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Шановні колеги!
Президент НАПН України
В. Г. Кремень
розглядає
трансформацію освіти в Україні як
не просто зміну полюсів її
адекватності параметрам суспільнополітичного життя, а як реакцію на
стратегічні
імперативи
освіти
третього
тисячоліття
з
її
орієнтацією не на державу, а на
людину, на фундаментальні загальнолюдські цінності, на
послідовну демократизацію всього освітянського процесу й усієї
освітньо-педагогічної ідеології загалом. Тому з урахуванням
тенденцій цивілізаційного поступу та стратегічних напрямів
розвитку держави в умовах трансферу національної економіки та
світової глобалізації освітніх процесів актуальною є проблема
ефективного забезпечення якісного зростання керівних науковопедагогічних і педагогічних працівників системи післядипломної
педагогічної освіти. Започаткована у січні 2011 р. з ініціативи
Університету менеджменту освіти у складі науково-методичного
комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти» саме для
виконання цих завдань Всеукраїнська школа новаторства керівних,
науково-педагогічних і педагогічних працівників сьогодні на
засадах творчої співпраці об’єднала практично всі регіони країни та
заклади післядипломної педагогічної освіти. Розуміючи роль
регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти, які
забезпечують динамічний професійний розвиток педагогічних
працівників, ми спрямовуємо роботу на продуктивну взаємодію
закладів післядипломної педагогічної освіти як рівноправних
учасників взаємин у межах створеного науково-методичного
комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти» з метою
ефективного погодження та об’єднання зусиль, спрямованих на
реалізацію нашої спільної мети у виробленні оптимальних
інноваційних моделей і шляхів модернізації системи неперервного
фахового зростання працівників галузі, залучення творчих
педагогів до участі в інноваційних проектах з розроблення нового
формату підготовки конкурентоспроможного фахівця системи
освіти.
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Сподіваємося, що наша спільна наполеглива робота з розвитку,
вдосконалення і підвищення професійної майстерності керівних,
науково-педагогічних і педагогічних кадрів, активізації їхнього
творчого потенціалу є гідним внеском у розвиток закладів
післядипломної педагогічної освіти.
З повагою Віктор Васильович Олійник,
ректор
ДВНЗ
«Університет
менеджменту освіти» НАПН України,
дійсний член НАПН України, голова
науково-методичного
комплексу
«Консорціум закладів післядипломної
освіти», доктор педагогічних наук,
професор
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УДК 378.01
Пальчевський Степан Сергійович, доктор
педагогічних наук, професор кафедри загальної і
соціальної педагогіки та управління освітою РДГУ
АКМЕ-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ
ПІДРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
Акмеологію
сьогодні
визначають
як
інтегративну
людинознавчу галузь знань про вершинні досягнення
в
життєорганізації та життєдіяльності людини насамперед у період її
„розквіту”. Однак розгляд цього феномену в структурнофункціональній та генетично-прогностичній площинах аналізу
призводить до висновку, що загальні досягнення сягають своїм
корінням у найдавніші періоди людського життя. До того ж
розвиток тих чи інших якості майбутнього професіонала високого
класу чи талановитої особистості має нелінійний характер, що
засвідчує особистість у якості складноорганізованої унікальної
нестабільної макросистеми, яка підпорядкована синергетичним
законам та закономірностям.
Синергетика – новітня міждисциплінарна галузь знань, яка
вивчає відкриті дисипативні (нелінійні) системи, що виявляють
стани динамічного хаосу, невизначеності в момент переходу зі
старого стану в новий. До того ж хаос як джерело нового
визначається в якості своєрідної умови творчості.
Різноманітні галузі акмеології засвідчують значні синергетичні
ресурси,
що
дозволяє
вважати
синергетичний
підхід
фундаментальним акмеологічним принципом (А.М. Зимічев,
Н.В. Кузьміна, А.О. Реан). Акмеологія на кшталт синергетики
прагне
подолання
класичного
лапласівського
принципу
детермінізму, згідно з яким будь-яка зовнішня причина діє
безпосередньо й однозначно визначає кінцевий результат впливу
[1, с.53]. Подібно до синергетики ця наука націлена на реалізацію
принципу цілісності, оскільки акме людини вона розуміє як
гармонійну єдність психологічних і соціальних установок, у межах
чого виявляється досяжною повнота буття в рамках
індивідуального стану [2, с.164].
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Педагогічна акмеологія, спираючись на те нове, що вносить у
справу виховання синергетика, приходить до таких важливих акмесинергетичних висновків:
1. Не варто втрачати педагогічної перспективи стосовно будьякого вихованця, пам’ятаючи, що для кожного із них, як і для будьяких явищ буття, притаманна властивість самоорганізації, у ході
якої внутрішні структури, що виникають із хаосу, можуть належати
до вищих форм організації порівняно з тими, що розпалися.
Загалом прогресивна тенденція перевищує регресивну.
2. Слід відмовитися від уявлення про високу ефективність
процесів виховання та самоорганізації підростаючої особистості в
умовах „тепличного” соціального мікроклімату. Вихованець
повинен віч-на-віч зустрітися з реальними проблемами, і в ході
їхнього розв’язування розвивати внутрішні сили. Не тільки для
саморозвитку світу, а й для саморозвитку окремої особистості
важливим є розуміння ролі дисипації (зла) як чинника виїдання
зайвого.
3. Згідно із синергетичною методологією педагогічна
діяльність здійснюється стихійно-синергетично, тобто в рамках
взаємодії двох протилежностей, а саме: а) тієї педагогічної творчої
дії, що визначається її метою, в) руйнівної сили педагогічного
процесу, що зумовлено необхідністю хаотично передбачуваного
елемента в ньому.
4. Вихованцям як складно організованим
відкритим
нестабільним макросистемам не слід нав’язувати шляхи розвитку,
натомість треба намагатися зрозуміти, яким чином сприяти їхнім
власним тенденціям розвитку.
5. Слід ураховувати, що в основі механізму прискореної
самореалізації особистості як відкритої складної нестабільної
макросистеми лежить нелінійний позитивний зворотний зв’язок,
дію якого здатні збуджувати навіть слабкі педагогічно доцільні
впливи, що виконують роль вирішальних мікрофлуктуацій
(слабких, але визначальних резонансних впливів).
Зважаючи на ці та інші синергетичні закономірності, слід
визначитися із завданнями педагога щодо формування у вихованців
позитивних сугестивних комплексів, які б враховували глибокі
почуття відповідальності за своє життя та готовності й мужності
прожити його в рамках найповнішої самореалізації внутрішньо
закладених потенціалів.
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Бондарчук Олена Іванівна, завідувач кафедри
психології
управління
ДВНЗ
«Університет
менеджменту освіти», доктор психологічних наук,
професор
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УМОВАХ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Постановка проблеми. Ефективність діяльності вітчизняних
організацій значною мірою залежить від здатності персоналу
адаптуватися до змін, які є неодмінним атрибутом сьогодення.
Важливого значення набуває ця проблема в контексті управління
освітніми організаціями, що за своїм призначенням мають
підготувати прийдешні покоління до життя в умовах постійних
змін.
Керівники освітніх організацій повинні бути готовими до
впровадження інновацій в освітній процес відповідно до вимог
сьогодення, володіти механізмами регулювання в трансформаційні
періоди, які б сприяли як розвитку освітньої організації загалом,
так і кожного суб’єкта навчально-виховного процесу.
На даний момент склалися уявлення про керівникапрофесіонала як суб’єкта, який активно, якісно і творчо реалізує
управлінські функції з оптимальними психологічними витратами
відповідно до вимог сьогодення; володіє засобами самовираження
та саморозвитку, засобами протидії професійним деформаціям і
«емоційному вигоранню» особистості тощо, створюючи умови для
7

особистісного розвитку й духовного зростання інших,
орієнтований, насамперед, на власний особистісний розвиток й
духовне зростання.
Це висуває особливі вимоги до психологічної підготовки
керівників освітніх організацій до відповідної діяльності, яку
можна здійснити в умовах післядипломної педагогічної освіти.
Разом із тим, можна виокремити проблеми психологічної
підготовки управлінців до діяльності в умовах змін у системі
післядипломної педагогічної освіти:
 відсутнє науково-методологічне обґрунтування змісту
психологічної підготовки керівників освітніх організацій різних
рівнів, особливо керівників вищої школи;
 недостатньо розкриті чинники психологічної підготовки
керівників середньої та вищої ланок освіти в умовах очнодистанційної форми навчання в системі післядипломної
педагогічної освіти;
 частково визначені елементи технології психологічної
підготовки управлінців;
 не визначені критерії сформованості відповідної
психологічної готовності, на основі яких доцільно здійснювати
моніторинг у процесі безперервної освіти управлінців.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та
експериментально перевірити зміст, чинники, технологію
психологічної підготовки керівників освітніх організацій до
діяльності в умовах змін.
Виклад основного матеріалу. За результатами теоретичного
аналізу літератури [1; 3; 6; 9; 10 та ін.] виокремлено основні
підходи до психологічної підготовки особистості до професійної
діяльності:

діяльнісний (П. Я. Гальперин, О. М. Леонтьєв та ін.);

суб’єктний
(К. О. Абульханова-Славська,
А. В. Брушлинський та ін.);

процесуально-технологічний
(Л. М. Карамушка,
Г.В. Ложкін та ін.);

акмеологічний (О. С. Анісімов, А. О. Деркач та ін.);

компетентнісний (Дж. Равен, І В. Зимня та ін.);

рефлексивно-інноваційний
(І. М. Семенов,
С. Ю. Степанов) та ін.
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Узагальнюючи
ці
підходи,
психологічну
підготовку
особистості до професійної діяльності можна визначити як процес
формування психологічної готовності до продуктивної участі в ній
через ряд етапів (інформаційно-смисловий, діагностичний,
корекційно-розвивальний), які забезпечують становлення та
розвиток:
1) психологічної
грамотності,
2) психологічної
компетентності, 3) психологічної культури особистості.
Основна відмінність
психологічної
грамотності
від
компетентності, на думку Л. С. Колмогорової, полягає в тому, що
грамотна людина знає, розуміє (наприклад, як поводитися, як
спілкуватися в тій або іншій ситуації), а компетентна – реально й
ефективно може використовувати знання у вирішенні тих або
інших проблем, володіє відповідними особистісними якостями для
цього.
Отже, психологічна компетентність фахівців містить
професійно-дієві особистісні установки та властивості щодо
засвоєння та ефективного використання необхідної інформації у
процесі професійної діяльності, а також відповідні знання, вміння,
навички.
Психологічну культуру (А. С. Москальова, В. А. Семиченко та
ін.) можна визначити як психологічні знання, сповнені
загальнолюдськими, гуманістичними цінностями, реалізація яких у
суспільній практиці здійснюється з позицій і в контексті поваги,
любові, совісті, відповідальності, дбайливого ставлення до почуття
власної гідності як своєї, так і іншої людини, здатності людини до
тонких переживань, глибокого співпереживання, великодушних
учинків тощо.
Психологічна культура не тільки виявляється у взаємодії
людей, але й служить регулятором цієї взаємодії. Вона виключає
маніпулювання свідомістю, почуттями, відносинами людей.
Психологічна готовність керівника до професійної діяльності
в умовах змін як результат психологічної підготовки є складним
багатоаспектним особистісним утворенням, що містить комплекс
знань, умінь, навичок, мотивів та особистісних якостей, які
забезпечують ефективне управління освітньою організацією.
Складовими психологічної готовності є мотиваційна (сукупність
мотивів, що спонукають керівника до діяльності в умовах змін),
когнітивна (сукупність знань про особливості управлінської
діяльності в умовах змін), операційна (сукупність умінь і навичок
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ефективної управлінської діяльності в умовах змін), особистісна
(сукупність особистісних якостей, що зумовлюють ефективну
управлінську діяльність в умовах змін).
Результати нашого емпіричного дослідження [2; 9] засвідчили
наявність недостатнього рівня розвитку психологічної готовності
керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін. Так,
зокрема, високий рівень психологічної грамотності виявлено лише
у близько п’ятої частини досліджуваних управлінців (табл. 1).
Таблиця 1
Рівні психологічної грамотності керівників освітніх
організацій щодо психологічних аспектів управлінської
діяльності в умовах змін
Рівні психологічної
грамотності
Низький
Середній
Високий

Кількість досліджуваних (у %)
23,0
54,7
22,3

Переважна більшість керівників освітніх організацій мають
середній (54,7%) і низький (23,0%) рівні психологічної грамотності
у контексті психологічних аспектів управлінської діяльності в
умовах змін.
Результати
дослідження
особливостей
психологічної
компетентності керівників освітніх організацій свідчать про [9]:
1) амбівалентне ставлення управлінців до вдосконалення
психологічної компетентності суб’єктів навчально-виховного
процесу (позитивне по відношенню до інших і невизначене, а то й
негативне в контексті самовдосконалення);
2) недостатньо високий рівень знань та вмінь керівників із
психологічних аспектів діяльності освітніх організацій, особливо
щодо забезпечення діяльності закладів освіти в умовах соціальних
трансформацій;
3) недостатню орієнтацію частини управлінців на розвиток
психологічної компетентності через професійні деформації їх
особистості;
4) проблеми у реалізації резервів удосконалення психологічної
компетентності керівних кадрів освіти в системі післядипломної
освіти через посилену увагу працівників інституцій ППО на
оновленні професійних знань, умінь, навичок управлінців без
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достатнього врахування психологічних особливостей управлінської
діяльності за завдань особистісного розвитку.
Викликають тривогу й результати дослідження особливостей
психологічної культури керівників освітніх організацій особливо
щодо її ціннісного аспекту. Так, виявлено досить суперечливу
структуру ціннісних орієнтацій керівників ЗНЗ з урахуванням міри
значущості «позитивного» та «негативного» полюсів для
досліджуваних (див. табл.2).
Загалом було виокремлено 7 факторів, які охопили 69 %
сумарної дисперсії [2]. До позитивного полюсу першого фактору
«Цінності професійної самореалізації» (16,7 % сумарної дисперсії)
увійшли термінальні цінності: «матеріально забезпечене життя»
(0,760), «цікава робота» (0,746) і інструментальні цінності:
«виконавська дисципліна» (0,718), «самоконтроль» (0,763),
«раціоналізм» (0,631), «відповідальність» (0,365), а до негативного
– термінальні цінності: «свобода» (-0,621), «творчість» (-0,458) та
інструментальні: «життєрадісність» (-0,564), «чесність» (-0,506)
«тверда воля, вміння наполягти на своєму, не відступати перед
труднощами» (-0,362) тощо.
Тобто, вже у першому факторі ми можемо констатувати
протиставлення цікавої роботи і свободи керівників ЗНЗ, що, на
нашу думку, є відображенням їх амбівалентної позиції в системі
управління освітою.
До позитивного полюсу другого фактору «Життєва
активність» (12,5 % сумарної дисперсії) увійшли такі термінальні
цінності, як «любов» (0,644), «розваги» (0,505), «щасливе сімейне
життя» (0,396) та інструментальні цінності: «вихованість» (0,836),
«високі запити» (0,767), «охайність» (0,533), а до негативного –
термінальні цінності «активне діяльнісне життя» (-0,597), «життєва
мудрість» (-0,595), «продуктивне життя» (-0,592). Тобто, і в даному
випадку йдеться про протиставлення сфери сімейного життя й
активного, продуктивного життя особистості.
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Таблиця 2
Структура ціннісних орієнтацій керівників освітніх організацій
(за результатами факторного аналізу)
Фактори
Цінності
професійної
самореалізації

Життєва
активність

Основні
цінності
першого
полюсу
Матеріально
забезпечене
життя,
виконавські
якості,
самоконтроль
Любов, розваги,
щасливе
сімейне життя

Кількість
керів
ників
(у %)
27,9

38,9

Основні цінності
другого полюсу
Свобода,
життєрадісність

Кількість
керів
ників
(у %)
37,3

Активне,
діяльнісне,
продуктивне
життя
Творчість

19,0

Визнання

Суспільне
визнання

25,1

Патерналізм

Патерналізм

52,8

Широта поглядів,
терпимість

31,9

Самодостатність

30,8

Розвиток

35,2

Досконалість

Впевненість у
собі,
ділова
ефективність
Здоров’я

19,4

32,5

Альтруїзм

Щастя інших

35,2

Непримиренність
до
власних
недоліків
та
недоліків інших
Пізнання,
освіченість

29,0

24,9

Позитивний полюс третього фактору «Визнання» (10,8 %
сумарної дисперсії) склали такі термінальні цінності: «наявність
вірних, гарних друзів» (0,916), «суспільне визнання» (0,900) та
інструментальні цінності: «незалежність» (0,671) і «сміливість у
відстоюванні думок» (0,469). Негативний полюс утворили
термінальні цінності «творчість» (-0,507) і «розвиток» (-0,468).
Отже, протиставляються цінності суспільного визнання, престижу і
творчості, розвитку особистості.
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До позитивного полюсу четвертого фактору «Патерналізм»
(8,4 % сумарної дисперсії) увійшли термінальні цінності:
«продуктивність життя» (0,516) та інструментальні цінності:
«чуйність, турботливість» (0,680), а до негативного полюсу –
інструментальні цінності «широта поглядів» (-0,845) і «терпимість»
(-0,714). На наш погляд, даний фактор відображає суперечність між
патерналізмом керівників, прагненням опікуватися іншими,
турбуватися про них і толерантністю, широтою поглядів тощо.
До позитивного полюсу п’ятого фактору «Самодостатність»
(7,9 % сумарної дисперсії) увійшли термінальні цінності:
«впевненість у собі» (0,710) та інструментальні цінності:
«ефективність у справах», а до негативного – термінальні цінності:
«розвиток» (-0,759). Отже, цінності самодостатності поєднуються у
свідомості керівників ЗНЗ із проблемами розвитку, роботи над
собою, постійного фізичного і духовного вдосконалення.
Позитивний полюс шостого фактора «Досконалість» (7,2 %
сумарної дисперсії) склали термінальні цінності «здоров’я» (0,735)
та інструментальні цінності: «життєрадісність» (0,392), а
негативний полюс – термінальні цінності: «краса природи і
мистецтва» (-0,698) та інструментальні цінності: «непримиренність
до власних недоліків та недоліків інших».(-0,757). На нашу думку,
даний фактор можна проінтерпретувати як протиставлення
прагнення особистості до досконалості в усьому і здоров’я.
До позитивного полюсу сьомого фактору «Альтруїзм» (5,5 %
сумарної дисперсії) увійшли термінальні цінності: «щастя інших»
(0,640), а негативного полюсу – термінальні цінності: «пізнання» (0,791) та інструментальні цінності: «освіченість» (-0,678). Тобто, і в
даному випадку можна стверджувати про суперечливі тенденції
щодо реалізації головної місії керівника ЗНЗ – сприяння розвитку
інших, яке в його свідомості поєднується з утрудненнями в
пізнанні, можливості розширення своєї освіти, світогляду,
загальної культури, інтелектуального розвитку тощо.
Така суперечлива структура ціннісних орієнтацій є, на нашу
думку, серйозною перешкодою на шляху становлення та розвитку
психологічної культури управлінців.
Отже, результати емпіричного дослідження засвідчили
необхідність психологічної підготовки керівників освітніх установ,
організація якої в умовах ППО передбачає врахування наступних
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специфічних особливостей управлінців як слухачів системи ППО
[8]:
 мають досить ґрунтовні професійні знання, що більш-менш
упорядковані на етапі попереднього навчання;
 спираються на власний професійний досвід, що можливо не
співпадає з пропонованими теоретичними знаннями;
 часто мають високий рівень тривожності, комплекс
«загрози авторитету», ознаки «емоційного вигорання» та
професійних деформацій особистості;
 відрізняються інерційнішою системою смислів, цінностей,
оцінних критеріїв та ін.;
 мають систему психологічних захистів, що спрямована на
збереження сталості внутрішнього світу шляхом деструктурування
світу зовнішнього.
Практика організації психологічної підготовки управлінців у
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» свідчить, що її доцільно
здійснювати у такі етапи:
 підготовчий етап, на якому визначається ступінь
налаштування управлінців на саморозвиток і самовдосконалення;
 діагностичний етап, спрямований на визначення вихідного
рівня психологічної готовності управлінців до діяльності в умовах
змін на основі актуалізації прагнення до самопізнання суб’єктом
особливостей свого внутрішнього світу;
 етап актуалізації здатності до розвитку конструктивних
особистісних новоутворень на основі розвитку самоконтролю й
саморегуляції активності особистості управлінців;
 етап закріплення і розвитку конструктивних особистісних
новоутворень.
Реалізація цих етапів у закладах ППО можлива за дотримання
наступних умов психологічної підготовки керівників освітніх
організацій:
 створення
спеціального
розвивального
соціальнопсихологічного середовища, що забезпечує інтеріоризацію
соціальних впливів у контексті зазначеної теми;
 використання інтерактивних методів навчання на основі
поєднання професійного досвіду та завдань особистісного
розвитку;
 забезпечення можливості моніторингу процесу формування
психологічної готовності управлінців;
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 спеціальна цільова підготовка викладачів ППО до роботи в
системі післядипломної педагогічної освіти (яка на даний час,
фактично, відсутня);
 співвіднесення морального та матеріального заохочення,
можливостей кар’єри освітянина як з його досягненнями в
професійній діяльності, так і з успішністю в навчанні в системі
ППО (а не лише з фактом такого навчання), адекватна до
витрачених зусиль винагорода (моральна та матеріальна).
Саме такий підхід дозволить забезпечити високий рівень
психологічної готовності керівників освітніх організацій до
діяльності в умовах змін як результату їхньої психологічної
підготовки в системі післядипломної педагогічної освіти.
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Любченко Надія Василівна, кандидат педагогічних
наук, директор НМЦ координації закладів ППО,
регіональних
та
міжнародних
зв’язків
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
ДИСЕМІНАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ДОСВІДУ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ППО
ЯК ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Глобалізація освітніх процесів, визначення нових пріоритетів
сталого
розвитку,
входження
України
до
єдиного
загальноєвропейського простору освіти, тенденції інтегративного,
інноваційного розвитку освітньої галузі спонукають до змін у
системі освіти, яка становить основу відтворення інтелектуального,
духовного та економічного потенціалу суспільства і є потужним
засобом для розв’язання проблеми професіоналізації життя країни.
Вирішення відповідних стратегічних цілей і завдань, визначених у
законодавчих і методологічних положеннях розвитку вітчизняної
освіти, зокрема, в Конституції України, Законах України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про
позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
«Про професійний розвиток працівників», Національній доктрині
розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національній стратегії
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та в інших
державних нормативно-правових документах потребує якісно
16

нових підходів до управління в національній системі освіти та
післядипломній педагогічній освіті як її складовій, метою
функціонування якої є забезпечення безперервного вдосконалення
професійного рівня науково-педагогічних, педагогічних і керівних
кадрів освіти.
У контексті вищезазначеного, завдання у діяльності
навчальних закладів системи ППО доцільно розглядати як із точки
зору вироблення стратегії фахового зростання їх науковопедагогічного і педагогічного персоналу з урахуванням взаємодії із
зовнішнім середовищем, так і з позиції вдосконалення механізмів
забезпечення високої якості управлінських процесів у цих
установах. Такий підхід стимулюватиме розвиток наукового,
науково-педагогічного, педагогічного й загалом інтелектуального
потенціалу України, відповідатиме національним інтересам і стане
ключовим
важелем
динамічного
розвитку
українського
суспільства. Тому набуває актуальності проблема ефективного
забезпечення якісного зростання кадрового потенціалу, зважаючи
на тенденції цивілізаційного поступу та стратегічних напрямів
розвитку держави в умовах трансферу національної економіки та
світової глобалізації освітніх процесів [19]. Необхідність її
вирішення обумовлює розроблення моделей управління науковометодичною роботою, які можуть зробити його гнучкішим і
демократичнішим. На нашу думку, сьогодні в умовах реалізації
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021
року особливого значення набувають дослідження про розвиток
нових моделей управління в системі післядипломної педагогічної
освіти. Координація як одна із функцій управління науковометодичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної
освіти, її технології щодо вивчення та поширення передового
педагогічного досвіду розкриті у педагогічній літературі не в
повній мірі й, на наш погляд, потребують уваги науковців, які
опікуються проблемами освіти, зокрема питаннями науковометодичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти.
Система підвищення кваліфікації та перепідготовки
педагогічних кадрів функціонує і розвивається в єдиному процесі
оновлення національної системи освіти. На основі нормативноправових,
організаційно-управлінських
і
концептуальнопрограмних державних рішень формується нова якість навчальних
закладів післядипломної освіти. Збагачується їх науковий,
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навчально-методичний, інформаційний та кадровий потенціал;
структуру та зміст діяльності приведено у відповідність до потреб
розвитку освітньої практики. Робота системи підвищення
кваліфікації враховує весь комплекс змін в освіті: інтенсифікацію
навчально-виховного процесу, новий зміст і форми його
організації, соціокультурну і ціннісну переорієнтацію освіти, нові
стратегії в управлінні та фінансуванні навчальних закладів [9].
В умовах реформування сформувалися відмінні риси
діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти, що
безпосередньо впливають на здійснювану ними науково-методичну
роботу:

забезпечення наступності у розвитку професіоналізму
педагогів під час підвищення кваліфікації на курсах і в
міжкурсовий період як
практичне втілення
принципу
безперервності освіти;

