер обласної олімпіади з української мови).

CНе знаю, чи зможу отак написати. Вже знаю, що таке режисура...
У креативну естафету обов'язково підключаються вихованці, бо "ніхто не знає, на що

здатен, поки не спробує". Ще один приклад. Учителю біології та хімії не прийшлося шаблонно
повторювати комплекс педагогічних дій, використаний у випадку Сашка Сенчила. Олександр
зумів переконати Олексія Коваленка, наділеного глибоким літературним талантом, в
значимішій доцільності ботанічних вправ: "Був, Альошо, великий ботанік професор Клопов,
якого майстри слова знали як поета Михайла Домиго. Ти гірший, чи що?". Результат – 3Cтє
місце в районній біологічній олімпіаді, 1Cше – в обласній, 2Cге – на Всеукраїнській; плюс
здобутки в конкурсі П.Яцика, перемоги в "Поетичній весні", "Вірю в майбутнє твоє, Україно",
літературному конкурсі київського видавця В.Сироти. А студентство – на біологічному
факультеті КНУ ім. Т.Г.Шевченка, бо то "більш чоловіче заняття, ніж філологія, мамо". Слова
сказано класному керівникові, бувшому педорганізатору в одному обличчі.

У креативній педагогічній команді обов'язкова наявність членів, які відповідальні за
стабільність її дій. Натури творчі схильні до змін незавершених проектів, а це негативно
впливає на очікуваний результат. У Дейманівській школі забезпечено чіткий баланс
лібералізму і вимогливості, креативщиків і виконавців. Працюючи з обдарованими дітьми, ми
переконались, що останні, маючи здобутки у царині певних інтересів, потребують спеціальних
психологічних, часто педагогічних знань і навиків, і головне – уміння створювати власні
творчі команди. Ця концепція реалізована прикладом Ігоря Чена, переможця обласних
олімпіад з математики і української філології й одночасно лідера Пирятинського ліцею,
Президента шкільного учнівського самоврядування. Мама, директор рідної школи і педагог
організатор, керівник "Лідера", визнаються ним найважливішими вчителями в житті.

Творча команда вчителів повинна надзвичайно обережно оцінювати результати своєї
роботи з природними обдаруваннями, даючи змогу останнім самим виставляти особистісні і
ціннісні пріоритети, не забиваючись питаннями, хто і скільки вклав у конкретний успіх,
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плекати тенденцію самоудосконалення і вірити, що "сліпучоCбілих пташенят" на її вік
вистачить.

У наших міркуваннях ми торкнулися надто слизьких педагогічних тем: обдаровані діти,
юнь з учительських сімей, креативна команда. Метою зазначеного було не повне чи часткове
дослідження проблем, а просте привертання уваги до них і встановлення можливих
взаємозв'язків. І все ж певних висновків не уникнути:

1. Малокомплектна школа попри матеріальноCінформаційну бідність здатна ефективно
розвивати обдаровану особистість.

2. Система пошуку природних дарувань в умовах села не потребує затрат на психологоC
статистичний аналіз й може обмежуватися раннім відслідковуванням дітей з сімей
інтелігенції, в яких здатність до підвищеного рівня саморозвитку закладена, можливо,
генетично.

3. Такі діти в селах ще є. Порівняно зі спеціалізованими школами райцентру приблизно
1:15 на користь села.

4. Вищий процент таких дітей в учительських сім'ях.
5. "Білі птахи" потребують раннього виявлення і довготривалого педагогічного супроводу.

Без порозуміння вчителів і батьків досягнення оптимального результату неможливе.
6. У роботі з обдарованими дітьми, крім високої фахової готовності вчителя, необхідне

уміння створювати психологічні умови їх зростання: виховання амбітності, вольової сфери,
вміння працювати в творчій команді і створювати її, готовність виконувати роль лідера.
Участь таких дітей в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, підготовці наукових робіт в МАН –
засіб досягнення результату.

7. Найголовніше: нині ефективна робота з юними талантами можлива лише за умови
функціонування креативної педагогічної команди.

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ОСНОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ ГІМНАЗІЇ

Тягнирядно Тетяна Павлівна,
директор Розсошенської гімназії Полтавського району

Розумним створінням треба керувати 
не з допомогою палиці, а з допомогою розуму

Я. Коменський
Зміни у суспільноCполітичному житті нашої країни зумовили якісно новий виток у галузі

освіти. Новим змістом наповнюється освітній простір, а це, в свою чергу, вимагає
прогресивних і ефективних форм і методів навчання.

На відміну від традиційної освітньої моделі, що базувалася на пріоритеті простого
засвоєння і відтворення інформації, головною метою навчання у ХХІ столітті стає всебічний
розвиток людської особистості. Демократичне спрямування навчання дає людині можливість
підготуватися до життя у швидкоплинних змінах соціокультурних умов і професійної
діяльності.

Інноваційний шлях розвитку суспільства можливо забезпечити лише сформувавши
покоління людей, які мислять і діють поCінноваційному. Розв'язання цих актуальних проблем
можливе лише на основі впровадження новітніх інноваційних технологій, які б давали
можливість для розвитку творчих здібностей дитини.

Для мене, як і для кожного директора, постає питання, як зробити, щоб іскра творчості
розгорілася на всю силу, спонукаючи до натхненної праці. Саме це і стало головною
стратегією педагогічної діяльності творчо працюючих учителів нашої гімназії.

Наша гімназія працює над проблемою "ПсихологоCпедагогічне забезпечення навчальноC
виховного процесу. Виявлення здібних та обдарованих дітей, створення умов для реалізації та
розвитку індивідуальних здібностей кожної особистості на основі розширення базового
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компонента, формування потреб до саморозвитку і самоосвіти; забезпечення умов для ранньої
професійної орієнтації та професійного самовизначення учнів; впровадження нових освітніх
та управлінських технологій".

Перед учителями практиками повсякчасно постає питання: як учити дітей?
Сучасна методика вводить поняття інтерактивних методів. Основу такого навчання

складає активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою організації спілкування учнів
між собою, учнів із учителем, між групами, спрямоване на вирішення спільної проблеми.
Важливим є звернення до думки учня, як при постановці мети, так і при підбитті підсумків
уроку. Учителями гімназії використовуються такі методи як дискусія, рольова гра,
моделювання, "мозковий штурм", "ажурна пилка", "акваріум", "коло ідей", метод "прес",
тренінгові методи навчання. Обов'язок учителя – бути першим серед рівних.

Учні вчаться критично мислити, зважувати на альтернативні думки, приймати
продуктивні рішення, дискутувати. Досягається це завдяки організації, індивідуальної,
парної, групової, кооперативної роботи. Інтерактивні технології "мозковий штурм",
"мікрофон", "асоціація" учителі застосовують на етапі мотивації навчальної діяльності для
створення проблемної ситуації, щоб викликати у дітей подив, інтерес до змісту знань та
процесу їх отримання.

При проведенні рольової гри є можливість впливати на емоційну сферу особистості учня.
Діалогові ігри можуть проводитися і в старших класах. Саме під час проведення таких уроків
з курсу "Громадянська освіта" у дітей виникла ідея – провести вибори голови шкільного
парламенту "поCдорослому"; було розроблене Положення про вибори учнівського
самоврядування у Розсошенській гімназії (під керівництвом учителя Галь С.О.); протягом
місяця тривала виборча кампанія – висунення кандидатів, зустрічі із виборцями на шкільній
лінійці, у класах, дебати у актовій залі, передвиборча агітація; працювала виборча комісія:
складала списки, готувала виборчі бюлетені, кабінки для голосування, скриньки; таємним
голосуванням обирався голова шкільного парламенту. Учнівське самоврядування виховує
лідерів, тому учні гімназії, продовжуючи навчання у вищих та середніх навчальних закладах,
беруть участь у студентському самоврядуванні.

Суттєво збагачує навчальний процес сучасної школи – метод навчальних проектів,
спрямований на самостійну активну діяльність учнів, "навчання, в центрі якого знаходиться
учень". З ентузіазмом діти беруть участь у проектах, запропонованим їм на уроках історії,
правознавства, фізики, економіки, біології, інформатики, математики, української та
зарубіжної літератури а також у початкових класах. Неодноразово учителі гімназії
демонстрували застосування методу навчальних проектів для учителів району – на
методичних об'єднаннях учителів математики, фізики, економіки, української та зарубіжної
літератури, біології; під час обласного семінару методистів та керівників районних
методоб'єднань вчителів історії. Вчителі використовують елементи дебатів, проводять
дискусії за питаннями програмового матеріалу.

У наш час з'явився новий напрям діяльності педагога – розробка інформаційних
технологій навчання і програмноCметодичних навчальних комплексів. Цей напрям відкриває
нові можливості співпраці учня і вчителя.

Реалії сьогодення – виховання свідомого, компетентного і відповідального громадянина,
який є соціально і політично активною особистістю, повноправним членом суспільства.
Оволодіння вчителями інтерактивними технологіями дає можливість виховати саме такого
громадянина, це реальний шлях до оновлення української школи.
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РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
КЕРІВНИКА ШКОЛИ

Шульга Валерій Іванович, 
директор обласного ліцею<інтернату для обдарованих дітей
із сільської місцевості ім. А.С. Макаренка

Стадо оленів, кероване левом сильніше за стадо левів, кероване оленем.
Народна мудрість

Директор школи – диригент незвичайного оркестру.
В.Сухомлинський

Поняття управлінської культури дуже широке, воно включає в себе, по суті, всі сторони
діяльності і особистості директора. Це, зокрема, педагогічна, загальнолюдська, правова,
моральноCетична культура, професійна компетентність, культура спілкування, ініціативність,
наполегливість, діловитість тощо (див. схема 1). Розвиток управлінської культури керівника
є одним із шляхів формування нової школи, адже сьогодні закономірно постає питання про
створення школи майбутнього, яка сформувала б творчу особистість, забезпечувала необхідні
умови для повноцінного розумового, фізичного, соціального і духовного розвитку дитини,
виховала б людину, яка здатна будувати нову Україну, жити у демократичному суспільстві,
реалізувати всі свої здібності.

Очевидно, що сьогодні управління школою має бути ефективним та дієвим, тобто
забезпечувати не тільки досягнення запланованих результатів, а й постійний рух уперед і
розвиток.

Обласний ліцейCінтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості імені
А.С.Макаренка функціонує у постійному пошуковому режимі. Директор закладу працює над
збереженням уже наявної педагогічної системи і над її розвитком та модернізацією відповідно
до напрямків оновлення суспільства. Одним із найважливіших завдань керівника сьогодні є
інформатизація установи: формування і розвиток інформаційної системи, впровадження і
використання автоматизованих систем управління, комп'ютерних і телекомукаційних
технологій у навчальноCвиховному процесі, підвищення інформаційної культури учнів та
вчителів школи. 

Запровадження сучасних інформаційних технологій до навчального процесу та в
управління школою цілком залежить від керівника закладу, його професійної компетенції,
організаторських та моральних якостей, від уміння правильно орієнтуватися в сучасному
суспільстві, а також від інформаційної культури керівника.

Інформатизація закладу вдосконалює процес управління за рахунок впровадження нових
технологій опрацювання інформації. Наявність повних знань про навчальноCвиховний
процес, про його учасників є стратегічним ресурсом управління навчальним закладом та
забезпечує його розвиток.

Сучасна діяльність керівника перевантажена величезною кількістю паперових документів.
Директору необхідно володіти різноманітною інформацією: питаннями всеобучу, якості
знань і викладання навчальних предметів, відомостями про організацію виховної роботи, про
роботу з педагогічними працівниками, про роботу з батьками, управлінською інформацією,
питаннями господарської діяльності та зовнішньою інформацією. Всі ці відомості необхідні і
заступникам директора, і вчителям, тому ми працюємо над об'єднанням усіх комп'ютерів, що
є в закладі, в єдину загальну шкільну локальну мережу, яка забезпечуватиме і зворотній
зв'язок між учасниками навчальноCвиховного процесу. Заклад має необмежений доступ до
мережі Інтернет (цифровий каналу зв'язку зі швидкістю 128 Кб/с). Ми плануємо обладнати
окремий кабінет мультимедійних, комп'ютерних та інформаційних технологій з
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мультимедійним проектором для демонстрації зображення на настінному екрані або дошці.
Сприятимуть подальшому розвитку закладу медіотека й відеотека з записами найкращих
уроків, традиційних свят тощо. 

Інформаційна культура вчителів і, в першу чергу, керівника закладу є на сьогоднішньому
етапі обов'язковою умовою ефективної управлінської діяльності.

Культура управління – це і вміння грамотно керувати колективом, тому ми намагаємося
бути обізнаними з усіма документами, прийнятими в галузі освіти. Для цього передплачуємо
цілий ряд фахових педагогічних видань (газети "Директор школи", "Завуч", "Управління
школою", журнали "Директор школи, ліцею, гімназії" та "Практика управління закладом
освіти"), постійно слідкуємо за електронною поштою, користуємося сайтами Інтернету.

Надзвичайно важливе місце в управлінській культурі керівника сьогодні – це культура
спілкування. Ми завжди намагаємося виявляти повагу до підлеглих, бути ввічливими,
доброзичливими.

У процесі формування нової школи важливим є відмова від авторитаризму, підвищення
гнучкості управління, яка проявляється в обов'язковому узгодженні при прийнятті
управлінських рішень. БудьCякі рішення директора у нас обов'язково узгоджуються з усіма
членами колективу на нарадах при директору, педагогічних радах, зборах, в індивідуальних
бесідах. Це свідчить про те, що управлінська діяльність директора побудована на принципах
демократизму.

Дирекція ліцеюCінтернату свою управлінську діяльність спрямовує на те, щоб кожен
учитель своїми власними методами  роботи домігся оптимальних результатів. Це у нас
здійснюється через згуртованість колективу, створення сприятливого соціальноC
психологічного клімату в колективі, співпрацю керівництва з підлеглими, залучення
підлеглих до управління.

Сьогодні зростає роль такого важливого складника управлінської культури як правова
культура, тобто знання юридичних основ управління, трудового законодавства, нормативних
документів, адже правові норми охоплюють широке коло управлінських рішень керівника,
починаючи із влаштування на роботу і закінчуючи звільненням працівників.

Поєднання всіх складників управлінської культури і їх розвиток сприяє формуванню
авторитету керівника. І тоді йому неважко вести за собою.

Схема 1
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Ñêëàäíèêè  óïðàâë³íñüêî¿  
êóëüòóðè êåð³âíèêà  

 
 

Ïðîôåñ³éíà êîìïåòåíòí³ñòü   Ïðàâîâà êóëüòóðà  

   

Ïåäàãîã³÷íà ìàéñòåðí³ñòü   Ìîðàëüíî-åòè÷íà êóëüòóðà  

   

 
Äåìîêðàòèçì 

 Ïåäàãîã³÷íà       êóëüòóðà  

   

Ïðèíöèïîâ³ñòü, âèìîãëèâ³ñòü   Õóäîæíüî-åñòåòè÷íà êóëüòóðà  

   

Äåìîêðàòèçì  Íàö³îíàëüíà ñàìîñâ³äîì³ñòü  

   

 Îðãàí³çàòîðñüê³ çä³áíîñò³   



ІННОВАЦІЇ В ПРАКТИЦІ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

Денисенко Віктор Петрович,
директор Шевченківської ЗОШ І<ІІІ ступенів Решетилівського району

Успішне функціонування сучасної сільської школи, вирішення нею ускладнюючих завдань
соціалізації учнівської молоді вимагає подальшого реформування освіти з метою досягнення
нових якісних зрушень в навчальноCвиховному процесі. 

Одним з найвагоміших факторів його модернізації виступають на сьогодні педагогічні
технології інноваційного характеру. Якраз на цьому і наголошує Національна доктрина
розвитку освіти в Україні, підкреслюючи, що інноваційна діяльність є одним із стратегічних
ресурсів оновлення всієї освітянської діяльності. Інновації за своєю суттю сприятимуть
розвитку інформаційноCкомунікативних технологій, оволодінню ними, що в сучасних умовах
е надзвичайно актуальним не тільки для керівництва шкіл, а і для широкого педагогічного
загалу.

Якщо проаналізувати широку педагогічну практику протягом досить довгого періоду
історичного розвитку, то можна з упевненістю стверджувати, що основною формою
навчальноCвиховного процесу в школі минулого був комбінований урок, а основною дійовою
фігурою на уроці був учитель. Схема звична: перевірка домашнього завдання, яка нерідко
забирала до половини навчального часу (учитель частоCгусто вишукував те, чого не знав
учень), вивчення нового матеріалу, під час якого, як правило, звучав монолог наставника та
закріплення, якщо вистачить часу.

На нинішньому етапі розвитку суспільних відносин в учителя на уроці завдання
кардинально змінюється. Він повинен перетворити учня з об'єкту в суб'єкт навчальноC
виховного процесу. І запитання на уроці учитель повинен ставити так, щоб учень міг
відповісти. На сьогодні учитель консультує учня як виконувати той чи інший вид навчальної
діяльності, формує в нього зацікавленість до спілкування, до процесу оволодіння знаннями.

Саме такі знакові тенденції в освіті змусили кілька років тому замислитись шкільне
керівництво, акумулювати пошук технологій, які були б адекватні суспільним процесам. Вони
мали дати нове дихання школі, інтенсифікувати загальну зацікавленість навчанням, сприяти
його результативності, активізувати соціальну активність школярів.