взаємодія ІППО з районними (міськими) методичними
кабінетами (центрами) та методичними об'єднаннями вчителів, що
створює можливості задоволення запитів практиків, урахування
особливостей розвитку освіти в конкретних регіонах, сприяє
індивідуалізації і диференціації післядипломної освіти педагогів;

об’єднання наукового потенціалу професорськовикладацького складу з практичним досвідом методистів;

спрямованість не тільки на підтримку певного рівня
національної освіти, але й на його розвиток [1; 9].
Упровадження концепції неперервної освіти зумовлює те, що
заклади післядипломної освіти стають не лише центрами
систематичного проведення курсів підвищення кваліфікації, а й
центрами узагальнення, накопичення та ретрансляції педагогічного
досвіду, науково-методичного супроводу освітніх процесів,
експертизи, інформації, організації інноваційної діяльності, іншими
словами, є центрами комплексно-інтегруючого характеру [1; 9; 18].
Це зумовлює низку інноваційних процесів у змісті діяльності
закладів системи післядипломної освіти, а саме:

активно практикується поєднання традиційних функцій
(навчальної,
наукової,
методичної,
супроводжуючої)
з
інноваційними
(аксіологічної,
проектної,
адаптивної,
інформаційної, прогностичної, рефлексивної);

передбачається масштабність інноваційних процесів у
неперервній
освіті
(локальних,
модульних,
системних,
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інноваційних);

активізується
процес
удосконалення
структури
післядипломної
освіти,
окрім
підвищення
кваліфікації
відкриваються групи спеціалізації та перепідготовки;

для забезпечення нової структури розробляються
програми моніторингу якості післядипломної освіти педагогічних
кадрів, обов'язковими компонентами якої є: система вивчення
потреб, запитів педагогів; система діагностики, самодіагностики,
соціологічних
досліджень
щодо
удосконалення
якості
післядипломної освіти; система вивчення результативності
підвищення фахової майстерності [13; 18].
Через необхідність вирішення проблем сучасного ефективного
науково-методичного супроводу перед системою післядипломної
педагогічної освіти постає завдання розвитку й забезпечення
стратегічних і тактичних функцій із метою постійного
вдосконалення фахової майстерності керівників, науковопедагогічних і педагогічних працівників. Відповідно, завданнями в
організації науково-методичного забезпечення в контексті цього
слід вважати такі:
 забезпечення стратегічно-цільового підходу до організації
науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в системі
післядипломної педагогічної освіти, її орієнтація на кінцевий
результат;
 модернізація змісту науково-методичної роботи з питань
професійного розвитку педагогів у післядипломній освіті;
 формування у педагогічних працівників мотивації до
науково-дослідницької, експериментальної роботи;
 використання активних форм і методів науково-методичної
роботи з педагогічними кадрами, адекватних її сучасним цілям і
змісту;
 формування
засобами
науково-методичної
роботи
інноваційної
культури
педагогів,
їхньої
технологічної
компетентності;
 формування ефективної, дієвої системи управління
науково-методичною роботою на основі принципів наступності,
перспективності, оптимальності у визначенні мети, змісту і форм її
організації.
Розглядаючи, з урахуванням наукових доробок дослідників,
науково-методичну
діяльність
закладів
післядипломної
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педагогічної освіти як складову єдиної системи безперервної
освіти
педагогічних
працівників
і
цілісну
систему
взаємопов’язаних заходів з організаційного та науковометодичного забезпечення неперервного професійного та
особистісного розвитку педагогічних працівників, яка ґрунтується
на досягненнях науки, передового досвіду і конкретному аналізі
їхніх професійних потреб, ми визначаємо управління науковометодичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної
освіти як процес цілеспрямованого управлінського впливу,
суб’єкти якого за допомогою планування, організації, керівництва,
координації та контролю забезпечують підвищення фахового рівня
педагогічних працівників.Система науково-методичної роботи в
післядипломній педагогічній освіті має спрямовуватися на:
науково-методичне
забезпечення
ефективності
процесів
підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки педагогічних
кадрів; науково-методичний супровід процесів ефективного
функціонування й розвитку закладів ППО на основі партнерства
між усіма структурами і підрозділами системи освіти; науковометодичний супровід процесів розвитку дошкільної, загальної
середньої, позашкільної, професійно-технічної, професійної
педагогічної освіти; розроблення сучасних моделей супроводу
професіоналізації педагогічних і управлінських кадрів в умовах
інноваційного розвитку національної освіти і науки, інформатизації
суспільства [1; 9; 16; 18].
Аналіз наукових досліджень координації як функції
управління виявив відсутність єдиного погляду на неї, а також дав
змогу розкрити сутність поняття «координація» як цільової функції
управління забезпеченням науково обґрунтованої раціональної
узгодженості всіх складових керованої системи з метою її
ефективної діяльності, а також функції процесу організації
цілеспрямованої взаємодії всіх структурних елементів системи.
З урахуванням узагальнення теоретичних джерел із проблеми
координації науково-методичної діяльності в освіті сутність
поняття «координація науково-методичної діяльності закладів
післядипломної педагогічної освіти» ми визначаємо як процес
керованої, цілеспрямованої партнерської взаємодії закладів
післядипломної педагогічної освіти, яка включає систему заходів,
що забезпечують упорядкованість, безперервність, погодженість у
просторі й часі та об’єднання дій закладів післядипломної
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педагогічної освіти в науково-методичній діяльності, спрямованих
на реалізацію спільної мети [9].
Одним із пріоритетних завдань науково-методичної роботи як
структурної ланки післядипломної педагогічної освіти є вивчення,
узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду, а
отже, саме цьому питанню має бути приділена вагома увага всіх
учасників координаційної взаємодії у системі післядипломної
педагогічної освіти. Модернізація освіти не тільки інтенсифікувала
інноваційну діяльність педагогічних колективів і творчо
налаштованих педагогічних працівників, а й породила потребу в
оновленні форм і методів поширення їхнього досвіду. Сьогодні ця
робота включає процеси подання, передачі і супроводу діяльності
вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти з
освоєння передового досвіду на теоретичному, методичному та
практичному рівнях.
Зупинимося на цьому аспекті координації детальніше.
Виявлення та поширення ефективних освітніх практик керівних і
педагогічних працівників, колективів навчальних закладів різних
типів обумовлено необхідністю створення умов для досягнення
рівня освіти, що відповідає сучасним вимогам реформування
галузі.
Сьогодні в педагогічній теорії з'явилося поняття «дисемінація»
(від лат. dissemination – сіяння, розповсюдження), яке запозичено у
педагогіку з медичної галузі [17] і ще не знайшло достатнього
науково-методологічного обґрунтування, визначення структури,
форм, технологій, глосарію дисемінаційного процесу тощо.
Дослідники розглядають поняття «дисемінація» як особливий
спосіб поширення й освоєння досвіду, адекватного конкретним
потребам його реципієнтів, що має характер формування.
Дослідниця Г. А. Ігнатьєва наголошує на тому, що поняття
«дисемінація» як процес упровадження результатів проектної
діяльності в масову освітню практику серед педагогів набуло
поширення за ініціативою В. І. Слободчикова, а за твердженням
М. М. Скаткіна, пропаганда передового досвіду є лише початком
освоєння: впровадження потребує не тільки знання передового
досвіду, але й вміння працювати по-новому, воно не виникає
раптово, а систематично формується [16].
Проведений аналіз науково-методичних джерел дає змогу
дійти висновку про те, що в освітянському середовищі термін
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«дисемінація» вживається в універсумі інноваційного, передового
педагогічного досвіду, тобто такого досвіду, який визначений як
кращий за оригінальністю, цінністю, новизною, результативністю
тощо. На думку С. В. Ковальової, явище дисемінації одночасно
може означати процес, форму, результат, спосіб освоєння
педагогічного досвіду, засіб, рушійну силу розвитку та збагачення
педагогічної теорії і практики тощо. Особливої популярності набув
цей термін у Росії через реалізацію завдань проекту «Освіта».
Дисемінація передового педагогічного досвіду обумовлює не
просто знайомство з ним, а й організацію такої діяльності, що
стане імпульсом до певних змін у системі освіти та перетворить
запозичену практику в інноваційний ресурс розвитку певної
педагогічної системи [6].
Система координаційних дій з дисемінації передового
педагогічного досвіду, яка, на думку В. Б. Гаргай, передбачає
організацію такої діяльності, що стане імпульсом до певних змін у
системі освіти та перетворить запозичену практику в інноваційний
ресурс розвитку певної педагогічної системи, є важливою в
загальній структурі координації науково-методичної діяльності в
післядипломній педагогічній освіті [2].
Розглядаючи дисемінацію як засіб, рушійну силу розвитку та
збагачення педагогічної теорії і практики, ми вперше пропонуємо
до застосування термін «дисемінація» в системі науковометодичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти.
За твердженням Г. А. Ігнатьєвої, явище дисемінації є феноменом,
тому що в ньому в сучасних умовах знайшли своє відображення
такі досягнення інноваційної освітньої практики, як системність
нововведень, наявність дослідницької діяльності суб’єктів
навчально-виховного процесу; системна реалізація таких видів
діяльності як проектування, програмування, дослідження,
стратегування, експертиза, рефлексивне управління та проблеми
розвивальної освіти: недостатність варіативності та
її
неврегульованість; відсутність ефективних способів стимулювання
інновацій; невизначеність суб’єктів розвитку освіти і механізмів їх
підтримки. Суб'єктами дисемінації є її організатори — управлінці,
методисти всіх рівнів, науково-педагогічні і педагогічні працівники
системи післядипломної педагогічної освіти.
З огляду на викладене, ми розглядаємо дисемінацію
педагогічного досвіду в системі ППО у двох аспектах:
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дисемінація передового педагогічного досвіду як напрям
науково-методичної роботи з педагогічними кадрами закладів
ППО;

дисемінація інноваційного досвіду науково-методичної
діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти як
технологія координації науково-методичної діяльності зазначених
закладів.
Дисемінацію як особливий спосіб поширення й освоєння
інноваційного досвіду науково-методичної діяльності закладів
післядипломної педагогічної освіти ми розглядаємо як технологію
координації з метою впровадження новаторських прогресивних
ідей у практику науково-методичної діяльності закладів ППО [9].
Дисемінація передового педагогічного досвіду регіональних
закладів післядипломної педагогічної освіти є одним із важливих
джерел сучасних змін в організації координаційних управлінських
взаємин у системі післядипломної педагогічної освіти в межах
створеного з ініціативи Університету менеджменту освіти науковометодичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної
освіти», який об’єднав і консолідував практично всі регіони країни
на засадах творчої співпраці [9].
Саме через таку призму в межах створеного Консорціуму
закладів післядипломної освіти Університет разом з регіональними
закладами післядипломної педагогічної освіти працюють у напрямі
розроблення оптимальних інноваційних моделей і шляхів
модернізації
системи
неперервного
фахового
зростання
працівників галузі, кваліфікованого виявлення суті педагогічних
інновацій, технологічного опису досвіду найкращих педагогічних
працівників та розповсюдження найкращих зразків, проблеми
організації та моніторингу поширення інноваційного досвіду
освітніх установ, їх керівних, науково-педагогічних і педагогічних
працівників, залучення творчо працюючих педагогів до участі в
інноваційних проектах щодо розроблення нового формату
підготовки конкурентоспроможного фахівця системи освіти. Як
зазначає Президент НАПН України В. Кремень, у процесі
невпинного поступу глобалізація включає все нові й нові аспекти
посилення взаємозв’язку та інтеграції людських співтовариств.
Тому, розуміючи роль регіональних інститутів (академій)
післядипломної педагогічної освіти, які скоординовують діяльність
Р(М)МК(Ц), забезпечують динамічний професійний розвиток
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педагогічних працівників, Науково-методичний центр координації
закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та
міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України (далі – НМЦК) спрямовує роботу на продуктивну
взаємодію закладів післядипломної педагогічної освіти, відповідно,
і районних (міських) методичних кабінетів (центрів), НМЦ міських
рад як рівноправних учасників співпраці у межах Консорціуму
закладів післядипломної освіти з метою ефективного погодження
та об’єднання зусиль, спрямованих на реалізацію спільної мети [9].
Науково-методичний центр, за визначенням в Енциклопедії освіти,
виконує функцію комунікатора та сполучного структурного
елемента у взаємодії, а також як інституційне утворення,
виступаючи як один із провідних органів наукової, методичної й
інформаційної роботи у відповідній підсистемі освіти та
функціональному напрямі, є тією гнучкою формою, за допомогою
якої система освіти може оперативно реагувати на динамічні зміни
потреб
пріоритетних
споживачів
і
забезпечувати
їх
взаємоадаптацію [3, с. 556–557]. Інноваційний досвід діяльності
закладів ППО є серйозним потенційним ресурсом подальшого
розвитку системи післядипломної педагогічної освіти. З метою
досягнення системних ефектів у цьому напрямі за допомогою
активного поширення передового педагогічного досвіду необхідна
організація роботи з його подання педагогічному співтовариству. З
урахуванням аналізу наукових доробків дослідниками, ми
визначаємо, що дисемінація інноваційного досвіду науковометодичної діяльності закладів післядипломної педагогічної
освіти — це система освоєння інноваційного педагогічного
досвіду, особливий продуктивно-перетворювальний процес, який
спрямований не тільки на пропаганду вивченого передового
педагогічного досвіду, але й на впровадження новаторських
прогресивних
ідей,
інноваційного
змісту
ефективного
педагогічного досвіду закладів ППО з організації науковометодичної роботи в масову педагогічну практику, а також
задіяння у дисемінаційному русі зацікавлених керівних, науковопедагогічних і педагогічних
працівників системи ППО, яке
вмотивовує їх до творчої трансформації свого індивідуального
досвіду з метою досягнення нових ціннісних результатів
рефлексивних особистісних та діяльнісних змін, за підсумком чого
відбуваються системні якісні зміни в системі післядипломної
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педагогічної освіти та в освіті в цілому [9]. Сутність інноваційної
діяльності (від лат. innovatio — оновлення, зміна) ми розглядаємо
як таку, що передбачає найвищий ступінь педагогічної творчості,
процес творення, запровадження та поширення в освітній практиці
нових ідей, засобів, педагогічних і управлінських технологій, у
результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень
структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи до
якісно іншого стану.
Напрями діяльності учасників координації з дисемінації
інноваційного досвіду науково-методичної діяльності закладів
ППО можна визначити такі: інформаційний — підготовка й
видавництво
навчально-методичної
та
науково-методичної
літератури, у якій висвітлюється зазначений досвід; навчальний —
організація заходів ознайомлювального, навчального характеру і
більш тривалих програм навчання; комунікаційний — організація та
проведення відповідних професійних подій, заходів; експертний —
оцінювання і підтримка учасників дисемінації, формування
експертно-консультаційного супроводу регіональних ініціатив,
програм, проектів тощо.
Прикладом дієвої форми такої роботи з дисемінації
інноваційного досвіду науково-методичної діяльності закладів
післядипломної педагогічної освіти є координаційна діяльність
Науково-методичним центром координації закладів післядипломної
педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків
Університету менеджменту освіти щодо науково-методичного та
інформаційно-аналітичного забезпечення професійного розвитку
науково-педагогічних
і
педагогічних
працівників
закладів
післядипломної педагогічної освіти. Складовими цієї діяльності є:
вивчення, збір інформаційно-аналітичних матеріалів, узагальнення,
експертиза, трансформування продуктів інноваційного досвіду
науково-методичної діяльності закладів ППО; тьюторська
підтримка навчальних закладів, які освоюють передовий
педагогічний досвід; організація та стимулювання дисемінаційної
діяльності закладів ППО, науково-педагогічних і педагогічних
працівників на основі адресної підтримки передового
педагогічного досвіду; організаційно-правова підтримка діяльності
закладів ППО, спрямованої на розповсюдження інноваційного
досвіду науково-методичної роботи; організація й розвиток усіх
форм взаємодії навчальних закладів у межах координаційних
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взаємин; постійний інформаційний супровід та пропаганда
досягнень керівних, науково-педагогічних і педагогічних
працівників – новаторів закладів ППО у ЗМІ (див. рис.1).
Науково-методичний центр координації закладів післядипломної
педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Вивчення, збір інформаційно-аналітичних матеріалів, узагальнення,
експертиза, трансформування продуктів інноваційного досвіду науковометодичної діяльності закладів ППО
Тьюторська підтримка навчальних закладів, які освоюють передовий
педагогічний досвід

Організація та стимулювання дисемінаційної діяльності закладів
ППО, науково-педагогічних і педагогічних працівників на основі
адресної підтримки передового педагогічного досвіду

Дисемінація
інноваційного
досвіду
науковометодичної
діяльності
закладів ППО

Організаційно-правова підтримка діяльності закладів ППО,
спрямованої на поширення інноваційного досвіду науковометодичної роботи
Організація й розвиток усіх форм взаємодії навчальних закладів
у межах координаційних взаємин

Постійний інформаційний супровід та
пропаганда досягнень керівних, науковопедагогічних і педагогічних працівників –
новаторів закладів ППО у ЗМІ

Рис. 1. Основні форми роботи НМЦК щодо координації з дисемінації
інноваційного досвіду науково-методичної діяльності закладів ППО

Технологічний цикл роботи з передовим та інноваційним
педагогічним досвідом вважається завершеним лише у тому
випадку, якщо реалізується модель освоєння цього досвіду
професійно-педагогічним співтовариством.
У січні 2011 р. Університетом у межах науково-методичного
комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти»
започатковано Всеукраїнську школу новаторства керівних,
науково-педагогічних і педагогічних працівників, яка є формою
підвищення фахового рівня зазначених категорій працівників.
Керівництво Школи новаторства здійснює перший проректор –
проректор з навчально-педагогічної, методичної роботи та
міжнародних зв’язків Університету менеджменту освіти, голова
Науково-методичної ради Є.Р.Чернишова, науково-організаційний
26

супровід – Науково-методичний центр координації закладів
післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних
зв’язків.
У межах Всеукраїнської школи новаторства відбулося
11 всеукраїнських науково-практичних заходів для керівних,
науково-педагогічних і педагогічних працівників України, а саме:
 Всеукраїнський
проблемний
семінар
«Обов'язкова
дошкільна освіта: міф, реальність чи об'єктивна необхідність?» (6 –
10 червня 2011 р.);
 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інноваційні
підходи до формування та розвитку професійної компетентності
педагогічних працівників у системі неперервної освіти» (14-15
червня 2011 р.);
 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Координація
науково-методичної роботи закладів ППО в умовах єдиного
інформаційно-освітнього середовища» (21 жовтня 2011 р.);
 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Науковометодичне забезпечення діяльності освітніх округів» (7-8 грудня
2011 р.);
 Всеукраїнський
науково-практичний
семінар
«Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту науковометодичної діяльності в установах і закладах освіти: вектори
випереджувального розвитку» (21-22 березня 2012 р.);
 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Менеджмент
загальноосвітніх навчальних закладів» (26-27 квітня 2012 р.);
 Червневі педагогічні студії за темою «Інноваційні підходи
до організації науково-методичної роботи з педагогічними
працівниками в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти» (13 –
15 червня 2012 р.);
 Засідання Школи молодого науковця (14 – 17 листопада
2012 р.);
 Всеукраїнська інтернет-конференція «Всеукраїнська школа
новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних
працівників системи післядипломної педагогічної освіти як форма
підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи
розвитку» (13 грудня 2012 р.);
 Засідання Всеукраїнської школи новаторства з питань
загальної середньої освіти в рамках Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Теоретичні основи та технології
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професійного розвитку педагогів у післядипломній освіті» (10-11
квітня 2013 р.);
 Всеукраїнський науково-практичний семінар з теми
«Оновлення змісту і форм діяльності науково-методичних установ
в умовах сучасних перетворень і перспектив сталого розвитку
України» (13-14 червня 2013 р.).
17 травня 2012 р. питання про діяльність Школи новаторства
розглянуто на засіданні науково-методичної ради Університету
менеджменту освіти. На ньому було зазначено, що у заходах
Всеукраїнської школи новаторства взяли участь ректор УМО,
дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор
В. В. Олійник, завідувачі кафедр Університету Л. Л. Ляхоцька,
В. В. Дивак, Л. М. Забродська, О. І. Бондарчук, М. С. Слободяник,
члени науково-методичної ради Університету менеджменту освіти
Т. М. Гавлітіна, Н. М. Скоробогатько, С. Ф. Клепко, О. Д. Барабаш,
В. І. Пуцов. За підсумками роботи Школи на засіданні висловлено
подяку начальнику управління освіти і науки Рівненської
облдержадміністрації І.В. Вєтрову, ректорам Рівненського,
Запорізького, Луганського обласних інститутів ППО – М. А.
Віднічуку, В. В. Пашкову, Т. М. Сорочан, координаторам Школи
новаторства базових ОІППО – Н. А. Мельник, Л. В. Батліній,
Л. О. Лоскутовій, а також відзначено активну роботу Вінницького,
Волинського,
Дніпропетровського,
Донецького,
ІваноФранківського, Житомирського, Закарпатського, Запорізького,
Івано-Франківського, Київського, Кіровоградського, Луганського,
Львівського, Одеського, Полтавського, Рівненського, Сумського,
Тернопільського, Хмельницького, Черкаського, Чернівецького,
Чернігівського,
Тернопільського
обласних
інститутів
післядипломної педагогічної освіти, Харківської і Херсонської
академій неперервної освіти, які забезпечили активну й плідну
участь регіональних координаторів.
Проведено два ярмарки педагогічних інновацій у системі
післядипломної педагогічної освіти (2011 р., 2012 р.),
Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання – методист»
(2012 р.), а також спільно з базовими закладами Всеукраїнської
школи новаторства – «круглі столи» всеукраїнського рівня з питань
інноваційного підходу до формування та розвитку професійної
компетентності педагогічних працівників у системі неперервної
освіти, координації науково-методичної роботи закладів
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післядипломної педагогічної освіти
в умовах єдиного
інформаційно-освітнього середовища тощо.
За підсумками проведених засідань Всеукраїнської школи
новаторства підготовлено сім посібників із серії «Бібліотечка
Всеукраїнської школи новаторства», які надруковані та розіслані у
навчальні заклади ППО – члени Консорціуму:
 Координація
науково-методичної
роботи
закладів
післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційноосвітнього середовища : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару в
рамках Всеукр. школи новаторства керівних, науково-педагогічних і
педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти. —
Рівне, 2011. — 112 с.
 Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної
компетентності педагогічних працівників у системі неперервної
освіти : темат. зб. пр. — Рівне : ПП Лапсюк, 2011. — 508 с.
 Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів
в умовах реформування освітньої галузі : темат. зб. пр. / за заг. ред.
В. В. Олійника. — Рівне : ПП Лапсюк, 2012. — 268 с.
 Інноваційні підходи до організації науково-методичної
роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісно
зорієнтованої освіти : темат. зб. пр. / за заг. ред. В. В. Олійника. —
Рівне : ПП Лапсюк, 2012. — 632 с.
 Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту науковометодичної діяльності в установах і закладах освіти: вектори
випереджувального розвитку : темат. зб. пр. / за заг. ред.
В. В. Олійника. — Рівне : ПП Лапсюк, 2012. — 208 с.
 Формування інноваційного простору дошкільної освіти: наук.метод.
посіб.
/
упоряд. Н. В. Любченко,
О. А. Прокопенко,
А. С. Виноградова; за ред. Є. Р. Чернишової / Ун -т менедж. освіти НАПН
України. — К., 2012. — Ч. 1. — 112 с.;
 Всеукраїнська школа новаторства керівних, науковопедагогічних і педагогічних працівників системи післядипломної
педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності:
проблеми, перспективи розвитку : збірник матеріалів І
Всеукраїнської інтернет-конференції (13 грудня 2012 р.) / упоряд. :
Н. В. Любченко, О. А. Прокопенко; за ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т
менедж. освіти НАПН України. — К., 2013. — 112 с.
Університетом менеджменту освіти у 2011/2012 навчальному
році започатковано і проведено два ярмарки педагогічних
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інновацій у системі післядипломної педагогічної освіти. У рамках
Ярмарку відбулися Всеукраїнський науково-практичний семінар
«Координація науково-методичної роботи закладів післядипломної
педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційно-освітнього
середовища», виставка-презентація діяльності закладів ППО –
членів Консорціуму, участь у якій взяли колективи Вінницького,
Волинського, Донецького, Івано-Франківського, Житомирського,
Запорізького, Миколаївського, Полтавського, Рівненського,
Чернігівського обласних, Севастопольського міського, Кримського
республіканського закладів післядипломної педагогічної освіти,
Херсонської академії неперервної освіти, за підсумками яких
підготовлені листи-подяки керівникам та колективам зазначених
закладів.
У 2012 році проведено започаткований Університетом
менеджменту освіти з ініціативи НМЦК Перший Всеукраїнський
методичний турнір «Моє покликання – методист» з питань
виховної роботи, основними завданнями якого є: активізація
творчої
діяльності
керівників
та
методистів
закладів
післядипломної
педагогічної
освіти,
районних
(міських)
методичних кабінетів (центрів), популяризація, пропаганда та
поширення їх передового педагогічного досвіду в системі
післядипломної педагогічної освіти; створення Всеукраїнського
інформаційно-аналітичного
банку
даних
про
передовий
педагогічний досвід керівників та методистів системи
післядипломної педагогічної освіти України. За підсумками
заочного туру, на який було представлено 21 конкурсну роботу з
регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти, членами
журі було визначено 6 лауреатів для участі в очному турі змагання
в номінації «Виховна робота та позашкільна освіта», яке відбулося
14 грудня 2012 р. у Київському міському Будинку вчителя. У 2013
році стартував Другий Всеукраїнський методичний турнір «Моє
покликання – методист» з питань управлінської діяльності.
Важливим показником ефективності використання таких форм
дисемінації є те, що у заключному етапі І Всеукраїнського
методичного турніру взяли участь понад двадцять закладів ППО,
які представили 21 конкурсну роботу, а у 2013 році на участь у
ІІ Всеукраїнському методичному турнірі «Моє покликання –
методист» з питань управлінської діяльності заявлено 43 учасники
з 20 регіональних закладів ППО.
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Висновки
Отже, координація з дисемінації інноваційного досвіду
науково-методичної
діяльності
закладів
післядипломної
педагогічної освіти в межах науково-методичного комплексу
«Консорціум закладів післядипломної освіти» з метою виявлення
спільних тенденцій розвитку системи науково-методичного
забезпечення закладів освіти регіону є одним із важливих джерел
сучасних змін в організації взаємин науково-методичних установ у
системі післядипломної педагогічної освіти.
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Мельник Надія Адамівна, проректор із науковометодичної роботи, доцент кафедри управління
освітою Рівненського ОІППО
ОСНОВНІ НАПРЯМИ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ОБЛАСНИХ ІНСТИТУТІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА РАЙОННИХ, МІСЬКИХ
МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ, ЦЕНТРІВ В УМОВАХ
ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Головний стратегічний напрям розвитку системи освіти в
різних країнах світу спрямований на розв'язання проблеми
переведення системи освіти у режим інноваційного розвитку, що
забезпечить її якість та доступність відповідно до європейських
стандартів, орієнтацію на задоволення запитів особистості.
Освіта задля сталого розвитку – невідворотний шлях розвитку
освіти будь-якої країни, незалежно від її матеріального
благополуччя, економічного напрямку й політичного ладу. Раніше
зміст освіти складався зі знань минулого й сьогодення, сьогодні ж
стоїть завдання надати освіті випереджувального характеру,
здійснювати пошук такої моделі освіти, що могла б відповідати
потребам не тільки сучасних, але й майбутніх поколінь. Перед
випереджувальною освітою в інтересах сталого розвитку постають
завдання щодо формування в молодого покоління нових форм
мислення й поводження в навколишньому середовищі, що
потребують уміння прогнозувати й планувати, мислити творчо,
критично й самокритично.
Метою такої освіти є цілісний розвиток особистості протягом
життя, підвищення її професійної і соціальної адаптації в
суспільстві,
розвиток
її
здатностей
і
можливостей,
самовдосконалення.
Зміст освіти має бути орієнтований на випереджувальний
розвиток суспільства, професійної кар’єри, особистісних навичок і
якостей, інших сфер соціальної практики, що дасть можливість
сформувати особистість, підготовлену до інноваційної діяльності,
яка має сформовані пізнавальні запити, духовні потреби, здатна
самостійно планувати і реалізовувати спрогнозовані цілі.
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Основним завданням сучасної освіти є створення системи
безперервної освіти і випереджувального її характеру щодо
розвитку суспільства.
Головною рисою випереджувального характеру освіти є
підготовка
особистості,
здатної
до
високопродуктивної
індивідуальної творчості та до вирішення на цій основі будь-яких
проблем, які життя ставитиме перед нею.
Підґрунтям освіти для сталого розвитку є компетентністний
підхід, прийнятий для оцінки освітніх досягнень у провідних
країнах Євросоюзу, означений у Національній доктрині розвитку
освіти України, Національній стратегії розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року і у Стратегії освіти для сталого розвитку.
Сутність даного підходу полягає у зміщенні акценту з процесу
формування системи знань, умінь і навичок на розвиток
екологічної компетентності, що відповідає і вимогам модернізації
освіти в Україні, і сучасним підходам у європейських країнах до
цієї проблеми.
Якісно орієнтована система освіти потребує посилення уваги
до підвищення рівня компетентності всіх учасників педагогічного
процесу, адже від рівня професійної компетентності вчителя
залежить рівень сформованості компетентностей учня.
Створення моделі мережевої взаємодії – це найефективніший
шлях для вирішення завдань модернізації системи освіти,
створення багатоступеневої системи надання якісних освітніх
послуг.
Мережа — це сукупність установ, що має спільну мету,
ресурси для її досягнення, єдиний центр управління. Мережу
сьогодні розглядають і як інструмент інноваційної інфраструктури,
що дозволяє ефективно поширювати технологічну інформацію і
здійснювати пошук партнерів для реалізації інноваційних проектів.
Місією мережі є сприяння розвитку інноваційної діяльності в
освітніх установах та навчальних закладах.
Завданням мережі є обмін технологіями між науковими
установами і навчальними закладами, пошук партнерів для
здійснення кооперації в розробці і впровадженні нових освітніх,
педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
Члени мережі збирають і систематизують інформацію про
нові технології, проводять моніторингові дослідження і формують
таким чином єдину базу освітніх запитів і пропозицій.
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Очікуваний результат від організації мережевої взаємодії :
- оновлення форм і методів роботи з педагогічними
працівниками;
- активізація участі освітніх установ у розв’язанні
конкретних освітніх проблем у процесі виходу в мережевий
простір;
- підвищення якості роботи освітніх установ.
Мережева взаємодія освітніх установ є найефективнішим
механізмом розповсюдження і розвитку інновацій. У сучасному
світі має місце тенденція злиття освітніх і інформаційних
технологій та формування на цій основі принципово нових
інтегрованих технологій навчання (виховання, управління),
заснованих на Інтернет-технологіях.
Визначаємо такі рівні мережевої взаємодії:
- рівень обласних інститутів післядипломної педагогічної
освіти;
- рівень районних (міських) методичних кабінетів (центрів).
Мережева взаємодія на кожному рівні спрямована на
досягнення конкретної мети (рис.1).
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Функції мережевої взаємодії спрямовані на реалізацію завдань
модернізації системи освіти, зокрема: якісну зміну системи
ресурсного забезпечення, системи управління, оновлення змісту
освіти, форм навчання та реальне вирішення галузевих завдань:
диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію
загальної середньої, допрофесійної та вищої освіти.
Серед напрямів професійного розвитку сучасного фахівця:
- розвиток інноваційного творчого мислення;
- розвиток професійних компетентностей;
- формування вмінь для роботи з інформаційними
ресурсами;
- мотивація до інноваційної діяльності.
Завдання ОІППО в системі мережевої взаємодії:
- мережеве консультування
з
актуальних
проблем
професійного зростання педагогів;
- обмін досвідом із питань підвищення
професійної
омпетентності працівників;
- співпраця з питань приведення кадрового потенціалу
фахівців до світового рівня;
- взаємодія з формування готовності педагогічних
працівників до інноваційної діяльності.
Завдання Р(М)МК(Ц) у системі мережевої взаємодії:
- мережеве консультування
з
актуальних
проблем
професійного зростання педагогів;
- обмін досвідом із питань оновлення змісту і форм науковометодичної роботи;
- співпраця з питань формування готовності педпрацівників
до інноваційної діяльності;
- взаємодія з реалізації напрямів науково-методичної
діяльності з педагогічними працівниками.
Пріоритетними завданнями науково-методичної роботи в
сучасних умовах є:
- підготовка нової генерації педагогічних працівників,
здатних позитивно впливати на суспільний розвиток в умовах
інноваційних змін;
- створення умов для підготовки конкурентоздатних
педагогічних працівників;
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- модернізація змісту, принципів, форм і методів щодо
формування готовності фахівців до свідомого постійного
підвищення свого професійного рівня;
- реалізація сучасних підходів до професійного зростання
педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної
освіти.
Надзвичайно важливо правильно визначити змістові напрями
мережевої взаємодії (рис.2).