Загальновідомо про специфіку сільської школи. Керівництво педколективу розуміло, що
процес впровадження інноваційних технологій буде непростий. Навіть візуально можна було
відчути всю амплітуду негативу: від звичайного нерозуміння до пасивного опору. 

Пізніше, детально проаналізувавши ситуацію, ми визначились з причинами гальмівних
стереотипів. Основними з них ми вважали наступні:

C відсутність у більшості членів педагогічного колективу переконаності у життєвій
необхідності впровадження інновацій;

C низька мотивація школярів і обмеженість учнівського контингенту;
C збіднене соціокультурне середовище на селі. що проявлялось у невизначеності та

байдужості громадськості та батьків учнів до шкільних справ;
Погодимось. що сільський педагог в порівнянні зі своїми колегами по цеху з міста має

характерні відмінності. В нього суттєво обмежені можливості для підвищення власного
теоретичного. культурного і загального рівня розвитку.

На нього, як і на пересічного сільського мешканця, тисне постійний дефіцит часу – на
робочому місці традиційно побутує в тій чи іншій мірі поліфункціональність, він постійно в
полі зору громадськості, батьків, школярів.

Однак, як справедливо зауважують науковці, соціокультурне середовище на селі, і школа
також, крім негативів має і свої позитиви. Це якраз сільському соціуму притаманні такі риси
як контактність, доброзичливість, працелюбство, спільність інтересів. Одним з таких
позитивів є можливість забезпечення тісного педагогічного співробітництва учителя з учнем,
реалізації на практиці переваг особистісно зорієнтованого підходу.

Були і інші особливості, роль яких, навіть, визначити непросто. Як оцінювати те, що
загальноосвітня школа третього ступеня є монополістом на відповідні освітні послуги у
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заданому мікрорайоні? Є тут різні думки. Знаю, багато колег вважають, що в сільській школі
неможливо досягти якісних результатів через фактичну неможливість кадрової ротації,
обмеженість учнівського контингенту і т.д.

Відносно кадрових проблем, то це було найскладнішим. Вирішили: не слід пробувати
змінити те, що не змінюється, а слід ефективно використати те, що маємо. А маємо
використати сильні сторони кожного педагога, знайти відповідну роль кожному. Не буду
стверджувати, що на сьогодні всі проблеми позаду (цей процес взагалі є безперервним), але,
як на наш погляд, ми на правильному шляху.

Було визначено період, протягом якого можна відслідкувати результативність роботи: 5
років – з 2001 по 2006 рік.

В першу чергу активізували роботу методичних об'єднань, творчих груп, семінарів. У
планах роботи всіх чотирьох методоб'єднань передбачено розгляд інноваційної
проблематики, що спонукало педагогів до творчого пошуку, роботи над підвищенням
власного теоретичного рівня. Кожен напрямок методичної роботи при цьому зберігав свою
специфіку. Якщо в процесі занять психологоCпедагогічного семінару головним завдання було
подолання психологіі невпевненості перед нововведеннями, то семінарCпрактикум
передбачав практичну участь кожного по впровадженню інноваційних технологій.

Важливим стимулом творчого зростання вчителів школи стала атестація. В цьому плані ми
запропонували кожному учителеві при проходженні атестації ознайомити колег з власним
теоретичним і практичним доробком.

Особлива увага зверталась на результативність роботи та на аналіз складових, які її
забезпечують. Характерним є те, що коли в 2001C2002 н.р. приблизно лише 10 відсотків
учителів школи відзначали як фактор піднесення якості навчання застосування інноваційних
технологій, то в 2005C2006 н.р. про це засвідчили більше половини педагогів.

Безумовно, органічною складовою росту професійної майстерності учителів, досягнень їх
учнів стала цілеспрямована і плідна науковоCметодична робота в школі, і як наслідок за
останнє п'ятиріччя значно зросла кількість тих учителів, які мають вищу кваліфікаційну
категорію. Якщо в 2001 році їх було лише 6 (24%), то в 2006 році ця цифра зросла до 14(56%).

Однак, було б невірним стверджувати, що процес нашого творчого зростання відбувався
об'єктивно, за заздалегідь складеним планом.

Значною мірою позитивну роль відіграв суб'єктивний фактор. Можливо, навіть, він
докорінним чином якісно змінив ситуацію. В будьCякій справі, а особливо в новій, потрібні
лідери, які ведуть перед, стимулюючи, таким чином, інших. В нашій школі такі люди
знайшлися. 

Паралельно з опануванням інноваційними технологіями кожен учитель працював над
власною комп'ютерною грамотністю. На базі функціонуючого в школі комп'ютерного класу
на протязі 2005C2006 років в школі здійснено два випуски педагогів за програмою 1ntel
"Навчання для майбутнього". 

Підготовлений шкільний тренер проводить заняття з учителями базових дисциплін,
консультує їх, забезпечуючи практично стовідсоткову комп'ютерну грамотність в колективі.
На черзі процес впровадження педагогічних програмних засобів, кількість яких необхідно
збільшувати і урізноманітнювати. В цілому ж, якщо проаналізувати на яких напрямках
навчальноCвиховної роботи учителі, то найбільш інтенсивно використовуються інновації в
особистоCзорієнтованому, розвивальному та інтегрованому навчанні. Як правило, це в нас
інтерактивні технології та метод проектів. 

Непростим є впровадження інновацій в навчальноCвиховний процес сільської школи через
все зростаюче зменшення кількості школярів. Слід зауважити, що дещо вища наповнюваність
старшої школи пояснюється прибуттям на навчання учнів з інших шкіл 1C11 ступенів. Але тут
ще одна проблема.

З 187 учнів 94 підвозиться з інших населених пунктів, що складає більше половини, а це
створює додаткові труднощі для позакласної роботи. В такій ситуації необхідно відповідним
чином скориговувати навчальноCвиховний процес.

На провідні позиції виходять технології особистісного підходу, більше, уваги приділяється
учням, які творчо і активно працюють. Кількісні негативи відносно зменшення чисельності
учнів необхідно компенсувати підвищеною якістю підготовки до занять та якістю навчальної
праці на уроці і поза ним, якістю психологічного настрою. Зменшена кількість учнів у класі
компенсується інтенсивністю спілкування, оперативним розв'язанням назрілих проблем,
регулярними консультаціями. Така робота сприяє творчому зростанню школярів,

49

ІІннннооввааццііййнніі  ііддееїї  ттаа  ттееххннооллооггііїї  ннааввччаанннняя  яякк  оосснноовваа  ссттввоорреенннняя  ""ШШккооллии  ммааййббууттннььооггоо""



формуванню в них бажання і надалі здобувати освіту, тепер вже вищу. Так, якщо в 2001C2002
н.р. лише біля 20% випускників школи здобували вищу освіту, то в 2005C2006 н.р. ця цифра
зросла майже до 60%.

З року в рік стабільними є результати виступів учнів школи на районних і обласних
предметних олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях. 

В 2006 році школа посіла друге місце в її (обласному) етапі Всеукраїнського фестивалюC
конкурсу на кращу модель сучасної сільської загальноосвітньої школи.

Отже, як переконуємося на практиці, і в сільській загальноосвітній школі можуть успішно
втілюватися сучасні педагогічні технології інноваційного характеру, що сприяють
підвищенню якості навчання і виховання підростаючого покоління. 

ЯКОЮ ТИ БУДЕШ, ШКОЛО МАЙБУТНЬОГО? 

Сірченко Галина Михайлівна, 
директор Семенівського НВК №2

Сучасна сільська школа спроможна вижити лише на конкурентній основі. Коли батьки
мають вибір, у яку школу направити дитину навчатися, зрозуміло, – в найкращу. 

А яка ж вона, найкраща школа? Та, де є кінцевий результат. Мірилом цього результату є
конкурентно спроможний випускник школи, підготовлений до самостійного життя, з
належним рівнем освіти, який володіє основами комп'ютерної грамотності, має глибокі
знання в обраній галузі; цілеспрямований, ініціативний, підготовлений до життя. 

Це сформована особистість з активною громадською позицією, моральними
переконаннями та правовою культурою, багатим внутрішнім світом, здатна до
самоудосконалення; фізично розвинена людина, яка веде здоровий спосіб життя та нетерпима
до шкідливих звичок.

Звичайно, це ідеальна модель. Але ідеали й існують для того, щоб до них прагнути, на них
рівнятися. Школа майбутнього покликана втілювати їх у життя. Які ж наші міркування в
цьому плані щодо змін в освіті?

Час змушує робити все для того, щоб у дітей було бажання вчитися. А тому нам необхідно
змінювати підходи до організації всього навчальноCвиховного процесу. Перш за все, належне
матеріальне забезпечення школи та перепідготовка педагогічних кадрів. Настав час, коли
вчитель повинен вміти проводити навчання за допомогою комп'ютерних технологій.