Основними формами мережевої взаємодії (це горизонтальні
форми взаємодії науково-методичних установ, що забезпечують
ефективне використання досвіду роботи в освітньому контексті
підвищення кваліфікації (курсовий та міжатестаційний період) є:
мережева творча майстерня, школа технологічної майстерності,
тренінг-клуб (тренінг-центр), науково-пошуковий проект, мережева
творча лабораторія, мережева методична школа, центр розвитку
методичного складу, центр моніторингових досліджень, школа
прогностичних досліджень, науково-методична лабораторія та
інші.
Прогнозовані результати мережевої взаємодії:
- насичення освітнього ринку праці фахівцями з високим
рівнем культури та професійної компетентності;
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- високий рівень професійного зростання науковометодичних та педагогічних працівників;
- приведення кадрового потенціалу науково-методичних
служб до світового рівня;
- високий рівень психолого-педагогічної готовності до
інноваційної діяльності.
Завдання науково-методичних служб щодо застосування
мережевих технологій:
- удосконалення знань, умінь і навичок використання
сучасних засобів мережних технологій;
- формування
мережевих
компетенцій
педагогічних
працівників
як
складової
інформаційно-комунікаційної
компетентності;
- створення мережевої системи методичного сервісу,
особистісно-орієнтованої траєкторії розвитку методистів із метою
проектування результатів професійної діяльності;
- забезпечення науково-методичного супроводу потенційних
споживачів освітніх послуг до мережі Інтернет.
Формування єдиного інформаційного методичного середовища
в сучасних умовах потребує:
- на рівні ОІППО: розширення тематики лекцій, спецкурсів з
упровадження мережевих технологій; розроблення методичного
забезпечення з питань упровадження мережевих технологій у
професійну діяльність методистів і педагогічних працівників;
- на рівні Р(М)МК(Ц): здійснення системи моніторингових
досліджень із проблем упровадження мережевих технологій у
професійну діяльність педпрацівників; реалізацію модульнодиференційованого підходу у системі науково-методичної роботи з
педагогічними працівниками .
Навчання з використанням мережевих технологій покликане
вирішувати низку завдань, серед яких: збільшення обсягу
доступних освітніх матеріалів, модернізація педагогічного процесу
за
рахунок
застосування
інтерактивних
форм
занять,
мультимедійних навчальних програм; створення комфортних умов
для творчого самовираження педагога, можливості демонстрації
продуктів своєї творчої діяльності, спілкування з педагогамипрофесіоналами, з колегами-однодумцями, консультування із
науковцями, фахівцями високого рівня незалежно від
територіальної розмежованості.
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Для діагностики потреб педагогічних працівників у
застосуванні мережевих технологій варто проводити моніторингові
дослідження, опитування методистів ОІППО та Р(М)МК(Ц),
директорів ЗНЗ.
Особливу увагу варто приділити впровадженню дистанційних
форм науково-методичної роботи, створенню віртуальних
педагогічних
інтернет-спільнот,
розробці
та
апробації
організаційних моделей професійної діяльності методиста щодо
раціонального використання ресурсів освітніх глобальних
інформаційних мереж.
Сьогодні методичним службам необхідно окреслити актуальні
завдання, що потребують вирішення: оновлення змісту і процесу
підготовки
вчителів, розробка відповідних інтегрованих
навчальних курсів, які б не обмежувалися передачею інформації, а
передбачали зміну моделей поведінки, стереотипів ставлення,
позиції, розробки необхідної і різноманітної навчально-методичної
літератури для вчителів і учнів із питань екології і сталого
розвитку. Педагогічні працівники дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів
розуміють необхідність створення нових і втілення прийнятих
програм з освіти для сталого розвитку, але не мають достатньої
фахової підготовки, необхідного методичного забезпечення,
матеріально-технічної і наукової бази.
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Катрук
Олена
Сергіївна,
методист
КУ
«Дубровицький районний методичний кабінет»
Дубровицької районної ради
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОМЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ
ДНЗ В УМОВАХ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ
Майстерність вихователя не є якимось
особливим мистецтвом, яке вимагає
таланту, а це спеціальність, якої треба
вчитися.
А. С. Макаренко
Важливу роль у забезпеченні реформування освіти відіграє
модернізація методичних служб через упровадження сучасних
навчальних, виховних, управлінських технологій, стимулювання
професійного зростання педагогічних кадрів, підвищення їхньої
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професійної майстерності. Основні зусилля мають бути
зосереджені на вирішенні загальнодержавних освітніх пріоритетів
як складової інноваційної моделі розвитку суспільства,
забезпеченні європейського рівня якості й доступності освіти,
духовної зорієнтованості освіти, демократизації та гуманізації
освітнього процесу.
В умовах розбудови національної системи освіти важливого
значення набуває інноваційна діяльність методичних служб, яка
характеризується системним експериментуванням, апробацією та
застосуванням інновацій в освітньому процесі.
Давньокитайський філософ Конфуцій вважав, що від незнання
до знань ведуть три шляхи: шлях роздумів – найбільш
благородний, шлях наслідування – найбільш легкий, шлях досвіду
– найгіркіший.
Методична робота з педагогічними кадрами дошкільних
навчальних закладів у Дубровицькому районі спрямована на
здійснення науково-методичного забезпечення системи дошкільної
освіти, підвищення кваліфікації, професійної компетентності
педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів та
розвиток їхньої творчої ініціативи. Методична служба бере на себе
функції координатора організації системи безперервного навчання
педагогічних кадрів у міжкурсовий період.
Підвищенню фахової майстерності педагогів сприяли
методичні об’єднання, семінари-практикуми, епізодичні семінари,
проведення яких було спрямоване на знаходження неординарних
шляхів удосконалення якості педагогічного процесу, задоволення
вимог сьогодення та запитів батьків на якісну дошкільну освіту. Це
насамперед семінари для керівників та методистів ДНЗ, проведені
на базі дошкільних навчальних закладів, з тем: «Розвиток
особистого
творчого
потенціалу
шляхом
формування
інноваційного простору дошкільного закладу», «Використання
проектних технологій у роботі ДНЗ», «Активізація взаємодії
дошкільного закладу і сім’ї», на яких розглядалися питання
впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний
процес дошкільних навчальних закладів, стимулювання і
підвищення педагогічної майстерності та творчості вихователя,
систематизація
та
узагальнення
цілеспрямованої
роботи
методичної служби закладів.
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Методичне об’єднання є ключовою організаційною формою
науково-методичної роботи. У 2012-2013 навчальному році
функціонували районні
методичні об’єднання: вихователів
молодших та середніх груп; вихователів старших груп та груп
короткотривалого перебування; вихователів різновікових груп;
музичних керівників дошкільних навчальних закладів. Упродовж
року було проведено 16 засідань районних методичних об’єднань.
Участь педагогів у методичних засіданнях сприяла
ознайомленню із сучасними науковими здобутками, новими
технологіями навчання та виховання, що допомагає їм осмислити
власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до
науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і
творчий потенціал, обрати і сформулювати стратегію самоосвіти.
Під час роботи методичних об’єднань проводилися звіти
педагогічних працівників, презентації досвіду роботи, організація
виставок педагогічних інноваційних технологій, панорами
методичних знахідок, тренінги, педагогічні аукціони, ділові ігри.
Із метою підвищення фахової майстерності педкадрів
працювали «Школа адаптації молодого завідувача дошкільного
навчального закладу», «Школа молодого вихователя». Стрижневим
у їх роботі було здійснення компетентнісно орієнтованого підходу,
який сприяв забезпеченню відповідності освіти потребам сучасного
суспільства, виявленню та підтримці кращого досвіду,
прогресивних ідей, інноваційних технологій; наданню методичної
допомоги молодим
педагогам у розв’язанні першочергових
проблем, сприянню швидкій педагогічній адаптації молодих
педагогів, озброєнню вихователів дидактичними знахідками,
виховними ідеями.
Творча група вихователів дошкільних навчальних закладів
працювала
над
питанням
«Упровадження
технологій
розвивального навчання в освітній процес дошкільних навчальних
закладів». Педагогам необхідна постійна методична підтримка,
щоб грамотно і свідомо вибудовувати цілісний освітній процес,
ураховуючи різноманітність інтересів і можливостей дітей.
Важливим є напрацювання творчої групи щодо впровадження
технології психолого-педагогічного проектування взаємодії
дорослого з дитиною, яким користувалися педагогічні працівники
району упродовж навчального року.
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У рамках підготовки педагогів до реалізації нових Державних
стандартів дошкільної та початкової освіти методичною службою
району здійснювалося інформаційно-методичне забезпечення
навчально-виховного процесу в закладах освіти. Значна увага
приділялася епізодичним формам роботи з педагогічними
працівниками, які дозволили здійснити методичний супровід із
актуальних тем освітньо-виховної роботи дошкільної освіти у
районі. Упродовж
року пройшли епізодичні семінари: для
вихователів груп раннього віку з теми «Сучасні підходи до
організації змісту навчально-виховної роботи з дітьми раннього
віку», для вихователів та практичних психологів з теми
«Психологічний супровід інноваційно-освітніх технологій в
дитячому садку», для вихователів та вчителів початкової ланки
загальноосвітніх закладів із теми «Наступність між дошкільною і
початковою ланкою».
28 вересня 2012 року проведено районний фестиваль
«Дошкілля Дубровиччини-2012», присвячений Всеукраїнському
дню дошкілля, який визначив та об’єднав потенціал дошкільної
освіти району. У фестивалі взяли участь 7 дошкільних навчальних
закладів району, вихованці та працівники яких продемонстрували
творчі здібності під час концертної програми. Виставка «Ми діти
твої, Україно!» познайомила з різноманітними доробками дітей та
працівників дитячих садків.
Педагогічні читання з теми «Інноваційний поступ дошкілля
Дубровиччини» ознайомили з особливостями впровадження
інноваційних технологій у закладах освіти педагогічними
працівниками дошкільної освіти району. Вихователі поділилися
досвідом щодо організації роботи з упровадження теорії
розв’язання винахідницьких завдань в освітньо-виховний процес,
використання сендплею у пізнавальній діяльності дошкільнят,
вивчення англійської мови з дітьми дошкільного віку,
використання
розвиваючих
дидактичних
ігор
логікоматематичного спрямування в організації життєдіяльності дітей
дошкільного віку. Девізом педагогічних читань став вислів
«Помічаємо і радіємо найменшим успіхам кожного». У виступах
учасників
прослідковувалася щоденна творча діяльність
працівників дошкільної галузі, їх любов до дітей, до професії, якій
вони присвятили своє життя.
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У травні проведено методичний фестиваль доробку
працівників дошкільної освіти «Мої педагогічні знахідки», мета
якого – обмін досвідом роботи, впровадження нових педагогічних
знахідок. Педагоги п’яти дошкільних навчальних закладів,
навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний
заклад І – ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» підготували
презентації
організації
роботи
над
науково-методичною
проблемною темою, ознайомили присутніх із видавничою
діяльністю, поділилися досвідом організації життєдіяльності
дошкільників у закладах.
Упродовж 2012-2013 навчального року організовувалися
різноманітні форми взаємодії колективного,
індивідуального
(консультації, творчі звіти, самоосвіта) та інноваційного
спрямування: аукціон педагогічних знахідок, майстер-клас
переможця районного конкурсу «Вихователь року» Ольховик Н. Г.,
вихователя Дубровицького дошкільного навчального закладу №4 з
теми
«Формування
сенсорно-пізнавальної,
математичної
компетенцій шляхом упровадження інноваційних технологій в
освітньо-виховний процес». Активізувалася робота методичних
структур, організовувалися «круглі столи», ділові ігри, диспути,
дискусії, тренінги, анкетування, пам’ятки, робота в малих групах,
парах. Це допомогло педагогам особистісно та професійно зрости,
стимулювати мотивацію, адаптувати отриману інформацію та
створити індивідуальну систему своєї діяльності.
У районі здійснюється інформаційно-методична робота з
педагогічними працівниками: функціонує сайт РМК, де
висвітлюються
інформаційні
повідомлення,
методичні
рекомендації педагогічним працівникам, банки даних, розміщено
інформаційно-методичні бюлетені з питань управлінської
діяльності, здійснюються інтернет-консультації. Запроваджено
випуск інформаційно-методичного вісника, інтернет-газети
«Освітянський вісник», у яких розміщуються освітянські новини,
матеріали інформаційно-методичного забезпечення освітньовиховного процесу в закладах освіти, досвід роботи кращих
педагогів району, результативність участі в олімпіадах, конкурсах,
фестивалях, спортивних змаганнях, творчі доробки педагогічних
працівників.
Дошкілля Дубровиччини впевнено впроваджує інформаційнокомунікаційні технології в управлінську та навчально-виховну
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роботу закладів. Дубровицький ДНЗ №1 «Теремок» цього року став
переможцем обласного етапу конкурсу на кращий інтернет-сайт
дошкільного навчального закладу, зайнявши друге місце.
У березні 2013 року у Дубровицькому районі здійснено
реорганізацію освітянських підструктур: створено 26 навчальновиховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад –
дошкільний навчальний заклад». У зв’язку з цим виникло ряд
проблем в організації науково-методичної роботи щодо планування
діяльності навчально-виховних комплексів, організації контролю та
керівництва дошкільних підрозділів НВК.
Варто зазначити про співпрацю методичної служби з
лабораторією консалтингу дошкільної освіти Рівненського
державного гуманітарного університету і кабінету дошкільної
освіти Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти. Мета лабораторії консалтингу – професійна
підготовка та підвищення кваліфікації фахівців дошкільної освіти з
метою їх професійно-особистісного розвитку, формування
готовності до інноваційної педагогічної діяльності в сучасному
освітньому просторі. Упродовж року проходили спільні засідання
лабораторії, які забезпечили взаємозв’язок науки і практики
дошкільної освіти, на яких надавалися консультації щодо
впровадження нової редакції Базового компонента дошкільної
освіти в роботу закладів, актуальних питань виховання та навчання
дітей дошкільного віку, здійснювалися презентації книг та інше.
При всьому різноманітті поглядів щодо форм науковометодичної роботи спільною є думка про те, що розв'язати
багатопланові завдання підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів можна лише шляхом налагодження органічного зв'язку між
усіма групами форм науково-методичної роботи та отримання
права на вільний вибір тих, які відзначаються гнучкістю і враховують потреби педагогів у процесі практичної діяльності.
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Салтишева Вікторія Михайлівна, завідувач
кабінету початкової освіти Рівненського ОІППО
МОДЕРНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИСТІВ РАЙОННИХ
(МІСЬКИХ) МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ ІЗ ПІДГОТОВКИ
ВЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ.
Засідання «круглого столу»
Мета:
- виробити спільну думку про пріоритетну діяльність
методичних служб в умовах зміни освітніх стандартів;
- окреслити вимоги до професійних та особистісних якостей
сучасного вчителя;
- проаналізувати найбільш прийнятні для підвищення
методичної культури вчителя в умовах зміни освітніх стандартів
форми методичної роботи.
Понятійний апарат
Державний стандарт – рамковий документ, що визначає
особливості змісту та результативність навчальних досягнень
учнів.
Професійна компетентність учителя – обізнаність і
авторитетність, якість особистості, що дозволяє продуктивно
розв’язувати навчально-виховні завдання, спрямовані на
формування висококваліфікованого фахівця.
Методична
компетенція
–
оволодіння
знаннями
методологічних і теоретичних основ методики навчання предметів,
концептуальних основ структури і змісту засобів навчання та
уміння творчо застосовувати ці знання в педагогічній діяльності.
Делегування – організація роботи, за якої керівник розподіляє
між підлеглими завдання або дії з власної сфери діяльності разом із
відповідними повноваженнями.
Ротація –горизонтальне переміщення повноважень із метою
підвищення кваліфікації працівників.
Групова супервізія – колективне обговорення й оцінка
діяльності працівників закладу.
Вступна промова
Оновлення змісту освіти, робота за новим Державним
стандартом початкової загальної освіти вимагають пошуку нових
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форм методичного сервісу. Найважливішим чинником, від якого
залежить успіх реалізації завдань
Державного стандарту, є
ефективна праця вчителя та учнів на уроці. В усіх державних
документах про освіту нині визначається актуальність проблеми
творчого розвитку дитини молодшого шкільного віку. Саме в
початковій школі закладаються основи інтелектуального розвитку
дітей, створюються педагогічні та психологічні передумови для
формування самостійності мислення, здатності критично
оцінювати власні дії, зіставляти різноманітні способи розв’язання
проблемних ситуацій, оцінювати їх і обирати найбільш
раціональні, виділяти головне та узагальнювати, застосовувати
набуті знання на практиці.
Наукові спостереження за ефективністю існуючої системи
початкового
навчання
та
історико-педагогічний
досвід
функціонування вітчизняних і зарубіжних шкіл І ступеня свідчать
про важливість застосування системного підходу до методичної
роботи з учителями початкових класів, який спрямовується на:
забезпечення тематичної єдності у роботі шкільних методичних
об’єднань, методичних кабінетів та обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти щодо реалізації регіональних
комплексно-цільових
програм;
підготовку
педагогів
до
впровадження інноваційних технологій розвитку творчих
здібностей учнів через активізацію методичної роботи в області;
упровадження гнучкої системи організації навчального процесу,
що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та
науково обґрунтованим моделям роботи з обдарованими учнями;
розробку рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення
можливостей для особистісного та професійного зростання
педагогічних працівників; поширення здоров’язберігаючих
технологій у навчально-виховному процесі.
Прийнятий Державний стандарт початкової освіти доводить
важливість упровадження компетентнісного підходу в початковій
школі і обумовлює необхідність розроблення нових підходів до
здійснення контролю й оцінювання навчальних досягнень
молодших школярів.
Запитання для обговорення.
- Який взаємозв’язок між нормативними документами, що
регламентують діяльність учителя?
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- Що принципово нового додав Стандарт у діяльність
управління педагогічними кадрами?
- Які структурні компоненти моделі методичної служби
школи повинні залишитися незмінними в нових умовах?
- Як зміняться принципи моделювання методичної роботи в
школі?
- Яким чином реалізувати діяльнісний та компетентнісний
підходи в організації методичної роботи?
- Назвіть вимоги до професійних та особистісних якостей
учителя, що працює в умовах зміни освітніх стандартів.
Обговорення (10 хвилин).
Державний стандарт диктує необхідність певних дій,
спрямованих на:
- використання діяльнісного та компетентнісного підходів і
відповідних їм технологій та методів навчання;
- формування універсальних навчальних (метапредметних)
умінь учнів засобами навчальних предметів і позаурочної
діяльності учнів;
- здійснення внутрішньопредметної та міжпредметної
інтеграції змісту освіти;
- організацію навчального процесу на основі знання дитячої
психології;
- розширення прав та відповідальності у визначенні
запланованих результатів навчання.
Згідно з державним стандартом, сучасний учитель займає
декілька позицій:
Позиція учителя-професіонала:
- демонструє універсальні та предметні способи дій;
- організовує роботу кожного учня на уроці;
Позиція педагогічної підтримки:
- здійснює адресну допомогу дитині;
- не уникає проблемних ситуацій, допомагає їх вирішити.
Позиція вихователя:
- створює умови для набуття життєвого досвіду.
Оновлення методичної роботи продиктовано:
- необхідністю модернізації наявного і створення нового
ресурсного забезпечення начального процесу;
- зміною цінностей сучасної освіти, що висуває нові вимоги
до особистості педагога;
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- зростанням ролі мотиваційного фактора;
- управлінською діяльністю педагога, що проявляється в
аналітичних, діагностичних, проектних уміннях.
Запитання для обговорення.
Які форми методичної роботи з нижчезазначених є найбільш
ефективними для сучасного вчителя початкових класів і чому?
1.Копіювання, стажування.
2. Навчання під контролем керівника школи.
3. Експертиза і контроль рівного рівним.
4. «Круглі» та дискусійні столи з актуальних проблем.
5. Проблемно-ділові ігри.
6. Рольові ігри.
7. Рефлексивно-рольові ігри.
8. Тренінги умілої діяльності.
9. Уроки-панорами.
10. Лекції.
11. Семінари.
12. Моделювання.
13. Аналіз ситуацій.
14. Педагогічні читання.
15. Колективні обговорення прочитаних книг.
16. Аукціони педагогічних ідей.
17. Педагогічні ринги.
18. Перегляд відеофільмів та фрагментів уроків.
19. Групові й індивідуальні консультації.
20. Показові уроки та інші заходи.
21. Майстер-класи й авторські майстерні.
22. Методичні проекти з вирішення методичних задач.
Обговорення (15 хвилин).
Висновки.
Для реалізації завдань Державного стандарту необхідно
підготувати вчителя, який може змінити акценти з інформаційного
на проблемно-діяльнісний тип навчального процесу, працювати в
умовах особистісно орієнтованої системи навчання і виховання.
У зв’язку з цим процес самоосвіти вчителя має здійснюватися
за принципами діалогізації, проблематизації та індивідуалізації. Їх
суть полягає в тому, щоб організовувати постійний обмін
інформацією, рольову взаємодію, міжособистісне спілкування,
забезпечити рівність партнерів, їх емоційну відкритість.
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Дотримання зазначених принципів вимагає постійної уваги до
стимулювання мислительної діяльності учителя, створення умов
для самостійного пошуку ним шляхів розв’язання пізнавальних
задач, що можливо лише за умови застосування активних методів
навчання.
Успішне вирішення питання формування методичної
компетентності підготовки вчителя початкових класів можливе за
умови впровадження в навчальний процес інноваційних
технологій, які сприяють формуванню творчих умінь вчителя на
основі креативного мислення. Сучасний навчальний процес
неможливо уявити без творчої атмосфери, що передбачає вільне
спілкування, обмін думками, ідеями, участь майбутніх педагогів у
творчому процесі.
Отже, формування творчого, ініціативного педагога
здійснюється за умови активного використання креативних
методів, що орієнтовані на активне сприйняття, розвиток навичок
професійного спілкування з метою розв'язання педагогічних
завдань.