За два роки практично всі вчителі навчального закладу пройшли курси "Intel. Навчання
для майбутнього". Підключення до мережі "Інтернет" дало змогу використовувати його
ресурси для пошуку навчальних матеріалів та проводити навчання за допомогою
мультимедійних технологій.

Модернізація процесу навчання збагачує традиційні форми і методи роботи вчителя, але
головним лишається його творчий пошук, вивчення передового досвіду своїх колег, вміння
працювати з кожним учнем, не залишаючи поза увагою жодного. 

Удосконалювати навчальноCвиховний процес потрібно шляхом інтенсифікації,
індивідуалізації навчання, диференційованого підходу до учнів з різним рівнем підготовки і
здібностей. 

Щоб школярі вірили у свої сили, не можна перевантажувати їх інформаційним матеріалом.
Знання з основ наук учень повинен отримувати на уроці, а в позаурочний час – працювати з
додатковою та енциклопедичною літературою, відповідно до своїх інтересів, чи займатися
іншими корисними справами. Виходячи з цього, обов'язковою для всіх повинна бути лише
базова школа. У старших 10C11 класах потрібно вводити профільне навчання, коли кожен
учень сам обирає собі курс чи факультатив відповідно своїх здібностей і нахилів.
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Учителі та учні чекають змін та нововведень і у виховній позакласній роботі. Вони хочуть
розкрити свої таланти, почувати себе комфортно в стінах школи, бути її господарями. Лише
чітка система цієї роботи дає кінцевий результат та готує учнів до непростого дорослого
життя. 

Йде безповоротний процес гуманізації та демократизації освіти. Головним правилом
вихователя є відмова від авторитаризму, тісна співпраця з учнем, взаємопорозуміння та
взаємоповага, толерантність у взаємовідносинах "учень – учитель – сім'я". Учитель повинен
цінувати в учня насамперед його особистість. Важливим стимулом формування особистості
школяра є шкільне самоврядування. Саме воно сприяє розвитку самостійності,
відповідальності, стимулює творчу ініціативу учнів, формує активну громадську позицію.

Школа майбутнього повинна дбати про духовне багатство молодого покоління. Цьому
сприяє розвиток талантів та творчих здібностей школярів. Немає дітей безталанних чи
нездібних. Потрібно лише знайти в кожній дитині її "родзинку", викликати інтерес, захопити
цікавою справою.

Основними напрямками в позакласній роботи є системність та планомірність,
удосконалення та ефективність проведення позакласних заходів (тематичні вечори, конкурси,
зустрічі, гурткова, туристськоCкраєзнавча та музейна робота); збереження та примноження
шкільних традицій (загальношкільні свята, фестивалі).

Навчання і виховання підростаючого покоління в сучасній школі проходить паралельно з
оздоровленням вихованців. Воно не обмежується уроками фізкультури, яких, до речі, на
даний час недостатньо. Це, насамперед,  пропаганда здорового способу життя, створення
відповідних санітарноCгігієнічних умов та належний температурний режим шкільних
приміщень, повноцінне харчування, дотримання режиму дня, розумне навантаження,
чергування розумової, спортивної та розважальної діяльності школярів, робота різноманітних
спортивних секцій, клубів, проведення спартакіад, змагань, турпоходів.

Говорячи про ефективність виховання молодого покоління, не можна обминути такий
необхідний напрям роботи, як робота з батьківською громадськістю. Стіна відчуженості між
школою та родиною повинна відсунутися. Потрібно шукати нові форми співпраці з батьками,
залучати їх до активної участі в навчальноCвиховному процесі та вирішенні господарських
проблем школи. Обов'язковим є продовження співробітництва з місцевими органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування, службами у справах молоді і спорту та у
справах неповнолітніх, правоохоронними органами, Центральною районною лікарнею,
підприємствами селища, адже виховання дітей – це спільна справа всієї громади.

На сьогодні важливе значення має дошкільне виховання – найперша ланка системи
національної освіти.

Одним із підрозділів нашого навчального закладу є дитячий садок, в якому розвиток
здібностей дітей здійснюється через образотворче мистецтво, знайомство з навколишнім
середовищем, розвиток рідного та іноземного мовлень, вміння спілкуватися та жити в
колективі.

Особливою і обов'язковою для дітей дошкільного віку є образотворча діяльність, яка
здійснюється під керівництвом висококваліфікованого спеціаліста. Заняття живописом
поглиблюють знання дітей про багатство кольорових сполучень у природі, розвивають
відчуття кольору і допомагають пізнавати природу. Заняття малювання є необхідною умовою
розвитку сприйняття навколишнього світу, спостережливості, творчого мислення, уваги,
пам'яті, моторики, отже – комплексно готує до ніколи. 

Мета дошкільного закладу – не навантажити дитину тягарем певних знань, а перш за все,
розвинути її, адаптувати до шкільних умов, психологічно підготувати до правил життя в
колективі. І тоді шкільні роки для першокласника стануть радісними і цікавими.

Ось такою бачить школу майбутнього колектив Семенівського НВК №2. Багато чого із
сказаного ми вже досягли, а дещо – входить у наші найближчі плани. Щоб відповідати
сучасним вимогам, школа повинна щороку ставити перед собою конкретні завдання та
накреслювати перспективи свого подальшого розвитку. Не задовольнятися досягнутим, а йти
далі по шляху здобутих знань і вести за собою своїх вихованців
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ПАРТНЕРСТВО ГІМНАЗІЇ ТА БАТЬКІВ ЯК 
ФАКТОР РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГОЗАКЛАДУ

Копайгора Микола Миколайович, 
директор Хорольської гімназії 

Без єдиного колективу вчителів – батьків – учнів годі й говорити 
про нову якість освіти та виховання. Якщо порівнювати з дорожніми знаками, 

то без знака "трикутник" безпечного і швидкого руху по дорозі Знань не буде.
Б.М.Жебровський 

Хорольська гімназія, колектив якої працює над реалізацією методичної проблеми
"Ціннісні засади української родини в умовах особистісноCорієнтованого навчання", має свою
багату півторавікову історію. 

Новітня розпочалася п'ять років тому з реорганізації Хорольської середньої школи № 2 у
Хорольську гімназію, в якій усі хотіли бачити школу майбутнього. 

Сьогодні гімназія має свою символіку: прапор, логотип, гімн, слова і музику якого написала
Любов Борова, бабуся учениці 11CА класу.

Реорганізація відбулася не на пустому місці, а як наслідок тривалої і копіткої праці колективу
навчального закладу, учнів та батьків. Історія гімназії народилася на межі століть – у час
випробувань і пошуку свого гідного місця на освітянській ниві Полтавщини. Перед адміністрацією
постало ряд проблем і вимог часу, з яких необхідно виокремити найголовніші, а саме:  

1. Рівень викладацької майстерності кожного вчителя окремо і всього колективу разом.
2. Наявність сучасної матеріальної бази.
3. Залучення до гімназії здібних та вихованих учнів, а в нашому випадку – розвиток таких

учнів шляхом копіткої наполегливої роботи. 
4. Партнерство гімназії та батьків як фактор розвитку навчального закладу.
Кожне з цих питань не можна вирішити відокремлено, а тому було прийнято рішення:

розв'язати поставлені завдання через згуртування і спрямування великого колективу до
спільної перемоги, партнерство гімназії та батьків, залучення місцевої громади.

Одну з головних ролей у вирішенні цих питань відіграє створення привабливого
мотиваційного освітнього середовища, коли і учні, і батьки, і вчителі люблять, цінують свою
гімназію, поважають себе, а за таких умов зростає авторитет навчального закладу, і до нього
спрямовує погляди громада.

Ми вибрали вірний шлях – шлях переконання та співпраці батьків, учнів, вчителів,
громадськості Хорольщини. Підтвердженням цього є результативна робота і, як наслідок,
перемоги наших учнів і вчителів. 

Перший крок – створення дієвої піклувальної ради та благодійного фонду "Інтелект" з
метою залучення громадськості для вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих
умов ефективної роботи нашого навчального закладу, його розвитку (див. рис. 1). 

Рис. 1. Структура Піклувальної ради.
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Статутним завданням фонду "Інтелект" є сприяння створенню належних і достатніх умов
для отримання учнями глибоких знань з навчальних предметів, різнобічної, глибокої
ерудованості, їх фізичного розвитку, духовного та естетичного виховання.

За чотири роки до благодійного фонду "Інтелект" залучено 95 тисяч позабюджетних
коштів, які за погодженням із батьківським комітетом і згідно з концепцією розвитку
навчального закладу та плану роботи піклувальної ради витрачено на:

C спортивну базу; 
C комп'ютеризацію;
C естетичний розвиток учнів;
C навчальні кабінети, ремонт школи. 
Хорольська гімназія є активним членом малого осередку Полтавщини по впровадженню

технології "ШколаCродина".
З метою розвитку партнерства гімназії та батьків відбулися розширені педагогічні ради: 
C "Сім'я і гімназія: консолідація зусиль", що була проведена за участю членів батьківських

комітетів. Форма проведення: робота в творчих групах.
Представники груп захищали своє бачення ефективних форм роботи з батьками на різних

етапах формування особистості учнів. Матеріали цієї педагогічної ради були надруковані в
журналі "Імідж" №10, 2004р. За представлення методичної розробки "Гімназія і сім'я –
консолідація зусиль" на обласний оглядCконкурс друкованих матеріалів у 2005 році
педагогічний колектив отримав грамоту управління освіти і науки облдержадміністрації та
грошову премію. 

C "Роль родинного виховання у становленні особистості гімназиста". На засіданні були
присутні Н.І. Білик, к.п.н., доцент кафедри педмайстерності ПОІППО, В.П.Міхно, начальник
районного відділу освіти, О.Г. Ковбаса, методист РМК з виховної роботи, учні 11 класів,
батьки.

За круглим столом, саме такою була форма проведення, вирішували, обговорювали,
обмінювалися досвідом члени педради. 

Вся виховна робота спрямована на тісне партнерство з батьками. 
У гімназії здійснюється батьківський всеобуч. Діє лекторій "Родинна просвіта",

систематично проводяться батьківські конференції.
Одним із напрямків партнерства є організація й проведення:
C Захисту проекту "Діти потребують допомоги";
C Акцій "Милосердя", "Родовід", "Чужих дітей не буває";
C Конкурсів, змагань, диспутів;
C Родинних свят: "Таланти моєї родини", "Тепло татусевих долонь", "Тато, мама, я –

спортивна сім'я" і т.д.;
C Занять вокальної студії, танцювального гуртка під керівництвом учителівCбатьків;
C Засідань туристичного клубу "Альпійський", екскурсій у Карпати, у яких беруть участь і

батьки.
Діє лекторій "Родинна просвіта", систематично проводяться батьківські конференції. 
Велика роль у партнерстві гімназії та батьків належить психологічній службі. Одним із

важливих напрямків її роботи є формування моделі "родинаCгімназія".
Ця служба намагається об'єднати педагогічних працівників, батьків та їх дітей в одну

родину. Становлення такої співпраці передбачає виявлення та активізацію виховних
можливостей сім'ї, підвищення педагогічної культури батьків, організацію спільної діяльності
сім'ї та учнів. Психологи гімназії проводять тестування, анкетування батьків, наприклад,
"Співпраця школи і сім'ї в процесі виховання". Психологічну допомогу батькам надає
консультативний пункт сім'ї та шлюбу.

Становленню партнерства гімназії та батьків сприяло створення народознавчого кабінетуC
музею учителями географії Гарбар М.Г., Гарбар Г.В., учнями гімназії, за безпосередньою
допомогою батьків та підтримкою адміністрації закладу. 

Традиційним стало проведення Дня відкритих дверей, метою якого є інформування
громадськості, батьків про діяльність навчального закладу, зміст, форми і результативність
роботи педагогічного, учнівського колективів за навчальний рік, що також сприяє розвитку
партнерства.

У стінах гімназії відбувся обласний семінар методистів районних держадміністрацій,
міськвиконкомів, методичних кабінетів з виховної роботи Цінності родинноCсімейного
виховання учнів у світлі реалізації обласної Програми системи виховання учнівської молоді
та Національної Програми виховання дітей та учнівської молоді.

У травні 2006 року представники нашої гімназії брали участь у Першому Всеукраїнському
форумі батьківської громадськості, на якому говорили про труднощі, про те, що турбує, та
шукали шляхи вирішення питань, що хвилюють батьків, учнів, громадськість, учителів.

Досвід роботи з батьківською громадськістю занесений до обласної картотеки кращого
педагогічного досвіду.
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Сьогодні можна сказати, що шлях обрано вірно. Дякуємо батькам, громадськості,
меценатам, які не були осторонь нашого розвитку, що відбулося становлення партнерства
гімназії та батьків, та про підсумки говорити, напевно, рано, оскільки педагогічний колектив
перебуває у стані педагогічного пошуку. Саме така номінація Хорольської гімназії дала
можливість стати лауреатом Всеукраїнського конкурсу "100 кращих шкіл України – 2006". 

ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ З УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ
У ПРАКТИКУ РОБОТИ НВК

Загрива Людмила Михайлівна,
директор Петракіївського НВК Хорольського району 

В Україні відбуваються кардинальні зміни усіх галузей життя суспільства: політичній,
економічній, соціальній. Держава переходить до моделі інноваційного розвитку.

"Інноваційний шлях розвитку суспільства можливо забезпечити лише сформувавши
покоління людей, які і мислять і діють поCінноваційному", підкреслив у своїй доповіді
Станіслав Миколайович на підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2006 року.

Щоб прийняти історичний виклик ХХІ ст., освіта повинна мати випереджувальний
характер, бути націленою у майбутнє, формувати новий спосіб мислення й діяльності. Школа
ж повинна стати школою розвитку, у ній мусять панувати дух свободи та індивідуальність
дитини.

Інновації стають тим механізмом, який дає можливість здійснити в усіх галузях діяльності
процес випереджувального розвитку.

Питання впровадження інноваційних педагогічних технологій у закладах освіти сьогодні
надзвичайно актуальне. На сторінках педагогічних видань ми все частіше зустрічаємо
дослідження. Саме з цього питання хотілося б звернути увагу на статті проректора
Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, доктора
педагогічних наук, доцента, старшого наукового співробітника Даниленко Л.І. ("Теорія і
практика управління інноваційною діяльністю в ЗНЗ"), директора Інституту
природознавства Херсонського державного університету, кандидата біологічних наук,
доцента Шмалей С.В.  ("Аналіз ефективності інноваційних проектів в освіті"), старшого
викладача, завідуючого центром педагогічних інновацій та інформації Полтавського ОІППО
Сиротенка Г.О. ("Школа майбутнього" та  "Де учневі зручно навчатися").

У Національній доктрині розвитку освіти серед пріоритетів державної політики визначено
розробку і здійснення освітніх інновацій. Їх прийнято поділяти за структурними
компонентами педагогічного процесу на:

C інноваційні навчальні технології;
C виховні;
C управлінські (ті, що створюють умови для прийняття керівником оперативного й

ефективного рішення);
C залучення педагогічних працівників до науковоCдослідних та науковоCметодичних

досліджень;
C розвиток інноваційної культури в колективі та інноваційного потенціалу працюючих.
Для впровадження управлінських інновацій у систему роботи Петракіївського НВК було

вибрано метод проектів. Досвід роботи з проектами в НВК є, так як з 2001 року в школі
впроваджуються  програми "РівнийCрівному" та "Діалог".

Сила методу проектів – у поєднанні теорії з практикою, можливості уникнути формалізму,
категоричності, регламентації. Робота педагогічного колективу стимулює активізацію й
розвиток творчих здібностей, самореалізацію в професійній діяльності як окремого вчителя,
так і всього педагогічного колективу. Учитель постійно перебуває в творчому пошуку, веде
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дослідницьку, пошукову роботу. Тобто, формується, виховується дійсно творчий вчитель,
який може ефективно й самостійно діяти й відчуває в цьому потребу.

Так як наш навчальний заклад нового типу, а робота з обдарованими дітьми є
пріоритетною, було вирішено взяти темою соціальноCпедагогічного проекту "Розвиток
творчих здібностей обдарованих дітей у сільській місцевості".

Для роботи над проектом було створено дві творчі групи. Одна працювала над проблемою
пошуку та відбору обдарованих учнів, інша над проблемою створення умов для розвитку
природних творчих здібностей дітей. Основними вимогами до членів груп були: фахова
підготовка, готовність до проведення дослідницькоCпошукової діяльності. Під час роботи над
проблемою вчителі проаналізували й узагальнили передовий досвід з даного питання.
Розробили проект науковоCдослідницької діяльності творчої групи.

Захист проекту членами творчих груп відбувся на засіданні педагогічної ради.
Наступний етап – дидактичне та методичне забезпечення для застосування в практичній

діяльності отриманих результатів дослідження творчих груп іншими членами колективу.
В ході реалізації проекту "Розвиток творчих здібностей обдарованих дітей у сільській

місцевості" було введено в практику педагогічні технології розвивального навчання,
особистісноCорієнтоване навчання, рання диференціація.

Найбільш здібні, обдаровані учні працюють за спеціальними, ускладненими програмами.
На уроках учителі приділяють велику увагу самостійності учнів та їх творчій активності.

Індивідуальна робота учителів школи з обдарованими учнями направлена на:
C забезпечення соціальної адаптації шляхом розробки індивідуальних психологічних

рекомендацій, аутотренінгів, тестування, анкетування, з метою виявлення нахилів, здібностей
учнів, їхньої професійної орієнтації;

C дотримання під час роботи принципу поступовості;
C розробка індивідуальних програм самоосвіти учнів (добір наукової літератури;

індивідуальні консультації; залучення викладачів ХАДКАА до роботи з учнями; проведення
консультацій, надання рекомендацій з науковоCдослідницької роботи; постановка мети
роботи, складання плану, моделювання майбутнього результату; зацікавлення батьків
творчістю дітей, спільною роботою з розвитку їхньої обдарованості).