Андрійчук Валентина Вікторівна, методист
кабінету початкової освіти Рівненського ОІППО
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ
ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Питання щодо мети освіти стосується того, якою має бути
людина майбутнього. Соціальне замовлення не лише України, а й
світового співтовариства вимагає перш за все людей, здатних
самостійно здобувати знання та досвід, діяти в різних проблемних
ситуаціях, реалізувати свої здібності та потреби.
В умовах роботи за новим Державним стандартом початкової
загальної освіти, що був затверджений постановою Кабінету
Міністрів України №462 від 20 квітня 2011 року,
«Про
затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
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одним із завдань є упровадження в навчально-виховний процес
компетентнісного підходу. Реалізація цього завдання вимагає
створення сучасного освітнього середовища, що передбачає не
лише оновлення змісту, а й орієнтацію на новий освітній результат
– розвиток особистості дитини на основі навчальної діяльності.
Тому звідси випливає головне педагогічне завдання – створення й
організація умов, що ініціюють дитячі дії.
Дія, що формується в учня та засвоюється ним, набуває
розумової форми не відразу, а поступово, проходячи певні стадії
або етапи, кожен з яких якісно відрізняється від попереднього.
Засвоєння діяльності, а отже й засвоєння знань, що потрібні для її
виконання, може бути успішним тільки за умови, що учень
послідовно пройде всі етапи відповідно до принципу інтеріоризації.
Згідно з цим положенням будь-яка нова розумова дія, наприклад,
уява, розуміння, мислення настає після відповідної зовнішньої
діяльності. Це вперше знайшло своє відображення в теорії
поетапного формування розумових дій, яка була розроблена в 50тих роках XX століття й добре відома не лише у вітчизняній
психології, а й отримала широке міжнародне визнання. Її автором є
наш співвітчизник, член Харківської діяльнісної школи, видатний
психолог П. Я. Гальперін (1902-1988). Зміст теорії поетапного
формування розумових дій базується на результатах багаторічних
академічних і практичних досліджень.
На думку П. Я. Гальперіна, процес засвоєння знань включає
шість етапів.
1. Мотивація. Даний етап мобілізує вольові зусилля й
емоційну сферу учнів, спрямовує діяльність і підсилює її цілісну
роль. Основне завдання полягає в тому, щоб, спираючись на
потреби учнів, спонукати їх до певної діяльності, яка б
задовольняла їхні інтереси, вселяла віру у власні здібності, у
можливість подолання труднощів, радість та гордість за досягнуті
успіхи. Мета й завдання, які ставить учитель, повинні мати для
учнів зрозумілий і особистісно значущий зміст.
Найчастіше для мотивації використовуються конкретні
практичні завдання, для розв'язування яких необхідно
розширити знання, тобто ввести певне нове поняття.
2. Виявлення орієнтовної основи дій (ООД). Висока
ефективність
формування
розумових
дій
передусім
забезпечується повнотою орієнтування учнів у засвоюваній дії,
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що надає навчанню чітку цілеспрямованість і послідовність.
Мета навчання як образ майбутнього кінцевого результату
(знань, навичок, умінь) реально закладається в схему
орієнтувальної основи дій, тому учень, організовуючи свою
діяльність згідно з ООД, не може не досягти того результату,
який намітив учитель. Це сприяє запобіганню помилок і
зменшує потребу у виконанні однотипних вправ під час
формування умінь і навичок.
Орієнтувальна основа дії є психологічним механізмом
регуляції перетворень. П. Я. Гальперіним та Н. Ф. Тализіною
введено
три критерії ООД: повнота (повна-неповна),
узагальненість (узагальнена-конкретна), спосіб її отримання
(самостійно або від учителя).
Таблиця 1
Характеристика
ООД
(узагальненість)
Конкретна
Конкретна

Характеристика
ООД (повнота)
Неповна
Повна

Узагальнена

Повна

Характеристика ООД
(спосіб отримання)
Складена самостійно
Дається
у готовому
вигляді
Складена самостійно

Перший тип орієнтування. У випадку неповної, конкретної,
отриманої самостійно ООД учням надається її зразок та
оголошується результат. Вони не отримують у повному
обсязі відомості-орієнтири щодо способу виконання дії, що
формується, тому діють шляхом спроб і помилок. Учитель,
який працює за таким типом ООД, по суті сам програмує
помилки учнів, тому йому доводиться більше займатися
усуненням помилок, переучуванням та доучуванням, ніж
правильним навчанням.
Другий тип орієнтування. У разі повної, конкретної, поданої
у готовому вигляді ООД учням дається алгоритм або правилоорієнтир виконання дії чи завдання. При цьому навчання
відбувається без значної кількості помилок, а евристична
діяльність учнів розвивається повільно.
Третій тип орієнтування. У разі повної, узагальненої,
складеної самостійно ООД учні не стільки навчаються способу
виконання дії в конкретній ситуації, скільки вчаться
аналізувати ситуацію й самі складають узагальнену схему або
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алгоритм дії чи розв'язування задачі. ООД може даватися
вчителем в узагальненому вигляді, натомість учні при
розв'язуванні конкретної задачі самостійно будують ООД до
необхідної повноти.
Застосування третього типу орієнтування сприяє
створенню в учнів такого фундаменту знань, умінь і навичок,
який дає можливість швидко орієнтуватися у нових умовах, діяти
й опановувати нові знання та навички самостійно.
Результативність застосування орієнтовної основи дій різних
типів підтверджують експериментальні дані співробітників П. Я.
Гальперіна. Так, для вироблення навички письма піддослідні Н. С.
Пантіної були поділені на три групи. У навчанні однієї з них
керувалися першим типом орієнтування, у навчанні іншої
використовували другий тип, а в останній – третій.
У першій групі дії експериментатора нагадували звичайну
роботу вчителя. Дитині показували букву-зразок, яку треба було
написати, виділяли її елементи та давали пояснення. Після цього
дитина працювала самостійно, маючи перед собою зразок
кінцевого результату – задану букву (або її елемент). Під час
виконання дії дитиною експериментатор вказував на допущені
помилки, пояснював, як їх виправити (навчання триває доти, доки
дитина не зобразить букву (або її елемент) три рази поспіль без
помилок).
Проаналізувавши вищезазначене, можна зробити висновок про
те, що навчання відбувається на основі першого найменш
досконалого типу орієнтування. Орієнтовна основа тут неповна:
учні отримують лише деякі вказівки щодо виконання дії. У силу
цього правильне виконання досягається лише після численних
спроб. Так, для правильного написання першої літери знадобилося
174 повторення, а для написання другої – 163 повторення.
При використанні другого типу орієнтовної основи навчання
мало наступний вигляд: дитині давався зразок букви, але при цьому
експериментатор наносив на папір точковий контур, обвівши який
можна було отримати букву. Дитина навчалася копіювати ці точки
і по них писати букву. У цьому випадку учень відразу отримував
усі необхідні орієнтири, які були придатні лише для даної літери.
Для написання іншої літери доводилося повторювати всю
процедуру спочатку.
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В означеній групі навчання проводилося набагато швидше, ніж
у першій: для правильного написання першої літери замість 174
повторень знадобилося лише 22, для другої – 17.
Істотно відрізнялося навчання за орієнтовною основою
третього типу. Експериментатор не давав конкретної системи
орієнтирів, а пояснював принципи їх виділення: опорні точки слід
ставити в тих місцях літери, де лінії змінюють напрямок. Цей
прийом демонструвався дитині на прикладі однієї букви, а потім її
вчили це робити на кількох типових літерах алфавіту.
За означених обставин зміст орієнтовної основи інший: це не
система конкретних орієнтирів, а узагальнений принцип виділення
інформативних точок контуру, який можна застосувати в будьякому окремому випадку, тому що контур усіх літер містить такі
точки. Цей принцип відпрацьовувався на декількох буквах, що
використовувалися не як предмети засвоєння, а як засоби
демонстрації узагальненого способу аналізу контуру будь-якої
букви. Учні самостійно виділяли систему опорних точок (будували
орієнтовну основу дії) стосовно різних літер і швидко навчалися
правильно відтворювати їх. Для правильного написання першої
букви знадобилося 14 повторень (замість 174 у першій групі),
другої – 8, а починаючи з восьмої літери, учні з першої спроби
писали будь-яку букву правильно. Школярі цієї групи виявилися
здатними переносити засвоєний метод на відтворення практично
будь-якого контуру: літер латинського, арабського, грузинського
алфавітів; малюнки предметів тощо. Важливо відзначити й інше:
засвоєну дію успішно застосовували в нових умовах – під час
письма в одну лінію або взагалі без лінійок.
Характерною є ще одна особливість – за нової організації
навчання розрив між учнями з високою й низькою успішністю
виявився зведеним до мінімуму.
3. Формування дій у матеріальній формі. Мета навчання –
це дія, лише зрозумівши суть якої, не можна навчитися її
виконувати. Навіть спостережень за діями інших людей (як
вчителя, так і учнів) недостатньо. Для засвоєння діяльності її
необхідно виконати самому.
На означеному етапі не має бути значної кількості однотипних
завдань. В іншому випадку результатом їх виконання буде
«дострокове» скорочення й автоматизація дії. Це ускладнить
засвоєння дії в мовній формі. З метою полегшення переходу дії в
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мовну форму виконувані операції корисно промовляти, тобто
словесно формулювати все, що виконується практично.
4. Етап зовнішнього мовлення. На цьому етапі всі елементи
дії представлені у формі соціалізованої мови, дія проходить
подальше узагальнення, але залишається ще не автоматизованою і
не скороченою. Мовна дія, так само, як і матеріальна, обов'язково
має бути засвоєна в розгорнутому вигляді. Усі операції, що входять
до її складу, повинні не лише отримати мовну форму, а й бути
засвоєними в ній, тобто їх не слід доводити до автоматизму.
5. Етап формування дій у зовнішньому мовленні про себе.
Особливість цього етапу полягає в тому, що учень, як і на
попередньому етапі, промовляє весь процес розв’язання завдання,
але робить це про себе, тобто без зовнішніх проявів, мовчки. По
суті це та ж сама мова, що й раніше, але вона вже не соціалізована,
а здійснюється у внутрішньому плані, недоступному зовнішньому
спостереженню. Спочатку цей етап нічим не відрізняється від
попереднього, але потім починає швидко скорочуватися й
автоматизується. Скорочення й автоматизація дії свідчать про те,
що її формування переходить на заключний етап – етап розумової
дії.
6. Формування дій у внутрішньому мовленні. Дія швидко
скорочується й автоматизується, стає внутрішнім процесом, актом
думки, хід якої закритий, відомим є лише кінцевий «продукт»
цього процесу.
Зазначимо, що лише та розумова дія, яка сформована в
описаному вище порядку, може мати високий рівень
сформованості.
Використання теорії поетапного формування розумових дій
П. Я. Гальперіна дозволяє:
• досягти результатів більш високої якості за короткі
терміни;
• багаторазово прискорити (мінімум у два рази) процес
вироблення інтелектуальних і практичних навичок та умінь високої
якості;
• індивідуалізувати процес навчання;
• зробити навчання практично безпомилковим для учнів
(немає тих «спроб і помилок», які притаманні звичайним методам);
• надати можливість самонавчання кожному, хто хоче
оволодіти будь-якою новою для себе діяльністю;
55

• виключати необхідність спеціального заучування, роблячи
зайвим процес запам'ятовування знань до початку їх застосування;
• не вимагати ніяких додаткових технічних засобів навчання,
крім тих, якими зазвичай користуються;
• отримати довготривалий ефект.
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Тимощук Оксана Петрівна, методист кабінету
інформатики Рівненського ОІППО
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК
ФАКТОР ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ
ПЕДАГОГІВ
(Семінар-тренінг)
Мета: продемонструвати переваги формування інформативної
компетентності в особистісно-професійній діяльності педагогів
початкової ланки та перспективи впровадження інформатики в
початковій школі.
Група учасників: методисти районних (міських) методичних
кабінетів (центрів), які відповідають за роботу початкової школи.
Тривалість заняття: 1 година 20 хвилин.
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Зміст заняття
І. Організаційна частина
1. Представлення тренера.
2. Оголошення теми та мети тренінгу.
Вступ. Тренер повідомляє тему заняття й задає учасникам
тренінгу питання, що спрямовані на актуалізацію знань.
Тренер: темою сьогоднішнього заняття є «Формування
інформативної
компетентності
як
фактор
особистіснопрофесійного зростання педагогів», тому поговоримо з вами про
перспективи використання комп’ютерних технологій у навчальновиховному процесі початкової школи та переваги використання
комп’ютера для вчителів.
ІІ. Основна частина
1. Вправа «Знайомство».
Мета: знайомство учасників та налагодження контакту між
ними, презентація себе, розширення відомостей про присутніх,
досягнення позитивних емоцій.
Учасники сидять колом. Кожен по черзі називає своє ім’я,
супроводжуючи це якимось рухом. Наступний учасник повторює
ім’я та рухи попереднього учасника та представляє себе й т. д.
Останній з учасників повторює імена та рухи всіх присутніх.
По черзі кожен розповідає про себе: „ Я цікавий тим, що...”
До уваги тренера! Заохочуйте учасників! Якщо хтось із них не
зможе відразу включитись у гру, слід дати йому можливість
поміркувати та передати слово наступному учаснику.
2.Обговорення правил роботи групи.
Правила – це закони групи, яким вона підпорядковується під
час проведення тренінгу. Тренер із учасниками обговорює правила
спілкування в групі. Орієнтовними правилами можуть бути:
- дотримуватися регламенту (пунктуальність);
- слухати і чути;
- бути активним;
- говорити лише за темою й від свого імені;
- не критикувати: кожен має право на власну думку;
- конфіденційність;
- взаємоповага;
- висловлюватися лаконічно, по черзі;
- правило піднятої руки;
- право ведучого тощо.
57

3. Вправа «Очікування учасників».
Мета: визначити сподівання й очікування учасників щодо
проблематики заняття.
Хід вправи. Учасникам роздаються невеликі стікери
(кольорові папірці), вирізані у формі листків дерева. Тренер
просить написати на них, чого саме учасники очікують від заняття.
Після цього всі по черзі читають те, що написали, та прикріплюють
стікери на плакаті із зображенням великого дерева.
4. Інформаційне повідомлення «Що таке інформативна
компетентність?».
Тренер: один із шляхів оновлення змісту освіти та узгодження
його з потребами сучасності вбачаємо в орієнтації навчальновиховного процесу на набуття ключових компетентностей та
створення ефективних механізмів їх запровадження. В умовах
надмірного інформаційного простору на дитину спрямовується
величезна кількість інформації, тому життєво необхідним є
розвиток умінь швидко та якісно аналізувати її, відсівати
другорядне й ефективно використовувати значуще.
Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, учитель початкової школи
повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі
інформації з використанням комп'ютерних мереж та онлайнових
засобів. Важливо організувати процес навчання так, щоб дитина
активно, з цікавістю й захопленням працювала на уроці, бачила
плоди своєї праці та могла їх оцінити. Допомогти вчителю у
вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних
методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому
числі й комп'ютерних, що вимагає від нього володіння
інформативною компетентністю.
Інформативна компетентність – це інтегративне утворення
особистості, яке об’єднує знання (про основні методи інформатики
та інформаційних технологій), уміння (використовувати наявні
знання для розв’язання прикладних задач), навички (використання
комп’ютера й технологій зв’язку), здатності (представляти
повідомлення й дані в зрозумілій для всіх формі) та виявляється у
прагненні й готовності до ефективного застосування сучасних
засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для вирішення
завдань у професійній діяльності та повсякденному житті,
усвідомлюючи при цьому значущість предмета й результати
діяльності.
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Найкраще набувати інформативних компетентностей людина
починає з дитинства, тому за новим Державним стандартом
початкової школи, починаючи з 2013/2014 навчального року,
передбачається вивчення курсу «Сходинки до інформатики. 2-4
класи», метою якого є формування й розвиток в учнів
інформаційно-комунікаційної та ключових компетентностей для
реалізації їх творчого потенціалу й соціалізації в суспільстві.
5. Вправа «Мозковий штурм».
Інформатику впроваджують у 2013 році, тому що…
Відповіді учасників:
- час науково-технічного прогресу;
- брак нових підручників, тому знайти необхідну для
навчання літературу учні зможуть в Інтернеті;
- швидкий
розвиток
суспільства
вимагає
вміння
користуватися електронно-обчислювальними засобами.
Які перспективи використання інформаційних технологій для
педагогів початкової школи?
Відповіді учасників:
- підвищувати ефективність уроку;
- консультувати батьків та учнів дистанційно;
- оперативно надавати батькам інформацію щодо
успішності учнів;
- створювати архів методичних матеріалів із забезпеченням
загального чи обмеженого доступу до них (наприклад: архів,
доступ до якого мають учні та/або батьки лише окремого класу);
- розміщувати інформацію на веб-сайті навчального
закладу;
- створювати електронні предметні словники;
- вести блог або мікроблог тощо.
6. Практична робота «Заповнення таблиці».
Мета: отримати від кожного учасника перелік базових
навичок, необхідних для створення продуктів діяльності вчителя
початкових класів із використанням ІКТ.
Хід вправи. Тренер пропонує методистам продукти діяльності
педагогічного працівника з використанням ІКТ, натомість вони до
кожного запропонованого продукту перераховують базові навички,
якими повинен володіти вчитель.
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Таблиця 1
Продукти діяльності вчителя
початкової школи з
використанням ІКТ

Створення
презентацій

мультимедійних

Застосування готових навчальних
програм

Ведення ділової документації

Використання електронних тестів
для контролю рівня навчальних
досягнень учнів

Перелік базових навичок,
необхідних для створення
продукту
відкриття програми для
створення
комп'ютерних
презентацій (РоwerРоіпt);
створення слайдів та
оформлення їх колірної схеми;
вміння вводити текст та
вставляти малюнки;
вибір ефектів анімації;
здійснення
показу
слайдів;
збереження презентації
встановлення навчальних
програм на комп’ютері;
відкриття
навчальних
програм;
вміння
користуватися
готовими
навчальними
програмами
відкриття
текстового
редактора;
здійснення
набору,
редагування, форматування та
збереження документів (наказів,
довідок, інформацій тощо);
друк документів
завантаження
тестової
програми;
вміння
користуватися
тестовими програмами;
запуск
оцінювального
тесту

ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття.
Мета: отримати від кожного учасника інформацію про те, чи
задовольнив тренінг його очікування.
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Хід вправи. Повертаємося до дерева очікувань зі стікерами та
забираємо з нього ті, власники яких залишилися незадоволеними
заняттям. Робимо висновок про зміст очікувань, що справдилися.
Висновки. Під час проведення даного тренінгу було визначено
переваги формування інформативної компетентності в особистіснопрофесійній діяльності педагогів; обговорено впровадження
предмета «Сходинки до інформатики» в навчальний процес та
перспективи використання інформаційних технологій для вчителів
початкової ланки. У кінці тренінгу кожен учасник схематично
зобразив портрет сучасного вчителя з набором професійних та
особистісних якостей.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА
В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
У статті аналізуються умови, за яких відбувається ефективне
управління розвитком учителя-філолога в міжатестаційний період у
системі післядипломної педагогічної освіти.
Ключові слова: умови, система умов, організаційнопедагогічні умови, дидактичні умови.
В статье анализируются условия, при создании которых
осуществляется эффективное управление развитием учителяфилолога
в
межаттестационный
период
в
системе
последипломного педагогического образования.
Ключевые слова: условия, система условий, организационнопедагогические условия, дидактические условия.
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The article examines the conditions in which there takes place the
effective management of teacher-philologist’s development within the
attestation period the in the system of postgraduate pedagogical
education.
Key words: conditions, system of conditions, organizational and
pedagogical conditions, didactic conditions.
Постановка проблеми. Нині особливо актуальним є
впровадження суб’єкт-суб’єктної, гуманістичної, інноваційної
парадигми освіти, що має гуманітарну спрямованість та створює
умови для формування компетентностей громадянина єдиної
Європи, інформаційного суспільства та демократичної держави з
ринковою економікою [3, с. 54-62].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В означеному
контексті науковцями здійснено аналіз національної мовної
особистості (Г. Богін, С. Єрмоленко, Ю. Караулов, О. Семенюк та
ін.), охарактеризовано різні аспекти формування мовної
особистості учня і студента (О. Біляєв, М. Вашуленко,
О. Голобородько, Т. Донченко, Л. Мацько, В. Мельничайко,
Н. Остапенко,
Л. Паламар,
М. Пентилюк,
С. Караман,
Т. Симоненко,
Л. Скуратівський,
Л. Струганець
та
ін.).
Досліджуються окремі питання підготовки майбутніх учителів
української мови й літератури (Н. Волошина, І. Зязюн, Є. Пасічник,
М. Пентилюк, О. Семеног, В. Степанишин, Г. Токмань, В. Шуляр),
проблеми використання компетентнісного підходу в роботі
вчителя-філолога (М. Пентилюк, А. Фасоля, І. Хом’як, Н. Хом’як);
розглянуті організаційно-методичні умови підвищення професійної
компетентності педагога на основі самодіагностики й самоаналізу
уроку (К. Віаніс-Трофименко, Г. Лісовенко). Однак питання
створення умов для ефективного управління розвитком
професійної компетентності вчителя-філолога в наукових працях
висвітлене недостатньо. У цьому й полягає актуальність даної
розвідки.
Мета статті – розглянути умови, за яких відбувається
ефективне
управління
розвитком
учителя-філолога
в
міжатестаційний період у системі післядипломної педагогічної
освіти, подати їх коротку характеристику.
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Виклад основного матеріалу. У сучасній науковій теорії та
практиці існує декілька підходів до визначення умов розвитку
професійної компетентності педагога, що відрізняються цілями,
організацією, структурою, перебігом процесів та вимогами до
кінцевого результату. У Великому тлумачному словнику сучасної
української мови значення поняття «умови» подається як
«необхідні обставини, особливості реальної дійсності, які
уможливлюють здійснення, створення, утворення чого-небудь або
сприяють чомусь» [1, с. 1295].
У контексті нашого дослідження під умовами розглядаються ті
обставини, за яких відбувається розвиток професійної
компетентності вчителів-філологів і від яких залежить кінцевий
результат цього процесу.
Під системою умов розвитку професійної компетентності
вчителів-філологів ми розуміємо сукупність взаємопов’язаних і
періодично повторюваних способів впливу [2]. В означеному
процесі ми простежуємо циклічність; період циклу –
міжатестаційний період.
Обрана нами методологічна основа (розуміння особистості як
відкритої, активної, унікальної та цілісної системи – Б. Ананьєв,
Л. Анциферова, Г. Олпорт, С. Рубінштейн; розуміння неперервної
освіти як цілісної та динамічної системи, що розвивається –
С. Архангельський, В. Зінченко, С. Франк) та теоретичні підходи
до розвитку професійної компетентності вчителя-філолога дали
змогу визначити такі закономірності цього процесу:
1.
Відповідність
мети
розвитку
професійної
компетентності вчителя-філолога вимогам суспільства, соціальним
потребам регіону, навчального закладу, в якому він працює,
державним вимогам до кваліфікаційних характеристик, а також
вимогам і запитам самого вчителя-філолога.
2.
Мотивація і трансформація кількісних змін у
професійних та особистісних компонентах у нову (вищу) якість
щодо професійної компетентності вчителя-філолога.
3.
Визнання результатів процесу розвитку професійної
компетентності вчителя-філолога соціально значущими в умовах
гуманітарної освіти.
4.
Залежність рівня й ефективності процесу розвитку
професійної компетентності вчителя-філолога від ступеня
організації процесу управління ним.
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Проаналізувавши описані в психолого-педагогічній літературі
умови розвитку професійної компетентності вчителя-філолога і
розглянувши їх застосування в контексті теми нашого дослідження
[10], ми виділили особливі організаційно-педагогічні умови,
необхідні для забезпечення ефективного управління процесом
розвитку професійної компетентності вчителя-філолога в
міжатестаційний період.
На нашу думку, організаційно-педагогічними умовами, що
забезпечують формування предметно-методичної компетентності
вчителя, є:
– мотивація безперервного навчання вчителя-філолога як
основи його професійної компетентності; розвиток ціннісного
ставлення до обраної професії педагога за філологічною
спеціальністю; орієнтація на самооцінку предметно-методичної
компетентності – уміння оцінювати власні можливості та
окреслювати перспективи професійного зростання;
– компетентнісна спрямованість змісту навчальних модулів;
виявлення предметно-методичної насиченості змісту підвищення
кваліфікації вчителів-філологів; урахування в змісті програм
навчальних дисциплін і методиках їх викладання відповідних
тенденцій розвитку наук, що забезпечують ефективний розвиток
предметно-методичної компетентності вчителя-філолога; наявність
у навчальних планах цільових програм, що інноваційно
доповнюють професійну складову підвищення кваліфікації
вчителя-філолога;
– визначення модулів, спецкурсів, що спрямовані на
формування предметно-методичної компетентності вчителяфілолога в структурних циклах, навчальних планах курсів
підвищення кваліфікації; здійснення інтеграції психологопедагогічних, предметних і методичних особливостей педагогічної
діяльності;
– застосування інноваційних освітніх технологій у процесі
управління професійним розвитком учителя-філолога (зокрема
запровадження модульно-накопичувальної системи організації
навчального процесу як однієї з оптимальних сучасних технологій,
що спрямована на розвиток мотивації досягнення цілей навчальновиховного процесу, стимулювання самостійності, професійної
самосвідомості й зорієнтована на конкретний результат);
використання новітніх інформаційних технологій навчання,
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наповнення змісту освітнього середовища цінностями філологічної
спеціальності, ідеями дитиноцентризму, загальносвітовими
традиціями
й
орієнтирами;
застосування
інформаційнокомунікаційних методик і технологій, що сприяють педагогічному
пошуку, дослідженню, творчості.
На основі досліджених теорії та практики післядипломної
педагогічної освіти нами встановлено, що предметно-методична
компетентність учителя-філолога – це інтеграційна, багаторівнева,
професійно значуща характеристика його особистості, що
формується завдяки системній, поетапній цикловій підготовці й
виражається в наявності ціннісного ставлення до професійної
діяльності, предметно-методичних знаннях і уміннях, наявному
досвіді організації способів педагогічної діяльності, яка означає
виконання вчителем професійних дій з необхідною якістю,
встановленою відповідним стандартом освіти й нормативнорегулюючими документами.
Організаційно-педагогічні умови управління розвитком
професійної компетентності вчителя-філолога в міжатестаційний
період в експериментальних закладах післядипломної педагогічної
освіти базувалися на забезпеченні неперервності процесу розвитку
професійної
компетентності
вчителя-філолога
на
основі
впровадження інноваційної управлінської технології, яка
передбачає різнорівневу варіативність змісту та форм навчання
відповідно до кваліфікаційної категорії, запитів і потреб, наявного
досвіду з метою сприяння руху вчителя-філолога за
індивідуальними траєкторіями професійного й особистісного
розвитку в міжатестаційний період.
На основі теоретичних положень та існуючої практики нами
були визначені стратегічні напрями управління розвитком
професійної компетентності вчителя-філолога, що охоплюють
найважливіші складові післядипломної освіти та співвзаємодії
педагогів у процесі навчання:
1.
Аналіз, прогнозування, організація і вдосконалення
різнорівневого змісту розвитку професійної компетентності
вчителя-філолога.
2.
Різноаспектність форм процесу управління розвитком
професійної компетентності вчителя-філолога.
3.
Обрання слухачами методів і форм діяльності, способів
взаємодії викладача і слухача.
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4.
Поетапний аналіз і контроль, засоби управлінського й
методичного супроводу вчителів-філологів у міжатестаційний
період.
5.
Моніторинг процесу управління розвитком професійної
компетентності вчителя-філолога в міжатестаційний період.
В означеному дослідженні ми розглядаємо управління
розвитком професійної компетентності вчителя-філолога в
міжатестаційний період, тому ця проблема вимагає створення
відповідних умов у навчальному, науковому і методичному
аспектах. Погоджуємося з думкою, що планова курсова підготовка
спеціалістів (у передатестаційний період) має здійснюватися за
програмою підсумкових кваліфікаційних курсів, які є
завершальним етапом відповідного проміжку діяльності вчителяфілолога і передують атестації працівника на відповідність
займаній посаді чи черговому призначенню на посаду. Тобто
програма кваліфікаційних курсів має носити як підсумковий, так і
прогностичний характер особистісного розвитку вчителя-філолога,
а міжатестаційний період – передбачати основний період
професійного зростання вчителя-філолога [7, с. 43-46].
Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі
післядипломної педагогічної освіти передбачає також дотримання
низки дидактичних умов. Передусім, учасники освітнього процесу,
у даному випадку вчителі-філологи, мають чітко усвідомлювати
дидактичну сутність понять «компетентність», «професійна
компетентність», які можуть характеризувати як певний етап в
освітньому процесі, так і його кінцевий результат – досягнення
бажаного рівня професійної компетентності.
Перелік компетентностей учителя-філолога розглядається
нами як задана соціальна норма, необхідна для його подальшого
ефективного функціонування в педагогічній сфері. Оскільки
набуття цих компетентностей відбувається поступово в процесі
неперервної
і
безперервної
освіт,
рівень
професійної
компетентності вчителя-філолога на різних етапах його діяльності є
різним. Тому на практиці це підтверджує рівневий характер
компетентнісного підходу – доцільність визначення певних
послідовних рівнів у процесі розвитку професійної компетентності
вчителя-філолога.
Отримання позитивного кінцевого результату передбачає
забезпечення контролю за його досягненням на певних етапах
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процесу. Нормативний результат сформованості професійної
компетентності вчителя-філолога також має передбачати контроль
за послідовністю її формування з визначенням вимог до рівня
сформованості компетентності вчителя-філолога на кожному етапі.
Ці етапи, по-перше, мають бути пов’язаними з послідовністю
формування професійного досвіду в процесі педагогічної
діяльності; по-друге, вони мають віддзеркалювати хід освітнього
процесу вчителя-філолога: мотивацію (усвідомлення цілей і
завдань), актуалізацію (визначення найближчого необхідного рівня
професійної компетентності) з відпрацюванням необхідних
теоретичних і практичних блоків; моніторинг (самоаналіз
отриманих результатів і їх співставлення з очікуваними) і як
результат – підвищення рівня професійної компетентності.
Залежно від виду професійної компетентності (предметна,
комунікативна чи проективна) шляхи та терміни її розвитку є
різними. Такий розвиток може бути спеціальний (безпосередній)
або контекстний (опосередкований) та може здійснюватися
впродовж будь-якого терміну – протягом усього міжатестаційного
періоду (5 років) або впродовж його частини (2, 3 роки). Звідси
виникає наступна умова реалізації компетентнісного підходу –
чітке визначення вимог до кінцевого результату сформованості
професійної компетентності вчителя-філолога.
Висновки. Проаналізувавши вищезазначене, можна зробити
висновок про те, що організаційно-педагогічні умови управління
процесом розвитку професійної компетентності вчителя-філолога в
міжатестаційний період поєднують: урахування стану й перспектив
соціально-економічного
та
культурно-освітнього
розвитку
суспільства, регіону, вивчення особистих професійних запитів
учителів-філологів у міжатестаційний період, неперервність
процесу професійного зростання, зовнішню та внутрішню
варіативності навчання, створення й використання інформаційнонавчального середовища системи освіти, інноваційність змісту,
форм і технологій, моніторинговий супровід, модернізацію
функціонування закладів післядипломної педагогічної освіти.
У подальших розвідках буде розглянуто наукові підходи до
змісту управління розвитком професійною компетентністю
вчителя-філолога в міжатестаційний період.
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Кукла Ольга Володимирівна, методист кабінету
іноземних мов, старший викладач кафедри
методики і змісту соціогуманітарної освіти
Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З П’ЯТОГО КЛАСУ
В 2013-2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У 2013/2014 навчальному році в основній школі розпочнеться
поступове впровадження Державного стандарту базової та повної
загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх
базових дисциплін. Для забезпечення високого рівня знань
іноземних мов учні п’ятих класів вивчатимуть дві іноземні мови;
розпочнеться вивчення інформатики; використовуватимуться
здоров’язбережувальні
технології;
підвищена
увага
приділятиметься природничій та екологічній освіті.
Організація навчання здійснюватиметься за Типовими
навчальними планами, затвердженими наказом МОН України №
409 від 03.04.2012 «Про затвердження Типових навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» (зі змінами).
Місцевим органам управління освітою та обласним інститутам
післядипломної педагогічної освіти слід забезпечити підготовку
вчителів п’ятих класів, які розпочнуть роботу за новим Державним
стандартом. У зв‘язку з цим перед навчальними закладами постає
низка завдань: підготовка вчителя до реалізації змісту нових
Державних стандартів та програм, науково-методичне та
матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу
тощо.
Згідно з новим Державним стандартом іноземні мови та мови
національних меншин належать до мовного компонента,
наскрізними змістовими лініями якого є мовленнєва, мовна,
соціокультурна та діяльнісна.
Мовленнєва лінія забезпечує формування мовленнєвої
компетентності шляхом розвитку та удосконалення вмінь і навичок
в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні,
говорінні, письмі), а також готовності розв’язувати проблеми
особистісного та суспільного характеру.
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Мовна лінія передбачає формування мовної компетентності
шляхом засвоєння системних знань про мову як засіб вираження
думок і почуттів.
Соціокультурна лінія сприяє формуванню соціокультурної
компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних
цінностей та норм, що регулюють соціально-комунікативні
відносини між статями, поколіннями, націями; сприяють
естетичному й морально-етичному розвиткові учнів.
Діяльнісна (стратегічна) лінія забезпечує формування
діяльнісної компетентності шляхом розвитку навчальних умінь та
навичок; опанування стратегіями, що визначають мовленнєву
діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів та спрямовані
на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем.
Стратегічно важливою для мовного компонента є
комунікативна компетентність, яка виконує роль невід’ємної
складової структури змісту освіти та передбачає оволодіння всіма
видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного і
писемного мовлення, базовими вміннями й навичками
використання мови в різних сферах та ситуаціях.
Сучасна система навчання іноземних мов дає можливість
застосовувати комунікативно-діяльнісний підхід оволодіння мовою
як важливим засобом міжкультурного спілкування, усвідомлення
учнями особливостей культури народів, мови яких вивчаються,
власної національної культури.
Програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних
закладів будуються на засадах загальнодидактичних принципів,
враховують особливості методичної організації процесу навчання
кожної мови окремо, а також навчальний досвід учнів у вивченні
рідної мови. Навчання іноземних мов у 5 класі реалізується завдяки
навчально-методичному забезпеченню. Вивчення іноземних мов у
2013/2014 навчальному році буде здійснюватися за програмою
“Іноземні мови. 5-9 класи” (2013 р.), автентичними
та
національними НМК із грифами МОН України (лист про надання
підручнику грифа Міністерства освіти і науки України, від дати
надання грифа минуло не більше п’яти років).
Для викладання другої іноземної мови МОН України
рекомендує наступні підручники:
1. Англійська мова: «Англійська мова. 5(1) клас. Авт. Т. Г.
Пахомова (вид. “Методика”, 2013 р.).
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2. Німецька мова: «Німецька мова. 5(1) клас. Авт. С. І.
Сотникова, Т. Ф. Білоусова (вид. “Ранок”, 2013 р.); «Німецька мова.
5(1) клас. Авт. М. М. Сидоренко, О. А. Палій (вид. “Ранок”, 2013
р.).
3. Французька мова: «Французька мова. 5(1) клас. Авт. Ю. М.
Клименко (вид. “Методика”, 2013 р.).
В основній школі (5-9 класи) розпочинається етап
систематичної та послідовної роботи з автентичними навчальними
матеріалами,
що
забезпечують
нормативне
оволодіння
спілкуванням. Їх обсяг помітно зростає, що сприяє формуванню
соціокультурної та соціолінгвістичної компетенцій. Крім того,
чіткіше проявляється функція іноземної мови як засобу
міжкультурного спілкування та як інструмента в діалозі культур і
цивілізацій сучасного світу. Оволодіння іноземною мовою все
частіше розглядається не як накопичення певних знань про мову, а
як рівень сформованості навичок і вмінь використовувати мову для
усного й писемного спілкування, механізм пізнання інших народів і
культур.
Тематика спілкування охоплює ситуації з власного життєвого
досвіду та матеріали з різноманітних галузей знань, зокрема тих,
що були об’єктом вивчення на уроках з інших навчальних
предметів (міжпредметні зв’язки). Зростає частка самостійної
роботи учнів, урізноманітнюються види навчальної діяльності,
активно використовуються мовленнєві ситуації, що наближають
навчальне спілкування до реальних умов. Учні оволодівають
уміннями читати різножанрову літературу, розуміти радіо- і
телепрограми доступного рівня складності.
Щодо вивчення другої іноземної мови у загальноосвітніх
навчальних закладах, то, звичайно, рівень володіння уміннями й
навичками з усіх видів мовленнєвої діяльності буде дещо
відрізнятися від результатів, досягнутих у вивченні першої
іноземної мови (як за якісними, так і за кількісними показниками).
Процес навчання всіх видів мовленнєвої діяльності має
здійснюватися паралельно та взаємопов’язано. Варто зазначити, що
у 5 класі, з огляду на вікові особливості учнів та їхній навчальний
досвід, не рекомендується введення вступних (пропедевтичних)
курсів. Проводиться поточне, тематичне й семестрове оцінювання.
Навчання відразу варто розпочинати з формування в учнів навичок
і вмінь із певної теми. У зв’язку з цим фонетичний аспект мовлення
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має засвоюватися безпосередньо в практичній діяльності під час
оволодіння тематичним (лексичним і граматичним) матеріалом.
Робота над вимовою здійснюється упродовж усього курсу
навчання.
Необхідно застерегти педагогів від прямого перенесення всіх
видів навчальної діяльності, що використовувались у початковій
школі під час навчання першої іноземної мови, на початковий етап
у вивченні другої іноземної мови. Учитель повинен
використовувати лише ті види навчальної діяльності, вправи та
завдання, що відповідають віковим особливостям учнів. Усі вправи
та завдання мають бути комунікативно спрямованими, а навчальні
дії учнів – чітко вмотивованими.
Оволодіння другою іноземною мовою буде ефективним лише
за тих умов, коли у школярів будуть яскраво виражені пізнавальні
інтереси, що в поєднанні з соціальними мотивами забезпечить
позитивне відношення учнів до предмета та сприятиме досягненню
практичного оволодіння ними іноземною мовою.
Наприкінці навчання в 5 класі в учнів мають бути сформовані
такі комунікативні вміння:
аудіювання:
- розуміти усні висловлювання партнерів у спілкуванні в
межах тематики й ситуацій, визначених програмою, та адекватно
реагувати на них;
- розуміти прохання і вказівки вчителя та однолітків, що
пов’язані з навчальними та ігровими ситуаціями в класі;
- розуміти загальний зміст навчальних, а також нескладних
автентичних текстів (оповідань, віршів);
- сприймати короткі повідомлення (переважно монологічного
характеру), побудовані на знайомому учням мовному матеріалі;
говоріння:
- проводити діалогічне спілкування з дорослими й
однолітками, у тому числі з носіями мови, у межах сфер, тематики
та ситуацій спілкування, визначених програмою;
- зв’язно висловлюватися відповідно до сфер, тематики і
ситуацій спілкування, використовуючи основні комунікативні типи
мовлення (опис, повідомлення, характеристику);
читання:
- виразно читати вголос;
- читати про себе з метою:
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а) розуміння основного змісту навчальних, а також нескладних
автентичних текстів, що відповідають рівню розвитку та навченості
школярів;
б) повного й точного розуміння змісту навчальних, а також
нескладних автентичних (адаптованих) текстів, побудованих на
знайомому учням мовному матеріалі з деякими незнайомими
словами, про значення яких можна здогадатися;
в) пошуку необхідного (цікавого) матеріалу (пошукове
читання);
письмо:
- писати особисті листи й вітальні листівки зарубіжному
однолітку; оформляти конверт та адресу у відповідності з нормами,
прийнятими в країні, мова якої вивчається;
- заповнювати анкету;
- складати та записувати план прочитаного;
- робити необхідні виписки з тексту;
- складати короткий план і тези виступу.
В основі навчання лексики й граматики – принцип
випереджаючого усного засвоєння мовленнєвих зразків через
комунікативні завдання. Після цього проводиться аналіз та
подальше використання означеного матеріалу в мовній практиці.
Згідно з комунiкативним підходом до навчання новий мовний
матеріал (лексичний і граматичний) спочатку подається в певному
контексті, а потім за допомогою відповідних вправ і завдань
активізується в усному та писемному мовленні. Вправи мають бути
комунікативно спрямованими та сприяти формуванню в учнів
знань не лише про значення нової мовної одиниці, але й про її
формоутворення та функції (застосування) у мовленні. На основі
цих знань мають розвиватися відповідні мовні навички. Такий
комунікативно-когнітивний підхід до сприймання мовного
матеріалу сприяє усвідомленому його засвоєнню й адекватному
використанню в практичній мовленнєвій діяльності.
Навчання усного й писемного спілкування другою іноземною
мовою проводиться в межах сфер і тем, передбачених програмою
для навчання першої іноземної мови. Рівень володіння іноземною
мовою, згідно із “Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної
освіти: вивчення, викладання, оцінювання”, на кінець дев’ятого
класу відповідатиме рівню А2.
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Кушнерук Руслана Ігорівна, методист кабінету
іноземних мов, старший викладач кафедри
методики та змісту соціогуманітарної освіти
Рівненського ОІППО
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ
З кожною нововивченою мовою
ти здобуваєш нову душу.
Німецьке прислів’я
Нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії в
Україні та всьому світі стають передумовою розширення функції
іноземної мови як навчального предмета і, відповідно, уточнення
цілей і завдань володіння нею сучасним суспільством. Іноземна
мова все більше набуває статусу економічного й політичного
механізму порозуміння між представниками світової спільноти в
різноманітних сферах їх життєдіяльності. Саме тому останнім
часом спостерігається підвищений інтерес до викладання іноземної
мови в навчальних закладах різних рівнів. Державний стандарт
базової та повної середньої освіти, нові програми з навчальних
предметів для загальноосвітніх навчальних закладів та навчальнометодичне забезпечення вивчення окремих предметів стали
своєчасним відгуком на сучасне замовлення суспільства. У цих
документах
обґрунтовуються
принципи
інформаційнокомунікативного спрямування особистісної орієнтації, автономії
учня, навчання, взаємопов’язаного з різними видами діяльності, що
реалізують ключові компетенції випускника середньої школи.
У методиці вивчення мови термін «друга мова» означає, що
учень уже вивчав принаймні одну з іноземних мов. Під поняттям
«друга іноземна» ми розуміємо мову, що вивчається після першої,
незалежно від рівня, досягнутого в її оволодінні. Із кожним роком
дедалі більше учнів загальноосвітніх навчальних закладів вивчають
німецьку мову як другу іноземну (у 20 245 із 294 739 шкіл
України).
Чому саме німецька? З огляду на те, що німецька мова
посідає в Європі перше місце у спілкуванні людей, то вивчення
саме німецької як другої іноземної є доречним в Україні як
74

європейській державі. Економічна та культурна політика ФРН
спрямована на відкритість та залучення представників інших
культур. Саме Німеччина є країною, яка в Європі пропонує
найбільшу кількість освітніх і культурних програм. Німецька мова
належить до групи германських мов та є офіційною державною
мовою таких держав, як Федеративна Республіка Німеччина (75,3
млн мовців), Австрія (8 млн), Ліхтенштейн, а також однією з
офіційних мов Швейцарії (5,2 млн мовців або 72,4 % населення) та
Люксембурга.
На користь німецької мови свідчать такі факти:
1. Німеччина є найбільшою у світі країною-експортером.
2. Німецька мова є загальновживаною в ЄС.
3. Щороку на книжковому ринку Німеччини з'являється понад
60 000 нових публікацій.
4. Німецька мова є другою за вживаністю мовою науки.
5. Той, хто вивчає та розуміє німецьку, збільшує свої шанси на
ринку праці.
Основною метою навчання німецької мови як другої іноземної
є формування в учня здібностей, готовності та бажання брати
участь у міжкультурній комунікації та самовдосконалюватися в
сфері вивчення іноземних мов. Розвиток здатності до
міжкультурної комунікації, яка здійснюється за допомогою
німецької мови, передбачає формування в учня насамперед знань,
навичок і вмінь, володіння якими дозволяє йому долучитися до
лінгвокультурних цінностей «країни нерідної мови» й практично
користуватися цією мовою в ситуаціях міжкультурної взаємодії та
пізнання. Йдеться про розвиток у школяра комунікативної
компетенції, що дозволяє йому відповідно до реальних потреб та
інтересів використовувати німецьку мову на базовому рівні в
найбільш типових соціально детермінованих ситуаціях мовного
безпосереднього й опосередкованого спілкування.
Означений рівень володіння комунікативною компетенцією
передбачає наявність в учня (в межах вимог, визначених
програмою):
- знань про систему німецької мови та навичок оперування
мовними засобами спілкування даної мови;
- комунікативних умінь, тобто вмінь розуміти й
висловлюватися
німецькою мовою відповідно до конкретної
сфери, тематики й ситуації спілкування, мовного завдання і
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комунікативного наміру, а також з урахуванням національнокультурної специфіки країни (країн) мови, що вивчається.
У процесі вивчення німецької як другої іноземної в умовах
контактування трьох (української, англійської та німецької), а
інколи й чотирьох (української, англійської, німецької та
російської) мов виникають як негативні для набуття мовного
досвіду проблеми інтерференції рідної та першої іноземної мови,
так і можливості для позитивного перенесення здобутого мовного
досвіду на нову іноземну мову.
Як свідчить практика навчання німецької мови на базі
англійської, успішному оволодінню другою мовою на початковому
етапі сприяють такі лінгвістичні особливості:
- генетична спорідненість німецької та англійської мов;
- латинська спорідненість;
- спільні елементи у вимові;
- наявність спільного пласта лексики германського
походження;
- аналогічні граматичні явища, близькі за структурою та
значенням;
- схожі мовленнєві зразки, що вивчаються на початковому
рівні.
При вивченні німецької мови як другої іноземної слід
враховувати, що:
1. Англійська й німецька як германські мови споріднені в
багатьох аспектах. Насамперед це простежується в лексиці
(особливо на початковому етапі), де між ними можна помітити
багато відповідностей та очевидний зв'язок. До того ж є багато
інтернаціоналізмів, здебільшого греко-латинського походження,
що трапляються в обох мовах.
2. Із досвіду вивчення першої іноземної мови учні мають свою
стратегію запам'ятовування лексичних одиниць, яку вони
використовують для вивчення другої іноземної мови.
3. Для вивчення другої іноземної мови, як правило, виділяється
менше часу, ніж для першої, тому темп заняття повинен бути
вищим (більша кількість навчального матеріалу за урок, коротші
пояснення, інтенсивніша робота із вправами). Значно сприяє цьому
порівняння та обговорення мовних явищ, схожих в обох мовах.
4. На заняттях із першої іноземної мови учні ознайомилися з
можливими формами вправ та здобули певний досвід, який можна
76

використати під час вивчення другої мови, тому вчителю
англійської мови дуже корисно знати, які форми й методи навчання
застосовувалися на уроках німецької мови.
5. Завдання і вправи мають бути орієнтовані насамперед на
порівняння та обговорення аналогій і розбіжностей, мета яких –
встановити зв'язки між рідною мовою та першою і другою
іноземними.
6. Свідомо застосовувати набуті знання з німецької мови під
час вивчення англійської означає розуміти новий елемент
англійської мови (слово чи структуру речення), користуючись «агаефектом» («AhaEffekt»).
7. Дослідження психології пам'яті свідчать, що нове добре
запам'ятовується лише тоді, коли у свідомості його можна
пов'язати з чимось уже відомим. У вивченні іноземної мови це
стосується насамперед словникового запасу: дуже неефективно
вивчати нову лексику, зазубрюючи слова без використання
контексту.
Вправи і завдання в навчальній ситуації «німецька мова після
англійської» розробляються з урахуванням певних засад, тому при
вивченні другої іноземної мови можна використовувати різні
способи запам'ятовування:
1.Візуальна опора.
Використовуються малюнки або фотографії, підписані двома
мовами. Так можна семантизувати лексику до наступних тем:
«Квартира», «Місто», «Тварини», «Рослини», «Клімат», «Погода»,
«Транспортні засоби», «Продукти», «Страви», «Напої», «Покупки»,
«Магазини», «Родинні стосунки», «Зовнішність», «Одяг»,
«Гігієна», «Хвороби», «Розміщення і рух у просторі», «Школа і
навчання», «Навчальні предмети», «Театр», «Концерт», «Кіно»,
«Спорт», «Радіо», «Телебачення», «Преса» тощо.
2. Упорядкування схем.
Загальні поняття часто утворюють системи, відомі учням з
рідної мови, які допомагають паралельно семантизувати лексику в
двох мовах. Прикладами німецько-англійських відповідників
можуть бути: числа; сторони горизонту; міри довжини, ваги, часу;
пори року, доби; дні тижня; .юкольори.
3. Протилежне значення.
Як свідчить досвід, пари слів із протилежним значенням,
запам'ятовуються легше, ніж окремі слова.
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Розуміння лексичних одиниць здійснюється за допомогою
робочих кроків. Робочі кроки, за яких усі наявні знання про мову
під час порівняння систематизуються та активізуються, значною
мірою сприяють розвитку «відчуття мови» і, завдяки цьому,
підготовці до вивчення кожної наступної мови. Виконувати їх учні
можуть і самостійно. Учитель при цьому задає тему або показує
малюнок.
1. Учні занотовують німецькі слова, які вони вже знають.
2. Шукають у словнику англійські відповідники й записують
їх.
3. Порівнюють англійські й німецькі слова та встановлюють,
які з них схожі й зрозумілі, а які відрізняються.
4. Складають таблицю.
5. Порівнюють англійські та німецькі слова зі словами рідної
мови.
Спочатку робочі кроки виконуються індивідуально, у парах
або групах, потім результати обговорюються на пленумі,
порівнюються, за потреби коригуються та робляться висновки.
Отже, учні впродовж певного часу можуть створити свій
особистий багатомовний словник у малюнках.
Активне застосування лексики (від розуміння до
висловлювання).
Спочатку відбувається інтенсивне тренування вимови. Вправи,
які можна запропонувати на цьому рівні:
а) читання вголос текстів, що містять нову лексику;
б) складання невеликих діалогів із новою лексикою.
Активне застосування лексики (від розуміння до письма).
Обговорюється правильне написання німецьких слів. Вправи
для тренування правильної орфографії вивчених слів:
а) заповнення пропусків у тексті новою лексикою;
б) диктанти для заповнення пропусків.
Вправи для уникнення інтерференції. «Фальшиві друзі».
В англійській та німецькій мовах є слова, що подібні за
звучанням або написанням, проте мають різне значення і тому
можуть бути неправильно вжиті або розпізнані.
Граматика.
Граматичні аналогії можна проводити в процесі вивчення
англійської мови, наприклад:
- створення простого речення: IchbinMascha. I am Masha;
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- часові форми (перфект із дієсловом haben): Perfekt = haben +
PartizipII (звичайно, слід не забувати й про відмінності, що в цьому
випадку стосуються Perfekt із дієсловом sein), Perfect = have +
ParticipleII;
- сильні/слабкі дієслова;
- наказовий спосіб;
- модальність: must/müssen, can/können, haben + zu +
Infinitiv/have + to + Infinitive;
- вживання інфінітива з часткою «zu» й без неї;
- майбутній час: І will go / Ichwerdegehen.
Вивчення двох іноземних мов (англійської та німецької) дає
унікальну можливість проводити бінарні уроки, метою яких є
порівняння двох культур, тобто формування країнознавчої
компетенції; розвиток в учнів аналітичних здібностей; вироблення
та розвиток навичок так званого «переключення» з однієї іноземної
мови на іншу, чого не можна досягнути при вивченні тільки однієї
іноземної. Елементи театралізації дають змогу зробити урок
емоційно насиченим та цікавим для дітей. Залежно від рівня знань
учнів можливе використання адаптованих текстів для аудіювання
(читання) або неадаптованих автентичних текстів. Граматичні
конструкції для опрацювання обираються залежно від теми, рівня
знань учнів та мети уроку, тому структура може змінюватися.
Деякі німецькі слова близькі за формою та значенням до слів
української мови. У своїй більшості вони є інтернаціональними,
але в англійській мові їм відповідають слова іншого кореня:
Нім.
Укр.
Die Bibliothek
бібліотека
Die Mobel
меблі
Das Ziel
ціль
Німецька мова
Англійська мова
Das ist eine Karte
It is a map
Ist das eine Lampe?
Is it a lamp?
Was ist das?- das ist ein Buch.
What is this? - It is a book.
Wo ist er?
Where is he?
Mein Freund ist Lehrer.
My friend is a teacher
Ось як за допомогою опор можна пояснити вживання
означеного й неозначеного артиклів. Учням уже є відомими
поняття «артикль» та правило, згідно з яким означений артикль
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вживається, якщо предмет або особу називають уперше і якщо вони
відомі тому, хто говорить:
Нім.
Англ.
das ist einTisch
This is a table
Проте є моменти, що базуються на протиставленні:
Нім.
Англ.
Mein Freund ist Ingenieur.
My friend is a engineer.
Виникнення в учнів певних труднощів можна пояснити тим,
що в англійській мові є лише один неозначений та один означений
артиклі, тоді як у німецькій мові іменники можуть мати чоловічий,
жіночий, середній рід та саме артикль (означений або неозначений)
вказує на рід, число та відмінки іменника. Учням важко зрозуміти,
чому слово «дівчинка» або «лінійка» – середнього роду, а «клас» –
жіночого. Слід пояснити, що німецькі іменники потрібно
запам’ятовувати з означеним артиклем та саме так записувати їх у
словник.
Як свідчить практика, найскладнішими у процесі засвоєння
німецької граматики є такі теми:
- відмінювання прикметників;
- утворення і вживання форм пасивного стану дієслів;
- утворення і вживання форм умовного способу;
- порядок слів у німецькому реченні, особливо у
складнопідрядному.
У процесі вивчення німецької мови на базі першої англійської
спостерігаються такі особливості:
– навчання німецької мови здійснюється за допомогою звуків
через усі види мовленнєвої діяльності;
– навчання другої іноземної мови здійснюється на порівнянні
або протиставленні фонетики, лексики, граматики рідної мови,
першої та другої іноземних мов. Важливо спиратися на знання та
досвід, набуті при вивченні першої іноземної мови, а також
враховувати знання рідної мови;
–
важливу роль під час навчання німецької мови відіграє
оволодіння граматикою.
У зв’язку з цим фонетичний аспект мовлення має засвоюватися
безпосередньо в практичній діяльності під час оволодіння
тематичним лексичним та граматичним матеріалом. Згідно з
комунікативним підходом до навчання новий мовний матеріал
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(лексичний і граматичний) подається у певному контексті, а вже
потім активізується в усному та писемному мовленні за допомогою
відповідних вправ і завдань.
Працюючи над формуванням комунікативної компетенції на
уроках німецької мови, учитель повинен керуватися наступними
принципами:
1) мовленнєво-розумової діяльності;
2) індивідуалізації;
3) функціональності;
4) ситуативності;
5) новизни.
Вибір тем, ситуацій і країнознавчої інформації має
здійснюватися за певними критеріями, тому матеріал повинен:
 бути цікавим для учнів і пробуджувати в них інтерес;
 бути актуальним, різноманітним, типовим і суспільно
значущим не лише для країн, мова яких вивчається як друга
іноземна, а й для України;
 бути цінним і важливим для сучасного та майбутнього
життя учнів;
 висвітлювати різноманітні аспекти життя людей
(насамперед підлітків і молоді) у країнах, мова яких вивчається як
друга іноземна, і не лише вміщувати факти та інформацію, а й
сприяти формуванню в учнів відповідного ставлення до них;
 сприяти формуванню в учнів комунікативної та
міжкультурної
компетенцій,
подаватися
з
дотриманням
порівняльного принципу та акцентуванням уваги не стільки на
відмінностях, скільки на різноманітності країн, мова яких
вивчається як друга іноземна; відбиратися з дотриманням
принципу концентричності, тобто повторюваності тем на різних
етапах навчання. Слід пам’ятати й про те, що навчальна інформація
поглиблюється й ускладнюється та може по-різному комбінуватися
відповідно до вікових особливостей та життєвого й навчального
досвіду учнів.
Отже, у процесі навчання німецької мови як другої іноземної
учень розширює свій кругозір за допомогою залучення до мовного
середовища носіїв цієї мови, їх духовної спадщини, тобто різними
способами досягнення міжкультурного взаєморозуміння. Крім
того, дитина вчиться пояснювати (на базовому рівні) їх спосіб
життя/поведінки. При цьому в свідомості учня здійснюється синтез
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знань щодо специфіки культур країн, мови яких він вивчає.
Іноземні мови у свідомості учнів тісно пов'язані між собою – це
стосується як знань про елементи і структуру рідної та першої
іноземної мови, так і досвіду вивчення інших іноземних мов.
Учень повинен не лише отримати уявлення про нову для нього
країну, стиль і спосіб життя в ній, а й усвідомити спільність і
відмінність різних національних культур та рефлексувати на цій
основі власні культурні цінності.

Чумак Надія Петрівна, методист
іноземних мов Рівненського ОІППО

кабінету

ОСНОВНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ УЧНІВ ДРУГОЇ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В НОВОМУ
ПІДРУЧНИКУ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ FRANÇAIS-5 (2) ДЛЯ
УЧНІВ 5 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ, ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА
П’яті класи є першою сходинкою в основній школі, яка
забезпечує базову загальну середню освіту. Учні цих класів щойно
завершили навчання в початковій школі, де основною метою
вивчення іноземної мови був розвиток комунікативної
компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих
на основі мовних знань і навичок; оволодіння вміннями та
навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням
мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки в
типових сферах і ситуаціях.
Завданням основної школи є закладання міцного фундаменту,
який стає надійною основою для загальноосвітньої підготовки
учня, розвитку його особистості. Саме на цьому етапі навчання в
учнів формується готовність до вибору майбутньої професії та
здобуття подальшої освіти.
Підручник із французької мови для 5 класу Français-5 (2) для
вивчення французької мови як другої іноземної ґрунтується на
вимогах Державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти
та передбачає їх реалізацію. Він враховує основні
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положення «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти:
вивчення, викладання, оцінювання». Підручник зорієнтований на
формування в учнів мовних та мовленнєвих компетенцій,
визначених програмою з предмета, що відповідають, згідно з
«Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти», рівню
А1. Він побудований у відповідності до сучасних потреб володіння
іноземною мовою. З огляду на перехід до нової структури та змісту
шкільної освіти поява означеного підручника є своєчасною. У
ньому закладено нові освітні технології, що враховують актуальні
лінгвофілософські,
лінгводидактичні,
психолого-педагогічні
погляди як на підручник, так і на сам процес навчання іноземної
мови.
Основне завдання підручника Français-5 (2) (див. рис. 1) –
сформувати стійку мотивацію учнів до вивчення французької мови,
забезпечити розвиток здібностей учнів та розвивати їх ключові
компетентності. Його перевагою є принцип застосування здобутих
знань у практичних ситуаціях, що передбачено серією вправ, якими
завершується кожен урок підручника. Таким способом
реалізовується діяльнісний підхід до навчання.
Підручник для 5 класу
загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України

Київ
Видавничий дім «Освіта»
2013
Рис. 1.
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Крім того, підручник спонукає учня до реалізації розвитку
творчої особистості, формує в нього гуманістичний світогляд,
здатність логічно обґрунтовувати та доводити власну думку.
Відповідно до програми передбачені вправи, метою яких є
виховання національно свідомого учня. Français-5 (2) спрямований
на розвиток інтелектуальних здібностей школяра, креативності,
розширення його світогляду та виховання самостійності.
Ураховуючи засади когнітивної психології, учень не лише бере
участь у навчанні, але і є активним суб’єктом цього процесу.
Особистісно орієнтований підхід у підручнику реалізується
шляхом підбору тематики текстів, пісень, віршів та ілюстративного
матеріалу, що відповідають віковим особливостям школярів (10-11
років). Ряд вправ втілюють проблемно-пошуковий метод навчання:
учень шляхом виконання серії вправ (спостереження, відтворення,
тренування, висновок) формує, наприклад, граматичне правило за
зразком. Крім того, у підручнику вміщено певні завдання, що
сприяють самонавчанню, забезпечують його мотиваційну й
розвивальну функції. Пропонуються деякі вправи для
самонавчання: учень вчиться аналізувати (для чого він виконує те
чи інше завдання, вправу; які засоби виконання певної вправи є
кращими), прогнозувати (який результат він отримає), давати
оцінку своєї діяльності та аналізувати хід її виконання.
Структурування змісту підручників. Структура підручника
побудована таким чином, що кожному учневі зрозуміле вивчення
кожного розділу та підручника в цілому. Кожну рубрику
супроводжують символи-піктограми. Відкривши підручник на
будь-якій сторінці й побачивши певний символ, учень розуміє, на
що спрямовані ті чи інші вправи. Кожному розділу передує так
звана «угода», де чітко визначено, які знання учень засвоїть,
опрацювавши матеріал даного розділу.
Підручник розрахований на 68 навчальних години. Він
складається з 6 розділів, кожен з яких містить 8 уроків; із двох
семестрових контрольних робіт; довідникових та додаткових
матеріалів. Таким чином, на кожен розділ відведено 10 навчальних
годин та по годині на кожну семестрову контрольну роботу.
Автори передбачили лінійну структуру подання мовного та
мовленнєвого матеріалу, проте вчитель може вносити корективи у
структурування змісту й послідовність вивчення цього матеріалу
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відповідно до потреб класу, його навченості та рівня володіння
навчальним матеріалом.
Методичний апарат. У підручнику подаються різні види
вправ:
- репродуктивні – вимагають правильного відображення
засвоєних знань;
- пошукові – учні мають самостійно або за допомогою вчителя
сформувати правило чи поняття;
- проблемні – спрямовуються на "здобуття" (самостійно або
колективно) нових знань на основі раніше набутих;
- практичні – потребують вправного застосування набутих
компетенцій.
Зміст вправ, текстів та діалогів підібраний з урахуванням
доступності,
повторюваності,
поступового
ускладнення,
комунікативної цінності, відповідності інтересам учнів цього віку.
Рубрики «Je parle et j’agis» («Я кажу і дію») та «J’observe et je
m’entraîne» («Я спостерігаю і вправляюся») сприяють
узагальненню набутого навчального й життєвого досвіду та
спрямовуванню учнів на подальший пошук аналогій із засвоєним
матеріалом у повсякденному житті, розвиток у них
спостережливості, зацікавленості.
Ілюстративний апарат підручника підібраний відповідно до
дидактичної мети уроку. Він містить цікаві фото, колажі, малюнки,
що не лише цікаві для учня, а й є ґрунтовною навчальною опорою
для різноманітних програмових завдань, наприклад, реалізації
соціокультурного
компонента
програми,
безперекладної
семантизації іншомовної лексики тощо. Унаслідок цього деякі
фрагменти збільшено або подано в схематичному вигляді.
Реалізація
педагогічної
технології.
У
підручнику
представлено педагогічні технології, що дозволяють учневі
ефективно засвоїти мовний і мовленнєвий матеріал уроку та
використовувати його у спілкуванні. Означене завдання
реалізується через доцільно підібрану систему вправ, яка враховує
особливості розвитку учнів цього віку, їх навчальний та життєвий
досвід, психологічні закономірності процесу запам’ятовування та
репродукції іншомовного мовленнєвого та мовного матеріалу.
Підручник Français-5 (2) демонструє авторську технологічну
модель: вміщуються спеціальні рубрики, різнопланові завдання та
вправи, для виконання яких передбачено індивідуальну, парну та
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групову форми роботи; пропонуються завдання із застосуванням
проектної методики; розглядається педагогічна технологія, яка
сприяє чіткому розумінню того, яким способом буде реалізовано
програмове завдання. Учитель може передбачити перебіг
навчального процесу, його цілі та шляхи їх досягнення лише
ознайомившись зі змістом підручника.
У підручнику демонструються різні форми виконання завдань,
що спонукає учнів до самореалізації, вибору відповідного способу
виконання та забезпечує досягнення мети уроку. У Français-5 (2)
враховується здобутий учнями навчальний досвід у вивчені першої
іноземної мови.
Мова підручника. Мова підручника відповідає нормам
французької та української літературної мов, вона є лаконічною,
точною та зрозумілою для учнів. Завдання підручника дублюються
рідною та іноземною мовами, чим забезпечується принцип
доступності, полегшується навчальний процес та розвивається
самостійність учня.
Усі тексти підручника носять навчальний характер, деякі з них
є автентичними (вірші, скоромовки, рисівки, короткі тексти), проте
кожен із них має певне емоційне забарвлення, є цікавим та
інформативним для учнів.
У підручнику вміщено рубрику, в якій подаються зразки
речень, що використовуються у спілкуванні учня та вчителя в
умовах класу. Мова підручника є зразком для мови учня. Для
реалізації завдань навчальної програми та формування в учнів усіх
видів мовленнєвої діяльності, у комплект до підручника входять
робочий зошит та аудіосупровід.
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Фурман Віра Костянтинівна, завідувач кабінету
суспільних предметів, доцент кафедри методики
та змісту соціогуманітарної освіти Рівненського
ОІППО
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО
ВИКЛАДАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН В
УМОВАХ ПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ
Зміна парадигми освіти і виховання потребує оновлення
змісту, форм і методів роботи сучасної школи, розробки
інноваційних педагогічних технологій, вироблення у педагогів
інноваційного стилю їх діяльності.
Таким чином, інноваційні процеси, що відбуваються в освіті,
вимагають відповідних змін у професійній діяльності вчителя,
обумовлюють необхідність виявлення теоретико-методичних засад
формування його як конкурентоспроможного фахівця, що і є
основним завданням нашого семінару.
На сучасному етапі набуває поширення концепція
компетентнісного підходу в освіті, що є основою змістовних змін
щодо забезпечення відповідності освіти запитам і можливостям
суспільства періоду інформатизації та глобальної масової
комунікації. З позицій компетентнісного підходу суттю освіти стає
розвиток здібності до самостійного вирішення проблем у різних
сферах і видах діяльності на основі використання соціального
досвіду, елементом якого стає і власний досвід тих, хто навчався.
Сьогодні освіта України переживає «перезавантаження»:
вводяться нові Державні освітні стандарти, оновлені програми,
підручники.
Новий Державний стандарт базової і повної загальної
середньої освіти впроваджується в частині базової загальної
середньої освіти з 1 вересня 2013 р., а в частині повної загальної
середньої освіти – з 1 вересня 2018 року.
Означений Державний стандарт спрямований на виконання
завдань загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступенів та
визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи.
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Як і чинний, новий Державний стандарт складається з трьох
частин:
1. Характеристика освітніх галузей, що входять до інваріантної
частини плану.
2. Базовий навчальний план.
3. Державні вимоги до навчальних досягнень учнів.
Представлений Державний стандарт розроблений
зі
спрямуванням освітніх галузей на розвиток сформованих і
формування нових предметних (галузевих) компетентностей.
Метою освітньої галузі “Суспільствознавство”, що складається
з історичного та суспільствознавчого компонентів, є забезпечення
розвитку учня як особистості, яка керується гуманістичними
нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином України та
успішно самореалізується в сучасному українському суспільстві.
Зміст історичного компонента структуровано з урахуваннями
специфіки історичного знання та хронологічних етапів розвитку
людства за такими наскрізними змістовими лініями: людина –
людина, людина – суспільство, людина – влада, людина – світ
уявлень та ідей, людина – простір, людина – природа, людина –
світ речей. Зазначені змістові лінії подаються за групами у
складових змісту освітньої галузі та в державних вимогах до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів із застосуванням проблемнотематичного підходу, що поєднаний з оглядовим, тематичним та
поглибленим
вивченням
і
синхронним
викладанням
взаємопов’язаних курсів історії України та всесвітньої історії.
Основними
змістовими
лініями
суспільствознавчого
компонента є людина в суспільно-політичній сфері, людина в
соціальній сфері, людина в правовій сфері, людина в економічній
сфері, людина в культурно-духовній сфері.
Із 1 вересня 2013 року набирає чинності нова навчальна
програма з історії для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних
закладів. Це в черговий раз змушує вчителів історії шукати
відповіді на запитання: Чим нова навчальна програма з історії
відрізняється від попередньої? Як учителю історії планувати урок
за новою навчальною програмою?
Потрібно зауважити, що сьогодні в усьому світі відбувається
перенесення акцентів із запам’ятовування фактів на застосування
знань та навичок. Це більше відповідає інформаційному
суспільству та економіці, що базується на знаннях, і вимагає
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впровадження у практику навчання принципово нового типу
програм.
Альтернативою програм, орієнтованих на зміст навчання, є
програми, спрямовані на набуття досвіду. У програмах цього типу
зміст подається в загальному вигляді, проте докладніше розписані
розумові операції, які мають виконувати учні під час навчання.
Ключовою ідеєю таких навчальних програм є те, що вони
спрямовують процес планування навчання шляхом точнішого
опису його очікуваних результатів, що дає можливість зробити
навчальний процес більш контрольованим. Такі програми тісно
пов’язані зі стандартами освіти, оскільки вони побудовані за тією
самою логікою й відрізняються одна від одної лише ступенем
деталізації.
Навіть побіжний погляд на зміст нової навчальної програми з
історії дозволяє стверджувати, що її автори намагалися реалізувати
подібні ідеї на практиці. Структура нової програми з історії зовні
подібна до структури нині діючої:
1) пояснювальна записка зі вступом із визначенням мети і
завдань шкільної історичної освіти, характеристикою структури
навчальної програми, визначенням особливостей організації
навчання учнів історії за новою програмою;
2) коротка характеристика окремих навчальних курсів;
3) зміст історичного навчального матеріалу, структурований за
темами;
4) перелік державних вимог до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів.
Для набуття школярами історичної та інших компетентностей
окремою структурною складовою програми вперше стають
спеціальні практичні уроки – практичні заняття. Практичне заняття
– це форма навчального заняття, при якій педагог організовує
детальний розгляд учнями окремих теоретичних положень
навчального предмета й формує вміння та навички їх практичного
застосування шляхом індивідуального виконання учнями
відповідно до сформульованих завдань.
Інноваційна діяльність учителя та учнів у процесі навчання
дисциплін суспільствознавчої галузі, її організаційні форми,
методи, методичні прийоми та засоби – особливий зміст процесу
методичної підготовки майбутнього вчителя. Він займає ключову
позицію, забезпечуючи інноваційну мобільність майбутнього
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вчителя-суспільствознавця, можливість не тільки сприймати зміни
в суспільствознавчій галузі, але й швидку реакцію на неї у вигляді
моделювання навчального процесу.