Учителі використовують спеціальні прийоми розвитку творчого мислення. Цьому
сприяють вправи на знаходження оригінальних варіантів розв'язання завдань, здійснення
дослідницької роботи, творчого пошуку.

УчителіCсловесники використовують цікаві засоби розвитку творчого мислення:
написання віршів, оповідань, пісень та інших форм літературної, образотворчої та музичної
творчості. Розвитку творчої обдарованості сприяє на уроках створення проблемних ситуацій,
знаходження оригінальних рішень. 

Учителі при цьому будують навчальний процес так, щоб учні активно заглиблювались у
пошук, розв'язували поставлені проблеми. На основі порівняння і зіставлення обирали
оптимальні варіанти.

Альтернативні пропозиції учнів беруться до уваги – все цінне, що закладене в них,
розглядається. Така організація навчального процесу виробляє навички здобувати знання
самостійно, шляхом власних міркувань, розвиває творчий потенціал дитини, її нахили,
здібності, готує її до подальшого життя.

На підсумковому етапі роботи над проектом були підбиті підсумки його реалізації. Ними
стали: підвищення показника успішності учнів, збільшення кількості учнів – призерів ІІ етапу
Всеукраїнських олімпіад та МАН. У результаті Петракіївський НВК зайняв ІІ місце в
районному рейтингу шкіл, поступившись лише міській гімназії.

Члени педагогічного колективу перейнялись інноваційними ідеями методу проектів. І вже
сьогодні школа розпочинає роботу над впровадженням проекту з проблеми: "Школа культури
здоров'я".

Впровадження інновацій в управлінську сферу виховує креативний колектив. Є відомий
вислів, що творчу особистість може навчити, виховати тільки творча особистість. І якщо ми
хочемо вже сьогодні навчатися в "школі майбутнього", то наш навчальний заклад повинен
бути яскравим, веселим, добре оснащеним новітніми технічними засобами. 

А головне тут повинен працювати згуртований творчий колектив педагогів та учнів, які
бажають учитись, які разом утворюють щасливу шкільну родину.

А уміння з'єднати всіх дорослих і дітей в одну сім'ю – це і є, напевно, мистецька вершина
шкільного управлінця.
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ВЗАЄМОДІЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ З 
ГРОМАДСЬКІСТЮ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Коротич Леонід Прокопович,
директор Новоаврамівської гімназії Хорольського району

В усі часи  для всіх народів серед найголовніших була і залишається проблема виховання.
Дитина від народження схожа на чистий аркуш паперу. Минає час – і на ньому з'являються

рядки – думки, почуття, вчинки, помилки, недоліки. Звісно, доброта, чуйність, егоїзм чи
байдужість не народжуються разом з людиною. Все це формується і виховується протягом
всього життя.

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

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

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

Щоб розвинути творчий потенціал та інтелект, навчити кожного гімназиста адаптуватися
в майбутньому до будьCякого соціального середовища чи інформаційного простору, ми
виробили модель особистісного розвитку школяра і втілюємо її через організацію роботи
дитячоCюнацького об'єднання "Лідер". Значну методичну допомогу у впровадженні цієї
інновації надала доцент кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти Білик Надія Іванівна.

Створюючи модель учнівського самоврядування в гімназії, ми намагаємося втілити в
життя мрію про дитячу самостійність.

Щоб шкільне життя було цікавим, веселим та змістовним, ми створили таку модель
учнівського самоврядування, метою якої є залучення широкого загалу учнів до управління
шкільним життям, отримання підлітками практичного досвіду, навичок управлінської
діяльності, з якими вони можуть краще адаптуватися в дорослому житті, всебічне виховання
учнів через участь в органах учнівського самоврядування.

Створена діюча модель системи самоврядування зумовлює тісну співпрацю учнів з
адміністрацією гімназії та вчителями. Тут діє принцип рівних можливостей.

Нова модель самоврядування дає можливість кожному учневі стати першим: одному у
навчанні, іншому – у спорті, ще іншому – в мистецтві чи трудовій діяльності. 

Результативність проведеної роботи ми вже маємо: у 2005C2006 навчальному році учні
нашої гімназії зайняли друге місце у другому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін серед 27 шкіл району, у конкурсіCзахисті наукових робіт МАН – 5
призових місць; у конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика – 4 призери; у районному
фестивалі "Нащадки козацької слави" – ІІ місце; у районних змаганнях ЮІР – ІІІ місце; у
районному огляді екологічних агітбригад – І місце; у районних змаганнях команд КВК –  І
місце; у спортивних змаганнях з осіннього кросу – ІІ місце; у чемпіонаті з футболу серед
школярів – ІІ місце; у спортивній районній спартакіаді за підсумками року – І місце.

Чому в одних школах самоврядування так і лишається на папері, а в інших – створює
атмосферу творчості і взаєморозуміння? Це визначається тим, чого прагнуть директор,
педагоги, учні. Існує принцип рівноправності. Як пише одна з випускниць гімназії у творі
"Школа майбутнього": "Наш навчальний заклад є своєрідним протестом проти
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загальноприйнятих міркувань, згідно яким школа є каторгою для дітей, а вчителі – злюки з
нагайками. Зараз в умовах освітянської конкуренції панує чимало думок стосовно нашої
гімназії: одні – ставлять нас за приклад, захоплюються нашими здобутками; інші – ж, навпаки,
засуджують такий підхід до учнів, коли директор і викладач називає себе другом учня. Я
переконана, що якби всі школи мали такі традиції, як у нашій гімназії, то всі стереотипи щодо
надокучливості школи були б зруйновані".

У нашій гімназії працює колектив однодумців, які завжди готові прийти на допомогу
учням. Хоча з бюджету в гімназії фінансується тільки 8 годин позакласної роботи, але це не
позначається на її стані. Виховна робота тримається завдяки ентузіазму вчителів: Ганзенка О.
В. – керівника зразкового дитячого духового оркестру, нашого "маестро", який завжди
забезпечить музичний супровід будьCякого виховного заходу (до речі, його допомогою вже
скористалися декілька навчальних закладів району), Романова О. А. – в організації
спортивної роботи, Кравченко К. В. – керівника драматичного гуртка. Завжди приходять на
допомогу працівники сільського Будинку культури, завідуюча народним краєзнавчим музеєм
с. Новоаврамівка Микитенко С. В. Спільно з ними проводяться зустрічі з воїнамиCафганцями,
вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Майже завжди учителі в нас не тільки організатори й спостерігачі, а й безпосередні
учасники цих виховних заходів. Вже стало традицією проводити змагання, свята, конкурси за
участю батьків: "У дружньому колі з татами", "Дружна сім'я" і т.д.

Шкода, що в селі школа залишається, можна сказати, єдиним виховним центром. Маємо
можливість використовувати багатющий матеріал краєзнавчого музею, але й там є проблема:
музей не опалюється і тому використовувати його можна тільки частково і до того ж
експонати псуються в таких умовах.

Особливо важко контролювати дозвілля старшокласників у канікулярний період, коли
вони поза зоною впливу педагогів і зростає ризик правопорушень.

Очевидно, не тільки нашою проблемою є той факт, що центри дозвілля для
старшокласників та молоді перенесені з закладів культури в кафе та бари, у яких графік
роботи необмежений у часі і працівники цих закладів не звертають уваги ні на вік, ні на
поведінку відвідувачів, серед яких багато учнів. Вирішити це питання не допомагає сама лише
організація чергування педагогічноCбатьківського патруля. Очевидно, тут потрібне втручання
органів місцевої та районної влади.

Дуже часто всі наші зусилля у вихованні перекреслюються передачами телебачення,
вулицею, барами та іноді поведінкою батьків, які не контролюють своїх дітей і не є прикладом
для виховання.

Отже, високої результативності у вихованні підростаючого покоління зможемо досягти
лише тоді, коли  це стане проблемою всієї держави і не лише на словах.

ДОРОГА У ШКОЛУ МАЙБУТНЬОГО 
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ЗІ ШКІЛЬНОЇ ПАРТИ

Яковенко Інна Григорівна,
учениця 11 класу Новоаврамівської гімназії

Вересень. Ласкаве осіннє проміння зігріває дітвору, яка зібралася у стінах рідної школи,
щоб помандрувати у країну Знань, дорога до якої розпочинається зі шкільної парти, з мудрого
слова учителя.

Рідна гімназіє, на твій поріг після жвавого літа я повертаюсь ось уже сьомий і, на жаль,
останній раз . Цього року я востаннє стоятиму на тій лінійці, коли директор, як завжди, скаже:
"Свято Першого дзвінка оголошую відкритим". А пам'ятаю (ніби це було лише вчора), як я
маленькою п'ятикласницею вперше переступила поріг Новоаврамівської школи. З того дня
минуло цілих сім років. Я – вже одинадцятикласниця. Всі ці роки я наполегливо оволодівала
знаннями і вміннями, а ти, гімназіє, – гордо і впевнено заявляла про себе в районних та
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обласних конкурсах, на різних етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, стрімко йшла до
своєї мети – стати школою нового типу – гімназією. Та шлях цей був нелегким і тернистим.
На ньому часто поставали перешкоди і перепони. Але ні педагогічний колектив, ні учні не
складали рук. Ми хоч і повільно, крок за кроком, але цілеспрямовано йшли до нашої мрії. І ось
уже третій рік при вході до нашого навчального закладу читаємо: "Новоаврамівська гімназія
Хорольської районної ради Полтавської області". Але головне зовсім не в зміні вивіски. Ці
зміни можна відчути, лише побувавши на уроках і перервах, лінійках і зборах,
поспілкувавшись з учнями і вчителями.

Школа завжди вабила дітей загадковістю, адже ніколи не передбачиш, що ти дізнаєшся
завтра, що нового відкриється для тебе. Тому не дивно, що часто шкільні коридори називають
стежками у країну Знань. Цього року, переступивши поріг рідної гімназії, я не могла впізнати
цих стежок, бо влітку в гімназії було проведено значний ремонт, її приміщення набуло нового
естетичного вигляду. І все це зроблено не для хизування перед іншими школами (що ось то
ми!), ні, все це робиться лише з однією метою: покращити умови для навчання, створити таку
атмосферу, щоб кожна дитина відчувала себе комфортно, була відкритою і постійно
проявляла свої таланти і здібності.

Наша гімназія є ніби окремою державою зі своїми законами і звичаями. На чолі цієї
країни стоїть шанований далеко за межами району директор, відмінник освіти України
Коротич Леонід Прокопович, який всі сили віддає для створення сприятливих умов
навчання. Як і кожна країна, наша гімназія має свій план розвитку, в основу якого покладено
гармонійний розвиток кожного учня, пошук обдарованості і таланту, розширення свого
потенціалу: в навчанні, в спорті, в музиці чи в акторській справі , адже кожна дитина має
певний дар, особливі нахили і здібності. Головне – лише вчасно побачити  і розвивати їх.

У гімназії існує традиція рівноправності: учні з шаною і повагою  ставляться до  педагогів,
а кожен учитель для учня є не лише викладачем певної дисципліни, він є насамперед старшим
другом і порадником. БудьCхто може звернутися до вчителя як з питань навчання, так і
особистих. І це дійсно так, бо, мабуть, найбільшим надбанням нашої гімназії є те , що
викладачі – не просто вчителіCпредметники, вони – педагоги. За їх активною участю і
підтримкою в гімназії створено і діє дитячоCюнацьке об'єднання "Лідер", численні агентства
якого згуртовують нас за інтересами. Дирекція гімназії  рекомендує кожному агентству
педагогівCрадників, які надають консультації в організації роботи. Їх допомога учнівському
самоврядуванню – це шанобливе ставлення до думок та рішень учнівського колективу,
кваліфікована тактовна допомога, цілеспрямоване навчання і уміння організовувати життя
учнівського колективу.

Напевно, саме тому я, як і мої друзі – гімназисти, щоранку з великим задоволенням
вирушаю до школи, адже саме там я відкриваюсь як особистість.

Ми любимо свій навчальний заклад і пишаємось ним. Зараз у нашому районі існує чимало
думок стосовно нашого навчального закладу: одні ставлять нас у приклад, захоплюються
нашими здобутками, інші ж, навпаки, засуджують такий підхід до учнів, коли директор і
вчителі гімназії є старшими друзями учнів. 

Багато людей вважають, що статус гімназії мало що змінив у процесі навчання. Але це
зовсім не так. Я пам'ятаю, якою була школа сім років тому. Саме на моїх очах вона ставала
досконалішою, позитивно заявляла про себе в районі, досягаючи успіхів у Всеукраїнських
предметних олімпіадах, Науковому товаристві учнів. Зараз вона є мрією багатьох школярів,
адже кожен з нас хоче навчатися, отримуючи при цьому задоволення.

Безсумнівною особливістю нашого навчального закладу є те, що вчителі ніколи не
виділяють відмінників серед інших, не надають їм особливих привілеїв, всі гімназисти для
них – рівні. І за це я чи не найбільше люблю свою гімназію.

Я переконана, що цей прогрес є лише початком великого майбутнього нашої гімназії,
оскільки її потенціал далеко не вичерпаний. 

Якою я бачу школу майбутнього? Це школа на зразок Новоаврамівської гімназії. Я
переконана, що якби всі школи мали такі традиції, як у нашій гімназії, то стереотипи про
відсутність інтересу до навчання, небажання здобувати знання були б зруйновані.

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

Так, наші педагоги намагаються забезпечити рівний доступ до якісної освіти сільським
дітям, та для цього потрібна турбота і підтримка держави: забезпечення підручниками та
додатковою літературою, сучасними меблями та обладнанням кабінетів, приєднання до
мережі "Інтернет" для розширення інформаційного простору, створити такі ж умови, які
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мають міські навчальні заклади зі спонсорами.
Та все ж ми, випускники гімназії, отримуємо тут глибокі і міцні знання, які дають нам

можливість знайти своє місце в житті і досягти бажаних висот.
Моя рідна гімназіє, дякую тобі за твою неповторність, далекоглядність, спасибі тобі за

найкращі роки, які ти мені подарувала.

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Кикоть Любов Іванівна, 
директор Гілецької ЗОШ І<ІІІ ступенів 
Сидоренко Валентина Микитівна, 
заступник директора Гілецької ЗОШ І<ІІІ
ступенів Чорнухинського району

НауковоCтехнічний прогрес зумовив технологізацію не тільки галузей виробництва, а й
охопив і сферу культури, і гуманітарні галузі знань. 

Ознайомлення з педагогічними технологіями завжди спонукає творчо працюючого
педагога до самостійного осмислення кращого вітчизняного та світового педагогічного
досвіду і впровадження його у свою діяльність.

Все це стало предметом вивчення вчителів нашої школи, які усвідомлюють необхідність
модернізації навчального середовища і необхідність використання у своїй роботі
технологічності процесу навчання.

Радує те, що більшість вчителівCпредметників, підвищуючи свій науковоCметодичний
рівень, вивчають передовий педагогічний досвід вчителівCноваторів і сучасні педагогічні
технології, в своїй роботі використовують елементи цих технологій, визнаних в Україні та
світі.

Інтерактивні форми роботи на уроках словесності використовує вчителька української
мови і літератури Малько Ганна Григорівна. 

Такі уроки збільшують пізнавальну самостійність учнів, мотивують потребу
самовдосконалення.

Інтерактивна робота – це навчальна взаємодія учнів у парах, мікрoгрупах, групах (по 6
осіб). Форми інтерактивної роботи передбачають навчальну взаємодію учнів. Корисним і
цікавим в них є те, що вони забезпечують облік індивідуальних особливостей учнів,
відкривають великі можливості для кооперування, яке не обмежує простір під час
колективної пізнавальної діяльності.

Інтерактивні методи навчання спрямовані на розвиток в учнів самостійного творчого
мислення та розв'язання різних життєвих задач. Уроки вчителька будує так, щоб відбувався
тісний взаємозв'язок теорії з практикою, оволодіння учнями діалектичними методами аналізу
та розв'язання складних проблем, розвивалася б рефлексія (розуміння ходу своїх думок,
регуляція процесу мислення), розвиток необхідних навичок спілкування.

Вчителька зарубіжної літератури Маслак Світлана Миколаївна, використовуючи
оригінальну методику викладання свого предмету (досвід вчительки школи № 4 м. Полтави
Світлани Давлетівни Стеценко), вважає, що головне в її роботі – це розвиток дару творчості
у дітей, адже художня література – це явище мистецтва і викладати її потрібно за його
законами. Вчителька організовує дітей на створення спектаклів за драматичними творами, які
вивчаються за шкільною програмою.

Світлана Миколаївна орієнтує дітей на формування самостійних творчих умінь і навичок.
Її робота над творами драматичного мистецтва – це уроки співробітництва з учнями.

З нетерпінням чекають вихованці Світлани Миколаївни театральні вистави, які готує
вчителька зі своїми учнями. 

Кикоть Любов Іванівна, вчителька математики, впроваджує у своїй роботі педагогічну
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технологію – групову форму організації навчання учнів на уроках алгебри і геометрії в
середніх класах.

Вчителька, враховуючи психологічну сумісність учнів, ділить клас на групи по 4C5 чоловік.
Після роботи у групах учні краще засвоюють навчальний матеріал, змінюють своє відношення
до тренувальних вправ. Любов Іванівна (особливо на уроках геометрії) після повідомлення
теми і мети уроку пропонує учням познайомитися за підручником з теоремою. Через декілька
хвилин вона організовує дітей у змішані групи, в яких ( за вказівкою вчителя) середній учень
доводить теорему, а всі слухають, щось занотовують, виправляють помилки й неточності
(якщо вони є). 

Наступним доводить цю теорему найсильніший учень групи, а потім – найслабший. Далі
вчителька називає прізвища учнів, які будуть захищати честь групи, і дає групам одну
хвилину для консультацій. Весь клас слухає доведення біля дошки, а потім представники
інших груп рецензують їх відповіді.

У ході групового навчання в учнів виробляється правильне розуміння ролі самоперевірки.
Діти оволодівають методами їх проведення в конкретних ситуаціях. Після перевірки
виявляються причини помилок, і учні відразу одержують допомогу товаришів по групі.
Слабкі учні починають вірити у свої сили і силу колективу.

Таким чином, використання групової форми організації навчання учнів на уроках
математики сприяє розвитку самостійності, активності учнів різного віку, реальних
навчальних можливостей. 

Вчителька музики і образотворчого мистецтва  Кучерява Ірина Анатоліївна вже третій рік
працює за педагогічною системою Д. Кабалевського.

Ця педагогічна технологія дає можливість виховувати особистість дитини через засвоєння
нею музичної культури як невід'ємної частини духовної культури. Тому на уроках завжди
звучить її Величність – Музика. Вчителька навчає учнів слухати і розуміти музичні твори
різних жанрів.

Сам Дмитро Кабалевський ( 1904C1987 рр.) був не лише композитором, вчителем музики,
академіком, а й створив свою педагогічну систему навчання музики, яка була побудована за
принципом – "навчання музики – засіб, виховання музикою – мета". Це накопичення
інтонаційноCслухового досвіду формує моральноCемоційне відношення учнів до музичної
культури, сприяє реалізації виховного потенціалу музики, збагаченню внутрішнього світу.

Пренковська Валентина Василівна, вчителька початкових класів, у своїй роботі
використовує педагогічну технологію диференційованого навчання молодших школярів за
С.О. Логачевською, в основі якої лежить диференціація та індивідуалізація навчальноC
виховного процесу. Вона дозволяє виявити і розвивати інтереси учнів, їх нахили і здібності.

В освіті ця технологія не є новою, адже ще з кінця минулого століття нею займалися
П.С.Виготський, С.Л.Рубінштейн, П.Я.Гальперін та інші.

Cлід пам'ятати слова видатного педагога Василя Сухомлинського: "До кожного учня треба
підійти, побачити його труднощі, кожному необхідно дати тільки для нього призначене
завдання".

Основною формою засвоєння знань та здобуття змістовної і емоційної інформації є
читання. Тому увага до читання, різних його способів і видів у початковій школі на даному
етапі розвитку української школи, коли технічні засоби навчання витіснили читання, є
обов'язкова і особлива.

Вчителька початкових класів Квач Світлана Іванівна на уроках читання практикує
педагогічну технологію вироблення навичок оптимального читання (розроблена
професорами Донецького університету В.М. Зайцевим і І.Т.Федоренком), формує навички
прискореного свідомого читання, чому сприяють такі прийоми роботи як вправи на розвиток
артикуляційного апарату (вправи на дихання, робота над скоромовками, промовляння фраз,
речень на великій швидкості). 

На кожному уроці читання Світлана Іванівна зі своїми вихованцями виконує вправи з
числовими таблицями Шульте і Лезера, які сприяють розширенню поля зору читання.

Вчителька розвиває пам'ять учнів, проводить щоденні на всіх уроках п'ятихвилинки
читання, слухові і зорові диктанти.

Вчителька історії і суспільствознавства (вища кваліфікаційна категорія, звання "Старший
учитель") Побєда Валентина Миколаївна успішно працює над модульною технологією
навчання історії, яка допомагає долати труднощі засвоєння історичного матеріалу, забезпечує
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різноманітність видів пізнавальної діяльності учнів.
Валентина Миколаївна передбачає широке використання рівневої диференціації,

проблемних завдань і поетапного контролю засвоєння знань. Учні працюють з різними
джерелами, атласами і контурними картами, порівняльними таблицями, графіками,
діаграмами, ілюстративним матеріалом.

Отже, більшість вчителівCпредметників нашої школи у своїй роботі широко
використовують інноваційні технології, які сприяють розвитку пізнавальної діяльності учнів.

ЕКОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ 
СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

Чмир Володимир Сергійович, 
директор Шишацької спеціалізованої школі ім.В.І.Вернадського 

В умовах розвитку ринкових відносин все більш помітним стає збіднення культурних та
моральних засад суспільства. Це надзвичайно негативне явище ще і тому, що в цьому процесі
все помітніше місце займають молоді верстви населення – майбутнє нації. Адже саме сучасні
старшокласники в недалекому майбутньому будуть стояти у керма управління державою,
будуть планувати, створювати, продовжувати будувати незалежну і суверенну Україну.
Відомо, що найкращий фахівець своєї справи, який не наділений рисами цивілізації,
вихованості, культури – це не будівник, а руйнівник, не надія її на майбутнє країни, а її регрес
і занепад. Тому вся навчальна діяльність в школі II – III рівня повинна бути пронизана
високою ідеєю гуманізму, добра, краси, порядності та культури. І не менш важлива роль в
цьому належить вчителеві, людиніCвзірцю, на якого рівняються учні, якій довіряють, і яка
всією своєю суттю переконує учнів в тому, чому їх навчає.

Тому ми вважаємо, що головним завданням вчителя будьCякого предмета, а природничих
дисциплін зокрема, є навчити учнів мислити такими категоріями, які б допомогли їм
усвідомити свою природню сутність, свою невіддільність від природи, свою зрощеність з нею,
а звідси – і вміння застосовувати набуті знання без втрат і шкоди для природи, в ім'я її
збереження, подальшого розвитку і розквіту.

Екологічна освіта, екологічна культура потрібні сьогодні всім, тому завдання навчити
читати живу книгу природи, любити її, бережливо використовувати і примножувати її
багатства – одне з пріоритетних завдань.

Як засвідчує аналіз програм і підручників предметів природничого циклу, системність і
пошук єдиної, чи унікальної теорії навчання, яка б зближувала учніві з природою, навчала їх
перебувати у постійному взаємозв'язку з живим світом, враховуючи його послідовний
розвиток – своєрідний ідеал. Проект стандарту середньої освіти, який дотримується
традиційного варіанту побудови структури освіти, спрямований на засвоєння, обробку
формальнологічних біологічних операцій з готовими знаннями, маси понять, які дитина не в
змозі засвоїти та використати у своїй життєдіяльності.

З'ясування методологічних проблем природничого пізнання і навчання створить новий
імпульс педагогічному шкільному процесу. Цим імпульсом може бути технологія інтеграції
знань учнів про живу природу. Інтегративний варіант структури природничої освіти – це
прогрес особистісноCорієнтованого навчання. Він дає змогу поCновому сприйняти предмети
природничого циклу, як науку в цілому і навчальний предмет, переосмислити мету, зміст і
структуру навчальноCвиховного процесу. Біологічні знання слід так структуризувати, щоб
вони стали міцним фундаментом для інтелектуального розвитку дитини, свідомо готували її
до вирішення різнопланових проблем, з якими ми зустрічаємося у житті.
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На основі вищесказаного новітнього підходу біологічні знання систематизуються на основі
законів еволюційного розвитку, незворотності еволюції, уявлення про зростання
різноманітності видів як умови стабільності біосфери та певної направленості процесів у
природі.

Виконання поставлених освітніх завдань у Шишацькій спеціалізованій школі
ім.В.І.Вернадського здійснюється з використанням елементів сучасних педагогічних
технологій, які передбачають глибоку повагу до учня, як особистості, педагогіки
співробітництва, активних форм навчання.

Незважаючи на всі негаразди сучасної сільської школи виконання поставлених завдань –
мета над вирішенням якої успішно працює педагогічний колектив школи. Досить згадати такі
форми навчання, як проведення літніх польових екологічних практик на базі екологічної
стежки "Бутова гора", робота пошукових загонів в рамках пошукових експедицій "Мій рідний
край – моя Земля!", "Краса і біль України", участь природодослідницькій та просвітницькій
роботі зразкового музею В.І.Вернадського, етнографічні напрямки діяльності музею
"Бабусина світлиця", виховання сучасним танцем та українського народною піснею відомі
далеко за межами району, області.

Та для подальшого розвитку нам як повітря необхідне в першу чергу зміцнення
матеріальної бази навчального предмету. Без комп'ютера, інтерактивної дошки, швидкісного
інтернету, іншої техніки використання сучасних методів навчання неможливе.
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