Фурман Віра Костянтинівна, завідувач кабінету
суспільних предметів, доцент кафедри методики
та змісту соціогуманітарної освіти Рівненського
ОІППО
Пишко Олена Леонідівна, методист кабінету
суспільних предметів, старший викладач кафедри
методики та змісту соціогуманітарної освіти
Рівненського ОІППО
Горецька Алла Анатоліївна, методист кабінету
суспільних предметів, старший викладач кафедри
методики та змісту соціогуманітарної освіти
Рівненського ОІППО
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ
ГАЛУЗІ «СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО» В УМОВАХ
ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ І МЕТОДИК НАВЧАННЯ
СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
У межах навчального предмета «Історія України» в 5 класах у
загальноосвітніх навчальних закладах України з 2013-14 н. р.
вивчатимуть курс «Вступ до історії». Означений курс –
пропедевтичний, що й визначає його місце в системі шкільних
історичних курсів та поміж інших навчальних дисциплін, а також
початковість, елементарність його змістової частини й тих вимог,
які висуваються до загальноосвітньої підготовки учнів. Мета,
завдання й зміст курсу ґрунтуються на засадах, сформульованих у
Державному стандарті базової та повної середньої освіти (освітня
галузь «Суспільствознавство»), а саме: «метою навчання історії в
загальноосвітній школі є формування в учнів ідентичності та
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почуття власної гідності в результаті осмислення соціального та
морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури
України в контексті історичного процесу».
Мета, завдання та зміст курсу. З огляду на вищезазначене,
основною метою курсу є створення умов для успішного
опанування учнями наступних систематичних курсів історії
України та всесвітньої історії.
П’ятикласники вперше ознайомлюються з навчальним
предметом «Історія», тому головними завданнями курсу є:
–
формування уявлень і початкових знань учнів про
історію як галузь людських знань, як науку, що має свій предмет
вивчення і свої методи дослідження;
–
розвиток у школярів інтересу до предмета та мотивації
щодо його вивчення.
Крім
того,
курс
передбачає
розв’язання
низки
загальнодидактичних
завдань
із
розвитку
пізнавальних
можливостей та особистісних якостей учнів.
Зміст пропедевтичного курсу передбачає, що після його
вивчення учні будуть:
–
знати і розуміти, що таке історія, як відбувається відлік
часу в історії, як історики довідуються про минуле;
–
застосовувати набуті знання та вміння для того, щоб
визначати тривалість і послідовність історичних подій,
співвідносити рік зі століттям, розрізняти умовні позначки і
знаходити місця історичних подій на карті;
–
знаходити у підручнику та адаптованому тексті
документа відповіді на запитання і складати розповідь про подію
або постать за запропонованим учителем алгоритмом;
–
зіставляти окремі події з історії родини з історією
рідного краю та України, виявляти ставлення до історії, окремих
подій та вчинків історичних діячів, оцінювати роль громадян,
музеїв та історичної науки у збереженні минулого.
У новій чинній програмі зазначено кількість годин на вивчення
курсу (загалом – 35 годин, 1 година на тиждень). Передбачено
години для уроків узагальнення, тематичної перевірки
та
оцінювання знань, умінь і навичок учнів, уроку підсумкового
узагальнення та практичних занять. Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки в програмі сформульовано як перелік
умінь та навичок, що їх мають набути учні в процесі вивчення
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кожної теми. Наприкінці курсу обов’язково передбачено години
резервного часу, які вчитель використовуватиме на власний розсуд.
Історичний зміст курсу реалізовано в хронологічній
послідовності, що дає змогу створити конкретні образи історичних
епох та сформувати чіткі просторові й часові уявлення учнів.
Беручи до уваги вікові особливості пізнавальної діяльності дітей
10-11 років, в учнів формуються первинні знання та уявлення про
розвиток історії як науки і як живої пам’яті про життя людей у
минулому, про історичний час і простір, про що саме та про кого
пишуть історики. Передбачається ознайомлення дітей з
історичними джерелами різних типів – як із письмовими, так і
візуальними, а також речовими, включаючи пам’ятки, що
формують навколишнє історичне середовище.
Курс не передбачає системного викладу інформації про
минуле. Відібраний та запропонований у підручниках матеріал про
події, явища, історичні персонажі тощо не є вичерпним і може
доповнюватись учителем за умови його збалансованості як з огляду
подання
національної
та
регіональної
історії,
так
і
багатоаспектності соціальної, політичної історії, історії культури та
повсякдення.
«Вступ до історії» складається з трьох розділів, які дають
змогу учням послідовно опанувати відповідну інформацію та
початкові предметні вміння, що становлять основу подальшої
історичної освіти школярів.
Перший розділ «Звідки і як історики довідуються про минуле»
передбачає ознайомлення на рівні уявлень з поняттями:
–
«історичний час» та одиниці і способи його
вимірювання, формування початкових уявлень про хронологічну
послідовність та тривалість подій у часі, про співвідношення року
зі століттям;
–
«історичний простір», формування початкових умінь
працювати з
історичною картою, та її легендою, формування елементарних
практичних навичок роботи з нею;
–
«історичні джерела», їх види та особливості,
формування початкових умінь працювати з різними видами
джерел.
Другий розділ «Про що і про кого розповідає історія»
знайомить учнів із важливими подіями з історії України та
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видатними
історичними
особистостями
у
хронологічній
послідовності.
Інформація третього розділу «Що історичні пам’ятки
розповідають про минуле» спрямована на формування початкових
уявлень про розвиток культури та найвизначніші культурні
надбання і пам’ятки українського народу.
Особливості організації навчально-виховного процесу.
Форми та методи навчання історії в 5 класі, а також зміст
історичної освіти повинні обов’язково узгоджуватися з віковими
особливостями учнів. Організовуючи роботу на уроках, учитель
має віддавати перевагу розвивальним прийомам, уникати лекцій,
конспектувань, рефератів та фронтальних зрізів знань.
Із метою набуття школярами історичної та інших
компетентностей і відповідно до державних вимог із
загальноосвітньої підготовки учнів окремою структурною
складовою програми вперше стають спеціальні уроки – практичні
заняття. Такі заняття в курсі історії мають подвійну мету: вони є
способом вивчення нового матеріалу на основі опрацювання
історичних джерел та важливим засобом формування предметних
умінь і навичок учнів. Кожне із пропонованих практичних занять
присвячується певній темі та передбачає переважно самостійну
роботу учнів з допомогою вчителя над окремими питаннями теми з
використанням різноманітних джерел знань (підручники, де
вміщено тематичні історичні джерела – як текстові, так і візуальні;
довідкові матеріали; запитання і завдання; інтернет-ресурси; фонди
музеїв; місцеві історичні пам’ятки, оглянуті учнями під час
екскурсій). Практичні заняття передбачають використання на уроці
історичних джерел, насамперед наведених у підручнику, адже вони
сприяють конкретизації історичного матеріалу, розвитку уяви та
допитливості, наповнюють зміст яскравістю та образністю.
Водночас
джерело,
запропоноване
для
опрацювання
п’ятикласникам, має бути лаконічним, простим і зрозумілим.
Під час практичного заняття вчитель є консультантом у
процесі самостійної роботи учнів, надаючи їм необхідну допомогу
залежно від віку та пізнавальних можливостей. Матеріали до
практичних занять і методичні рекомендації щодо організації
пізнавальної діяльності учнів повинні бути представлені в
підручниках. Порядок проведення практичних занять, оцінювання

93

їх результатів та наявність домашнього завдання залишається у
компетенції вчителя.
Уроки узагальнення до окремих розділів та урок
узагальнення
до
курсу
покликані
допомогти
учням
систематизувати вивчене, відрефлексувати процес навчання і
повернутися до найскладніших моментів теми, курсу, піднести
розуміння навчального матеріалу на новий рівень, використати
міжкурсові та міжпредметні зв’язки. Елементарність, початковість
курсу зумовлює певні труднощі в проведенні уроків узагальнення.
Під час таких уроків акцент має бути перенесений на вміння учнів,
тож кожна наступна тема повинна відзначатися вищим рівнем
сформованості вмінь. Варто пам’ятати, що від п’ятикласників не
вимагається тлумачення тих історичних понять, вивчення яких
передбачено програмою у старших класах, відповідати на
запитання, що вимагають системних знань і багатшого життєвого
досвіду.
Принципове значення для організації навчання історії в 5 класі
мають активні та інтерактивні методи. Передумовою активного
навчання є чергування різних форм діяльності учнів. Наприклад,
працюючи з текстом, учні можуть шукати відповідь на запитання,
добирати коментарі до ілюстрацій, складати план, порівнювати
текст з ілюстраціями та картами, знаходити нові слова та
витлумачувати їх, додержуючись інструкцій підручника.
Роботу з підручником потрібно чергувати з коротким викладом
(розповіддю) вчителя, роботою із зошитом. З огляду на вікові
особливості п’ятикласників розповідь учителя не повинна мати
нічого спільного з лекцією, а уроки жодною мірою не повинні
зводитися тільки до читання й переказування тексту підручника.
Немає потреби переповідати той матеріал, що викладений у
підручнику, як і не потрібно ускладнювати виклад додатковою
інформацією. Роль учителя – організувати бесіду навколо питань,
що вивчаються у контексті теми чи розділу. На перших етапах
навчання бесіда передує читанню, згодом читання передує бесіді. У
бесіді обов’язково слід використовувати елементи міркування,
запитання вчителя й відповіді учнів, логічні задачі та їх розв’язок.
Слово вчителя має бути образним та емоційним, воно повинно
апелювати до особистісного досвіду п’ятикласників.
Обов’язковою умовою успішного навчання історії в п’ятому
класі є різноманітна самостійна робота учнів. Обов’язковим для
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дітей цієї вікової категорії також є актуалізація знань і життєвих
уявлень, повторення та закріплення вивченого на уроці. Отже,
плануючи урок, потрібно обов’язково передбачити час на ці етапи,
скориставшись для цього відповідними завданнями підручника.
З-поміж активних методів навчання заслуговують на увагу
ігрові форми. Під час вивчення курсу може йтися як про створення
окремих, епізодичних ігрових ситуацій, так і про застосування
ігрових моделей навчання. Варто ширше використовувати урокиекскурсії, наприклад, до місцевого музею чи історичної пам’ятки.
Доречними будуть й ігри-подорожі чи ігри-дослідження, які можна
сконцентрувати в часі, обмеживши однією темою або й одним
уроком.
Забезпечення курсу навчально-методичною літературою.
Пропедевтичний курс «Вступ до історії» укомплектований
підручниками – переможцями Всеукраїнського конкурсу
підручників для 5 класу загальноосвітньої школи: В. Власова
(видавництво «Генеза») та О. Пометун, І. Костюк, Ю. Малієнко
(ВД «Освіта»).
Особливістю підручника В. Власова є те, що всі структурні
елементи навчальної книги, як-от: текстові (основний текст,
пізнавальні рубрики з фрагментами історичних документів) та
позатекстові (апарат організації засвоєння та контролю,
ілюстративний матеріал), зорієнтовані на формування предметних
компетентностей, а також на організацію рефлексивної діяльності,
активну комунікацію та співпрацю учнів у навчанні.
Опрацьовувати основний текст у підручнику В. Власова
запропоновано таким чином: до кожного пункту параграфа
сформульовано завдання на розвиток критичного мислення з
використанням інтерактивних методик. Учням пропонується у
парах, групах чи в загальному колі: 1) передати зміст прочитаного
трьома реченнями; 2) запропонувати до тексту інші назви: такі, які
б передавали зміст тексту, втілювали б його основну думку, були б
образними; 3) дібрати один іменник, два прикметники, три
дієслова, які б розкривали зміст прочитаного; 4) сформулювати за
змістом тексту 3-5 запитань, які починаються словами Що? Хто?
Де? Як? Коли? і одне запитання зі словом Чому?, по черзі дати
відповіді на них; 5) скласти розповідь; 6) намалювати ілюстрацію;
7) запропонувати відповідь на проблемне питання тощо.
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Кожен параграф має блок чітко сформульованих запитань і
таких, що дозволяють учневі вловити суть проблеми, націлюють
його на самостійне осмислення й аналіз явищ та подій минулого.
Після
назви
уроку
вміщено
основні
питання,
які
опрацьовуватимуться, та сформульовано навчальні цілі відповідно
до компетентнісно орієнтованого підходу у вигляді очікуваних
результатів. Наприкінці параграфа пропонується оцінити знання й
уміння учнів відповідно до передбачуваних цілей уроку з
допомогою рубрики «Перевірте себе». Це дає змогу досягти
завершеності навчального процесу в межах уроку. Кожен урок
завершує завдання рубрики «Рефлексія».
В основу підручника О. Пометун, І. Костюк, Ю. Малієнко
закладено ідею активного залучення п’ятикласників до пізнання
історії на всіх етапах уроку. Це реалізується через систему
навчальних завдань, які спрямовують пізнавальну діяльність учнів
на усвідомлення того, як минуле представлене в різних історичних
джерелах та на розуміння основних подій вітчизняної історії.
Важливим елементом роботи учнів із текстом підручника є
цілеспрямована робота з історичними поняттями, мета якої –
прищепити уважне ставлення до мови та історії як сфери наукових
знань. Оскільки процес пізнання історії у п’ятикласників тільки
розпочинається, авторами розроблені алгоритми роботи із
джерелами, що забезпечуватиме набуття учнями важливих
первинних дослідницьких навичок роботи з доступними джерелами
знань, зокрема адаптованими уривками з історичних творів,
ілюстраціями, картами, фотографіями, зображеннями культурноісторичних пам’яток тощо. Водночас тлумачення основних понять
курсу, висвітлення складних історичних явищ оптимально поєднує
науковість і доступність.
Методичні пропозиції вчителям поєднують традиційні форми
проведення уроку та інтерактивні, що максимально відповідає
віковим особливостям учнів. Детально розписані практичні роботи
допоможуть педагогам правильно організувати їх проведення, а
учням – дослідити окремі питання історичного минулого України,
поєднати розуміння національної історії з історією рідного краю на
локальному рівні.
Особливістю підручника є забезпечення європейського
контексту у викладі історії України, що дозволить учням побачити
історію своєї держави на тлі загальних історичних процесів.
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Інформуємо також, що Міністерство рекомендує серед інших
курсів вивчати курс за вибором «Культура добросусідства» (автори
М. А. Араджионі, О. К. Смірнов), що сприяє поглибленню знань
учнів із питань багатокультурності, історії, географії, культури та
традицій народів рідного краю. Курс має позитивний вплив на
розвиток міжкультурної освіти, виховної роботи, профілактику
ксенофобії й зниження конфліктного потенціалу в освітньому
середовищі.
Формування духовного світу дітей та молоді, духовності як
провідної якості особистості – важливе і складне завдання.
Особливої актуальності воно набуває сьогодні, коли складності
соціально-економічного й політичного розвитку країни у попередні
роки боляче вразили молодь. Серед дітей та молоді падає
духовність, зростає зневіра у моральних орієнтирах у
повсякденному житті. Засоби масової інформації та комунікації
дедалі більше впливають на суспільство й особливо на молодь,
нерідко потураючи культам сили, зброї, моральному релятивізму і
конформізму.
У ситуації гострого дефіциту ціннісних установок і орієнтацій
релігійні й моральні цінності, які є основою гуманістичних
цінностей, відіграють дедалі вагомішу роль у сучасному вихованні
дітей та молоді. Отже, виникає гостра потреба в залученні
християнських цінностей до процесу виховання дітей, визначенні
основних засад, цілей, напрямів, змісту,
форм і методів
формування духовності на їх основі, які разом з іншими
складовими сприятимуть розвитку і формуванню духовної
високоморальної особистості, майбутнього громадянина України.
На сьогодні курси духовно-морального спрямування мають
максимальне навчально-методичне забезпечення. Створено та
видрукувано концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх
навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування,
програми, підручники, методичні посібники для вчителів, робочі
зошити, хрестоматії для учнів із християнської етики та інших
курсів духовно-морального спрямування.
Якщо у 2005 році не було жодного підручника, який би мав
гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки» і відповідав
би сучасним вимогам до навчальної літератури, то сьогодні їх
кількість складає не один десяток. Наявні також електронні
посібники.
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Рівненським
обласним
інститутом
післядипломної
педагогічної освіти щорічно проводяться курси з підготовки
вчителів предметів духовно-морального спрямування.
Постійно проводяться конференції, семінари, засідання
«круглих столів», присвячені даній тематиці; конкурси та
олімпіади (наприклад, «Юні знавці Біблії», «Кришталева сова»)
для учнів, конкурс «Учитель року» для вчителів.
Вивчення християнської етики в області розпочалося з 1992
року, а кількість навчальних закладів, де вивчаються курси
духовно-морального спрямування, зростає.
Сьогодні учні мають можливість вивчати такі предмети за
вибором: «Християнська етика в українській культурі», «Основи
православної культури Криму», «Основи ісламської культури
Криму»,
«Основи християнської етики»,
«Культура
добросусідства», «Світові релігії і культури світу», «Етика і
психологія сімейного життя»,
«Етика: духовні засади»,
«Християнська етика», «Розмаїття релігій і культур світу»,
«Морально-етичне виховання», «Основи християнської моралі»,
«Дорога добра», «Дорога милосердя», «Дорога доброчинності»,
«Дорога мудрості», «Основи християнської культури», «Основи
православної етики», «Основи православної культури», «Біблійна
історія та християнська етика», «Православна культура
Слобожанщини», «Історія релігій», «Історія релігій світу і духовна
культура», «Традиція єврейського народу» та ін.
Наказом Міністерства освіти і науки України (№ 437 від
26.07.2005 р.) було передбачено, починаючи з 2005-2006
навчального року, у 5-6 класах вивчення предмета «Еетика» або
предметів морально-етичного спрямування за вибором учнів.
Варто зазначити, що цей пункт було введено за наполяганням
органів управління освітою західних областей, де на той час
вивчалася християнська етика як обов’язковий курс. У
впровадженні курсу світської етики освітяни цих областей вбачали
своєрідну загрозу вивченню курсу християнської етики.
У 2013-2014 навчальному році курс «Етика» буде вивчатися у
6 класі за рахунок інваріантної складової, а у 5 – за рахунок
варіативної складової Типових навчальних планів.
Міністерство докладає чимало зусиль щодо посилення
ефективності духовного виховання учнівської молоді. Але при
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цьому варто зазначити, що надзвичайно важливу роль у цьому
плані відіграють також органи місцевого самоврядування.
Як засвідчує досвід, найбільш ефективне упровадження цих
курсів у тому випадку, коли є відповідні рішення органів
місцевого самоврядування. Тоді немає проблем ні з виділення
годин із варіативної складової, ні з перепідготовкою вчителів, ні із
закупівлею підручників та посібників для школярів.
Викладання предметів духовно-морального спрямування в
загальноосвітніх навчальних закладах можливе лише за умови
письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя.
Відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту”,
викладати навчальний предмет „Етика” та факультативні курси
морально-етичного спрямування можуть особи, які мають вищу
педагогічну освіту та документ про проходження відповідної
курсової підготовки. Підготовка вчителів курсів духовноморального спрямування здійснюється в ряді вищих навчальних
закладів країни або на курсах підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів при обласних інститутах післядипломної педагогічної
освіти.
Для учнів 6-11-х класів чинними залишаються рекомендації,
що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01.06.2012 року
«Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових
дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.).

Горегляд Яна Іванівна, методист Кузнецовського
міського методичного кабінету
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
(Фрагмент майстер-класу)
Демократичні перетворення, насиченість інформаційних
потоків вимагають реформування системи освіти, адже сьогодні у
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світі найбільш вартісним товаром є знання, інтелект, життєва і
виробнича компетентність.
На сучасному етапі школа повинна навчити учня пізнавати
світ, працювати та жити в суспільстві, самореалізовуватися. Ці
завдання покладено на сучасного педагога, який має бути об’єктом
особистісного і професійного зростання, намагатися досягти нових
педагогічних висот, бути провідником ідей державотворення,
носієм культури загальнолюдських цінностей.
Успішне виконання завдань розвитку національної освіти
значною мірою залежить від наполегливої праці організаторів
методичної роботи – Рівненського ОІППО, методиста методичного
кабінету управління (відділу) освіти, керівників міських та
шкільних методичних об’єднань, учителів.
Методична робота – це систематична, колективна та
індивідуальна діяльність педагогічних працівників, спрямована на
вдосконалення їхньої кваліфікації та професійної майстерності.
Вона вимагає постійної уваги і копіткої, безперервної роботи
педагогів, адже за її результатами можна стверджувати про рівень
освіти.
Завданнями методичної служби є: підготовка педагога до
активної участі у формуванні єдиного інформаційно-навчального
середовища та використання в навчальному процесі комп’ютерноорієнтованих програмно-педагогічних засобів; задоволення
професійних запитів учителя-практика, забезпечення якісного рівня
навчально-виховного процесу. Щодо шляхів розв’язання означених
завдань, то у кожного педагога вони свої, проте слід пам’ятати, що
це – процес творчий, який дозволить учителеві досягти бажаних
результатів за умов поєднання педагогічного досвіду з власним,
дотримання
принципу
самостійності
у виборі
шляхів
удосконалення своєї праці.
Аналізуючи систему науково-методичної роботи кафедри
суспільних дисциплін міста, слід зауважити, що вона спрямована
на розвиток творчої індивідуальності педагогів, стимулювання їх
творчих пошуків, примноження інноваційних здобутків,
поширення новаторського досвіду.
Структура методичної роботи передбачає взаємозв’язані
елементи, що відповідають цілям і завданням, які стоять перед
педагогічними працівниками, та втілюються у різних формах
методичної роботи. Адже в сучасних умовах, як ніколи, вчителю
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потрібно не тільки по-новому вчити, але й по-новому вчитися, бути
в постійному творчому пошуку, володіти сучасними інформаційнокомунікативними технологіями, бути професійно компетентною
особистістю, крокувати в ногу з вимогами сьогодення.
Відповідно до структури, плану роботи, що відповідають
вимогам моніторингу й діагностики, впроваджуються різноманітні
форми методичної роботи. Традиційними стали методичні
об'єднання та семінари-практикуми (2 упродовж навчального року)
переважно теоретично-практичного характеру, де опрацьовуються
навчальні програми, інстуктивно-методичні листи МОНУ,
заслуховуються та обговорюються доповіді, аналізується рівень
навчальних досягнень учнів, моделюються уроки, обговорюються
форми роботи, що сприяють інформаційно-комунікаційному
обміну досвідом (творчі звіти, онлайн-конференції, педагогічні
мости та педагогічні десанти, робота клубу «Натхнення») з теми
«Розвиток історичного та правового мислення учнів шляхом
упровадження новітніх технологій».
Використання інформаційно-комунікаційних технологій дає
педагогам можливість по-новому здійснювати на уроках текстову
(з історичними та нормативно-правовими документами) та
графічну (таблиці, схеми, малюнки) роботу, використовувати
відеоінформацію (телеекскурсії в музеї, телевізійні передачі,
фільми) та мультимедіапрезентації, проводити онлайн-тестування
з метою формування в учнів самоосвітніх навичок, умінь робити
висновки, узагальнювати, класифікувати, переводити інформацію з
однієї знакової системи в іншу.
Новий Державний стандарт орієнтує педагогічних працівників
на використання інформаційно-комунікаційних технологій. Проте
вирішальним чинником досягнення високої результативності з
підвищенння фахової компетентності, звичайно ж, є діяльність
педагога.
Формування компетентностей відбувається в процесі
обов’язкової взаємодії всіх суб’єктів – як по вертикалі (наскрізна
лінія: РОІППО – методист – учитель), так і по горизонталі (учень –
учитель, учень – засоби масової інформації). Підвищення
компетентності неможливе без постійного самовдосконалення
особистості, тому новий Державний стандарт спонукає педагога до
визначення нових цілей, сприяє її самовдосконаленню.
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Пекарська Лариса Володимирівна, завідувач
кабінету математики Рівненського ОІППО
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ МАТЕМАТИКИ
ЩОДО ПОШИРЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У
ПРАКТИКУ (Презентація досвіду)
Основну ідею реформування системи освіти можна
сформулювати таким чином: ефективність навчання може бути
поліпшена
завдяки
проектуванню
та
розповсюдженню
інноваційних освітніх систем і технологій.
Із метою поширення та впровадження в практику роботи
наукових ідей, педагогічних інновацій, нових освітніх технологій
працівниками кабінету математики організовуються та проводяться
різноманітні семінари, зокрема:
- для методистів відділів (управлінь) освіти щодо методичних
особливостей вивчення математики;
- для методистів відділів (управлінь) освіти з теми
«Використання комп’ютерних
технологій та мультимедійних
засобів у навчальному процесі» на базі районних опорних закладів;
- для вчителів ЗНЗ з теми «Методичні засади побудови
підручників»;
- для методистів відділів (управлінь) освіти з питань
технологізації навчального процесу.
Важливим напрямком науково-методичної роботи є підготовка
вчителів до роботи з обдарованими дітьми. Тому в практику роботи
ввійшов постійно діючий семінар-практикум для вчителів
математики «Особливості роботи з обдарованими дітьми».
Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується
відходом від тоталітарної уніфікації і стандартизації педагогічного
процесу, інтенсивним переосмисленням цінностей, пошуками
нового в теорії та практиці навчання і виховання. Цей процес не
може бути стихійним. Він потребує управління. Основу
інноваційних процесів в освіті складають дві важливі проблеми
педагогіки – проблема вивчення, узагальнення і поширення
передового педагогічного досвіду та проблема впровадження в
практику досягнень психолого-педагогічної науки.
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Сучасні педагогічні ідеї, результати наукових досліджень із
педагогіки та психології для учителів, керівників закладів освіти
часто залишаються невідомими у зв’язку з відсутністю своєчасної
інформації.
Комп’ютерні технології видозмінюють традиційні форми
подачі інформації, зокрема і в галузі освіти. Опис педагогічного
досвіду (ПД) в електронному вигляді дає можливість у повному
обсязі представити всі його складові, не виключаючи, а
доповнюючи традиційні форми можливостями інформаційнотелекомунікаційних технологій.
Оформлення ПД в електронному вигляді дозволяє включати в
інформаційний пакет такі матеріали, які неможливо розмістити в
методичному виданні на паперовому носії, наприклад, засоби
мультимедіа: презентації, аудіо- та відеоінформацію. При такому
підході знижуються економічні затрати на публікації значних за
обсягом текстових матеріалів, кольорових ілюстрацій та
фотографій.
Окрім перерахованих вище переваг, представлення ПД в
електронному вигляді дозволяє підвищити ефективність
сприйняття матеріалу за рахунок максимальної наочності. При
оформленні матеріалів педагогічного досвіду вчитель зазвичай не
обмежений обсягом матеріалу, а отже, має можливість детально та
яскраво проілюструвати процес практичного використання свого
досвіду та його результати.
Скомпонований таким чином матеріал учитель та працівники
методичних служб з успіхом можуть використовувати для
педагогічного спілкування з колегами з метою поширення та
впровадження досвіду.
У кабінеті математики РОІППО створено картотеку ПД
учителів математики Рівненської області. Зокрема, досвід Л. С.
Остапчук, учителя математики Рівненського природничоматематичного ліцею «Елітар» Рівненської міської ради, із теми
«Формування в школярів прийомів мислення як засіб підвищення
рівня математичних знань»; Т. Г. Кордиш, учителя Острозької
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, із теми “Практикум із розв’язування задач
як спосіб диференційованого навчання математики”; О. М.
Крайчук, учителя КЗ «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський
обласний ліцей», із теми “Використання комп’ютерів на уроках
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математики з метою інтенсифікації навчального процесу, мислення
учнів” та ін.
Не менш важливими у напрямку поширенння педагогічних
ідей та інновацій є опорні заклади.
Опорний заклад – це заклад, в якому впроваджується в
практику перспективний педагогічний досвід, проводиться
експеримент із перевірки результативності та можливості
застосування освітніх інновацій, здійснюється робота щодо
підвищення науково-методичного рівня і фахової майстерності
педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів.
В області функціонує два опорних заклади з математики,
зокрема на базі досвіду Т. Ф. Ширко, вчителя математики
Березнівськї гімназії, з теми «Оновлення методики викладання
математики з використанням нових навчальних технологій» та
досвіду Т. І. Левитської, вчителя Сарненської гімназії, з теми
«Використання інтерактивних технологій на уроках математики».
Основні завдання, над реалізацією яких працює обласний
опорний заклад освіти, відображаються у відповідних розділах
перспективного та річного планів роботи закладу, Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
В останні роки в педагогічній літературі розглядаються
нетрадиційні форми науково-методичної роботи, які відповідають
завданням підвищення професійної майстерності за умов
реформування загальноосвітніх шкіл. Під такими формами Н. І.
Стяглик розуміє відомі в номенклатурі організаційні форми, котрі
набувають особливої актуальності через появу якісно нових
соціальних завдань, а також ті, що потребують нестандартної
організації даної роботи для забезпечення оптимального результату
при розв’язанні окреслених завдань. Серед означених форм у
структуру методичної роботи входить творча група вчителів
математики «Дидактичне забезпечення вивчення математики в
класах із поглибленим вивченням предмета».
Уже традиційними стали в області ярмарки педагогічної
творчості, в проведенні яких беруть участь педагоги всіх районів і
міст. Конкурс спрямовано на розвиток творчої діяльності
педагогічних колективів, поширення досвіду роботи кращих
загальноосвітніх закладів області, підтримку інноваційних
розробок і технологій, утвердження пріоритетів освіти в
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суспільстві, піднесення іміджу творчого вчителя. Матеріали
конкурсів-ярмарків
відзначаються
різноманітністю,
оригінальністю,
інноваційним
пошуком
та
авторськими
програмами. Творчі педагоги області діляться тут своїми ідеями та
напрацюваннями. В ході ярмарку проводиться «купівля-продаж»
проектів. Таким чином, багато матеріалів знаходять своїх
«покупців», будуть реалізовані й запроваджені в практику роботи
вчителів.
У загальноосвітніх навчальних закладах області працює 93
молодих учителя математики, стаж роботи яких до 3-х років. Тому
з метою педагогічного становлення молоді педагоги беруть активну
участь у заняттях Школи молодого вчителя математики, які
проводяться у формі тренінгів і покликані ознайомити з новими
технологіями у навчально-виховному процесі.
Здійснення повноцінних результативних змін у діяльності
загальноосвітньої школи неможливе без високого рівня науковометодичного забезпечення і стабільно творчо працюючих
педагогічних працівників. Тому питання підвищення їх
кваліфікації, вдосконалення майстерності, впровадження у
практику досягнень психолого-педагогічної науки, залишається
пріоритетним.
Із цією метою функціонують курси:

учителів математики;

учителів природничо-математичних предметів, які
працюють у профільних класах;

учителів-предметників, які працюють з обдарованими
дітьми;

учителів математики та креслення;

де підвищення кваліфікації з фаху поєднано з вивченням
предмета за програмою «Intel».
Таким чином, сьогодні навчально-методичний кабінет
математики намагається працювати цілеспрямовано, відповідно до
завдань, поставлених державою перед системою освіти: від
цільового підвищення кваліфікації педагогічних кадрів і
методичного оснащення ЗНЗ до координації роботи педагогічних
колективів на базі сучасних досягнень науки та вивчення
результативності навчально-виховного процесу та якості його
освітньо-кваліфікаційного забезпечення.
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Мельник Ганна Максимівна, методист кабінету
математики Рівненського ОІППО
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГА
ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПОШУКІВ
Педагогічна ідея – це повітря, в
якому розправляє крила педагогічна
творчість.
Василь Сухомлинський
Пріоритетним напрямком освітньої системи України, що
підтверджено
державними
законами
та
нормативними
документами, є доступ до якісної освіти. Тому впровадження
інноваційних технологій у навчально-виховний процес – одне із
найважливіших питань, які сьогодні розглядаються в освіті.
Для сучасного суспільства впровадження інноваційних
технологій має не стільки теоретичне, скільки прагматичне
значення, оскільки в умовах глобалізації воно стосується
історичного розвитку та перспектив, які пов’язані з так званими
«високими технологіями».
Складовою модернізації вітчизняної системи освіти є
особистісно орієнтоване навчання, що передбачає заміну
традиційних методів інноваційними, зміщення акцентів навчальної
діяльності на інтелектуальний розвиток особистості, вдосконалення
діяльності суб'єктів навчального процесу.
Інновація в педагогіці – це нововведення в педагогічній
системі, що покращує розвиток і результати навчально-виховного
процесу.
Управління інноваційною діяльністю – це одна із сучасних
форм роботи з педагогічними кадрами. З цією необхідно
створювати відповідні умови для:
постійної реалізації освітніх інновацій;
надання конкурентоспроможних освітніх послуг,
зокрема комп’ютерних;
здійснення оперативного інформаційного зв’язку з усіма
учасниками навчально-виховного процесу;
підготовка конкурентоспроможних випускників до
вимог суспільства, які швидко змінюються.
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Науково-методична робота є однією з найважливіших ланок
управління школою, яка, в першу чергу, пов’язана з розвитком
професіоналізму вчителя, що знаходить своє вираження у
результатах навчального процесу, а також необхідністю
розв’язання протиріч, що гальмують процес підвищення
професійної компетентності педагога.
Одне із завдань науково-методичної роботи – підготувати
педагогів до інноваційних пошуків, дати можливість самостійно
визначити стратегічні напрямки навчально-виховного процесу,
його науково-методичне забезпечення (див. додаток 1).
Увагу організаторів методичної роботи слід спрямувати на
можливість оптимального використання такої ефективної форми
професійного навчання педагогів, як майстер-клас.
Майстер-клас може бути зреалізований у рамках семінарів,
конкурсів професійної майстерності і покликаний:
–
підвищувати професійну компетентність педкадрів;
–
сприяти поширенню й передачі педагогічного досвіду
педагогам-послідовникам;
–
моделювати продуктивну технологію інноваційного
навчально-виховного процесу.
Серед колективних форм методичної роботи великою
популярністю користуються семінари. Семінар – це форма
науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, спрямована
на підвищення їхньої кваліфікації. Основна мета семінару –
активізація самостійної роботи педагогів у ході навчання,
ознайомлення з літературою, осмислення та аналіз теоретичних
проблем, застосування отриманих знань на практиці.
Пріоритетним напрямком діяльності семінарів є розвиток
професійних здібностей педагогів-початківців. Вони спрямовані на
розв’язання таких питань:
накопичення знань і вмінь з методики навчальновиховної роботи, попередження недоліків у професійній діяльності;
підготовка методичних матеріалів;
поглиблення знань щодо вдосконалення форм, методів і
прийомів організації та здійснення навчально-виховної діяльності;
вивчення та апробація інтерактивних методів навчання і
виховання;
застосування в практичній діяльності отриманих
науково-теоретичних і методичних знань, умінь та навичок;
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формування професійної майстерності.
Поряд із традиційними формами роботи методичних служб
важливу роль відіграють нетрадиційні. До них належать:

методичний фестиваль – багатопланова разова форма
пропаганди ПД, основна мета якої – обмін досвідом роботи,
впровадження нових педагогічних знахідок;

методичний турнір – форма методичної роботи, яка
спрямована на пошук, розвиток, підтримку нових ідей, визначення
оптимальних шляхів вирішення актуальних проблем розвитку
освіти;

творчий звіт – форма методичної роботи, що спрямована
на пошук, підтримку, пропаганду ПД учителя, а також діяльності
всього педагогічного колективу з питань інноваційних технологій,
організації навчально-виховної та методичної роботи в закладах
освіти;

ярмарок педагогічних ідей – форма роботи, основне
призначення якої – громадянський огляд та оцінка методичних
здобутків;

авторська школа – одна з форм передачі перспективного
педагогічного
досвіду,
започаткована
при
педагогічних
майстернях;

педагогічна олімпіада – ефективна форма захисту
педагогами науково-методичних проблем, над вирішенням яких
вони працювали впродовж останніх років;

конкурс педагогічної майстерності – форма методичної
роботи, спрямована на пошук, підтримку і пропаганду
перспективного досвіду педагогічних працівників;

методична сесія – форма методичної роботи, що
забезпечує особистісно орієнтований підхід до навчання педагогів
та спрямована на науково-методичне забезпечення освітнього
процесу й інноваційної діяльності вчителя;

клуб – форма методичної роботи, яка об’єднує педагогів
спільною діяльністю з метою підвищення їх професійного рівня,
розвитку талантів, індивідуальних можливостей, забезпечення умов
для їх самореалізації;

тренінг – ефективна форма опанування знань,
інструмент для формування вмінь і навичок, збагачення досвіду;

педагогічні ігри – активні форми вільного професійного
самовияву педагогів, що реалізуються шляхом розігрування
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педагогічних ситуацій, наближених до реальних.
Проаналізуймо традиційну та інноваційну педагогіку.
Таблиця 1
Особливості традиційної та інноваційної педагогіки
Інноваційна
педагогіка
формування знань, умінь розвиток особистості
і навичок
«Школа пам’яті»
«Школа розвитку»
Традиційна педагогіка

Мета
Інтелектуальна
характеристика
Домінуючий тип та
характер
взаємовідносин
Гасло педагога

суб’єкт – об’єктивний

суб’єкт - суб’єктивний

«Роби, як я»

«Не нашкодь»

Коротка
характеристика
стилю взаємодій

авторитарність,
монологічність,
закритість

Форми організації
навчального процесу

фронтальні,
індивідуальні
ілюстративнопояснювальні,
інформаційні
«продавлення»
репродуктивний,
відтворюючий

демократичність,
діалогічність,
відкритість,
рефлексивність
групові, колективні

Методи навчання
Провідні принципи
Основний принцип
діяльності, який
засвоюється учнями
Формула навчання
Способи засвоєння

Функції учителя

проблемні, пошукові,
евристичні,
дослідницькі
«вирощування»
продуктивний,
творчий, проблемний

знання – репродуктивна проблемна діяльність –
діяльність
рефлексія –
досягнення
заучування, діяльність пошукова, мисленнєва
за алгоритмом
діяльність, рефлексія
носій інформації,
організатор
хранитель норм та
співдружності,
традицій, пропагандист
консультант,
предметнокеруючий пошуковою
дисциплінарних знань
роботою учнів
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Позиції учня

пасивність, відсутність активність, прагнення
інтересу до навчальної до самовдосконалення,
діяльності, до
виявлення інтересу до
особистісного
навчальної діяльності
зростання, до значної
частини учнів

Успіх педагогічної діяльності сьогодні визначається не тільки
й не стільки ступенем професійної підготовки вчителя, рівнем
знань, скільки бажанням і можливостями поглиблювати теоретичні
знання та відшліфовувати практичні вміння, тобто постійно
підвищувати рівень професійної компетентності, формувати
педагогічну позицію.
Головними завданнями школи на сучасному етапі є створення
інноваційної педагогічної системи з такою організацією навчальновиховного процесу, яка б максимально повно сприяла розвитку
продуктивно мислячої, творчої особистості, задоволенню її потреб
у самопізнанні, творчому самовдосконаленні, самореалізації,
особистісному та професійному самовизначенні.
Особливості реалізації інноваційних технологій вбачаються у
розв'язанні проблем шкільної освіти: в індивідуалізації навчального
процесу, врахуванні суб'єктивного досвіду, потреб, інтересів,
цінностей, мотивів діяльності особистості. Характерними ознаками
вітчизняної освіти залишається епізодичність та відсутність
науково обґрунтованих показників і критеріїв оцінювання
діяльності вчителя, формально-констатуючий характер освітнього
процесу.
Сучасна освіта покликана створити оптимальні умови для
розвитку і становлення особистості як суб'єкта діяльності та
суспільних відносин через інноваційну діяльність. Важливе місце в
організації навчання посідають інноваційні технології. Під
інноваційною діяльністю ми розуміємо розробку, пошук, освоєння
нововведень, які об'єднують особливості процесу оновлення,
внесення нових елементів у традиційну систему освіти,
характеризують індивідуальний стиль учителя. Така діяльність
розглядається як вищий ступінь педагогічної майстерності.
Перед освітянами сьогодні постала проблема розробки
концепції підготовки вчителя до інноваційної діяльності. Саме
суперечність між необхідністю для вітчизняної педагогіки
осмислити потребу в інноваційній діяльності та відсутність цілісної
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концепції підготовки вчителя до реалізації цієї діяльності й
обумовлює проблему дослідження (див. додаток 2).
Залучаючи педагогів до інноваційної діяльності, можна
використовувати різноманітні форми, методи, підходи, засоби,
технології, зокрема:
– консультації (індивідуальні та групові);
– проективне (програмне) навчання;
– проблемно-ситуативне навчання;
– активно-ігрові методи;
– комплексно-рефлексивне навчання;
– навчання у формі практикуму;
– навчання у формі дослідницької роботи;
– науково-практичні прес-конференції;
– проблемні семінари;
– самоосвітня діяльність.
Аналізуючи труднощі у сприйнятті вчителем інновацій, варто
відзначити, що вони зумовлені гострими суперечностями у сфері їх
особистих ціннісних орієнтацій, тому винятково актуальною є
соціальна та методична підтримка вчителя. Учитель психологічно
не готовий до рівноправних відносин з учнями, побудованих на
принципах співробітництва, партнерства та довіри.
Апробація та впровадження інноваційних технологій у
навчально-виховний процес є вимогою сьогодення. Діяльність
школи побудована таким чином, щоб кожен учитель міг найбільш
повно розкрити свої здібності й талант, розвивати ініціативу та
творчий пошук. Зважаючи на це, вчителі шкіл упроваджують такі
педагогічні інновації:
- технологію розвивального навчання;
- інтерактивні методики (робота в групах, метод проектів,
«мозковий штурм», «ажурна пилка», «акваріум», рольові та ділові
ігри, «велике коло», «шкала думок», «відкритий мікрофон»,
групова дискусія, взаємне навчання);
- технологію проблемного навчання;
- методику гронування;
- блочний метод викладання матеріалу;
- кооперативну форма навчання.
З упровадженням нових технологій змінилася і сама форма
проведення уроків. У педагогічній практиці вчителів з’явилися нові
форми уроків: урок-практикум, урок-пошук, урок-дискусія, урок111

мандрівка, урок-панорама, урок-залік тощо.
При організації особистісно орієнтованого навчання
відзначаємо, що багато вчителів використовують як інновацію
інтерактивні технології, коли навчання здійснюється через
взаємодію тих, хто навчається. У процесі застосування
інтерактивних технологій моделюються реальні життєві ситуації,
створюються проблеми для спільного розв'язання, застосовуються
рольові та дидактичні ігри, а мотивація навчання здійснюється на
основі пізнавального інтересу учнів.
Більшість учителів математики, які проходять курсову
перепідготовку в Рівненському
ОІППО, зазначають, що
запровадження інтерактивних технологій на уроках математики
створює чудові умови для розвитку особистості. Проте виникає
проблема формування рівня навчальних досягнень учнів відповідно
до вимог та стандартів математичної освіти. Також у них
виникають запитання щодо відповідності оцінювання навчальної
діяльності учнів державним стандартам на інтерактивних уроках
математики. Тому більшість учителів математики позитивно
ставляться
до
поміркованого
впровадження
елементів
інтерактивних технологій на уроках, оскільки формування рівня
знань учнів для них залишається первинним завданням, а
формування особистості – вторинним.
Інтерактивні технології допомагають учням думати, розуміти
суть речей, осмислювати ідеї та концепції, а як наслідок – шукати
потрібну інформацію, трактувати її та застосовувати в конкретних і
нестандартних умовах, формулювати й відстоювати власну думку.
Із
метою
забезпечення
ефективності
застосування
інтерактивних технологій у ході навчання педагоги найчастіше
використовують такі методичні прийоми:

випереджувальне навчання, яке дає можливість учням в
індивідуальному режимі прочитати, продумати, осмислити та
оцінити рівень складності завдання;
 використання інтерактивних вправ, які дають учням
«ключ» до опанування навчального матеріалу;
 удосконалення механізмів контролю з питань, що не
пов'язані з інтерактивними завданнями;
 мотивація навчальної та активізація пізнавальної діяльності
учнів;
 створення позитивного настрою для навчання.
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Результатом
цілеспрямованої
інноваційної
роботи
з
педагогами повинна стати нова філософія освіти, основними ідеями
якої є:
- якість навчання – головна мета освіти;
- послідовний та систематичний моніторинг якості роботи;
- орієнтація на кінцевий результат.
Кожен працівник повинен усвідомлювати, що постійне
вдосконалення нових форм роботи – це вимога часу. Із метою
підвищення професіоналізму сучасного вчителя математики
необхідно:
 сприяти розвитку інноваційної освітньої інфраструктури;
 забезпечити формування високого рівня готовності вчителя
до інноваційної освітньої діяльності;
 залучити освітян області до участі в інноваційних освітніх
проектах та створення власного конкурентоспроможного
інноваційного освітнього продукту.
Готовність педагога до використання інноваційних технологій
неможлива без сучасних форм і методів навчання, зміни змісту та
структури навчальних планів і програм, формування сучасного
навчального середовища, підвищення рівня наукових досліджень у
галузі педагогіки, методики та педагогічної психології.
Сучасна інноваційна модель школи вимагає нового вчителя,
який готовий до професійної діяльності в умовах змін і
вдосконалення фахової майстерності. Зважаючи на це, необхідно
забезпечити професійний розвиток педагога не лише підвищуюючи
його кваліфікацію раз у п’ять років, а й надаючи постійну
методичну допомогу (див. додаток 3).
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Додаток 1
ГОТОВНІСТЬ ДО НОВАЦІЙ
1. Вам цікаві новації та експерименти в педагогічній
діяльності?
а) так;
б) ні;
в) невпевнений.
2. Скільки разів у минулому навчальному році Ви
застосовували будь-які новинки у своїй роботі:
а) жодного разу;
б) 1-5 разів;
г) 6-10 разів;
д ) 11-20 разів;
е) понад 20 разів
3. Назвіть 2-3 основні причини, які, на Вашу думку,
гальмують упровадження нових педагогічних ідей та
технологій:
а) недостатнє фінансування нововведень;
б) відсутність інформації про нові ідеї та технології;
в) недостатній зв'язок науки та практики;
г) брак часу; ґ) консерватизм учителів;
д) боязнь зазнати невдач під у ході використання нових
педагогічних ідей;
е) заздрість, пересуди колег;
є) відсутність підтримки з боку керівництва школи (органів
управління);
ж) не бачу необхідності займатися новим, оскільки традиційна
система роботи дає позитивні результати.
4. Чим Вас приваблює інноваційна діяльність:
а) цікаво створити щось нове самостійно;
б) зростає авторитет серед колег;
в) підтримка адміністрації та органів управління;
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ґ) усвідомлення власних перемо;
д) поява реальної можливості реалізувати себе, свої сили й
здібності, досвід і майстерність.
5. Назвіть внутрішні протиріччя, що заважають Вам
створювати та застосувати нововведення:
а) нові ідеї важко реалізувати на практиці;
б) складно довести експеримент до кінця;
в) немає впевненості у позитиві нововведень;
г) заважають сумніви: чи зможу я бути успішним,
упроваджуючи інноваційну чи експериментальну роботу.
6. Які нові педагогічні технології Ви могли б застосувати за
сприятливих умов:
а) колективна творча справа;
б) теорія вирішення винахідницьких задач;
в)методика вивчення себе;
г) прискорення формування колективу;
д) теорія виховання партнерства;
е) теорія самовиховання.
7. Якими діагностичними методиками Ви володієте вільно:
а) тестовою методикою;
б) різнітними видами опитування;
в) ситуаціями вибору;
ґ) рейтингом (взаємооцінка й експертні оцінки);
д) картами вихованості;
е) методикою самооцінки.
8. Якими ознаками готовності до створення новацій Ви
володієте:
а) орієнтуюся в структурі особистості;
б) знаю основні закони, принципи, методики педагогіки;
в) володію новими педагогічними ідеями та технологіями;
г) орієнтуюся у вікових, статевих та індивідуальних
відмінностях дітей;
е) володію знаннями щодо використання психодіагностики;
є) знаю технологію проведення експеременту.
9. Що вважаєте головним складовим успіху:
а) реальність і конкретність задач у досягненні мети;
б) повна самовіддача в будь-якій справі;
в) здоровий спосіб життя і турбота про здоров'я;
г) уміння вчитися у досвідчених фахівців;
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д) уміння орієнтуватися в умовах, що склалися;
е) рішучість і здатність до ризику;
є) відповідальність та почуття обов'язку;
ж) цілеспрямованість та організованість;
з) пошук та внесення новизни в процес і результат діяльності;
і) самопізнання та саморозвиток особистості;
к) творчість, співпраця, партнерство, взаємодопомога колег та
друзів.
Додаток 2
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ
1. Чим, на Ваш погляд, зумовлене застосування
інтерактивних технологій:
а) педагогічною модою;
б) вимогою начальства;
в) вимогами "конкурентної боротьби " з метою залучення
нових учнів;
г) інше.
2. На Вашу думку, вибір нових технологій для
використання на уроках – це:
а) особиста справа вчителя;
б) рішення кафедри (методичного об’єднання);
в) рішення адміністрації школи;
г) рішення вищого органу;
д) особиста справа вчителя та рішення кафедри;
е) особиста справа вчителя та рішення адміністрації;
є) особиста справа вчителя, рішення кафедри і рішення
адміністрації.
3. Коли, на Ваш погляд, на уроках слід розпочинати
використання нових технологій:
а) відразу після ознайомлення з ними;
б) після узгодження з колегами;
в) після узгодження з адміністрацією;
г) після перепідготовки за обраною технологією; е) за
наявності джерела фінансування.
4. Чого Ви чекаєте від своєї участі в інноваційній
діяльності:
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а) одержання додаткової оплати;
б) покращення результатів своєї роботи;
в) особистого задоволення своєю працею;
г) суспільного визнання;
д) зниження обов’язкової норми навчальних годин.
5. Де, на Ваш погляд, школа вимагає найбільших змін?
а) в управлінні;
б) у змісті навчання та виховання;
в) у технології навчання й виховання;
г) у режимі роботи.
6. Що для Вас є перешкодою в розробці та засвоєнні
нововведень?
а) відсутність часу;
б) відсутність обґрунтованої стратегії розвитку школи;
в) відсутність допомоги;
г) відсутність лідерів, новаторів у школі;
д) розбіжності, конфлікти в колективі;
е) відсутність необхідних теоретичних знань;
є) низька поінформованість щодо нововведень в освіті;
ж) відсутність чи недостатній розвиток дослідницьких умінь;
з) відсутність стимулювання;
и) відсутність курсів перепідготовки з конкретних
педагогічних технологій.
Додаток 3
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Назва інноваційної
технології
Модульно-розвивальне
навчання
Особистісно
орієнтовані
технології
Технології
формування
критичного мислення
Проектні технології
Технології
навчання

адаптивного
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Прізвища вчителів

6.

Ігрові технології

7.

Лекційно-практична
система
Проблемне навчання
Інформаційні технології

8.
9.

Гуменюк
Лариса
Миколаївна,
методист
комунальної установи «Рівненський міський
методичний кабінет» Рівненської міської ради
ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ ФОРМ МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ ЯК ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОГО
ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ТА
ІНФОРМАТИКИ
(Із досвіду роботи)
Учитель існує доти, доки сам учиться
В умовах розбудови національної системи загальної середньої
освіти важливого значення набуває інноваційна діяльність, що
характеризується системним експериментуванням, апробацією та
застосуванням інновацій в освітньому процесі.
Здійснення повноцінних результативних змін у діяльності
загальноосвітньої школи неможливе без високого рівня науковометодичного забезпечення і стабільно, творчо працюючих
педагогічних працівників. Тому питання підвищення їх
кваліфікації, вдосконалення майстерності, впровадження у масову
практику сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та
передового досвіду залишається пріоритетним.
Підвищення професіоналізму педагогічних працівників
здійснюється через організацію методичної роботи, яка постійно і у
повній мірі враховує запити та потреби педагогічних працівників,
динамічно реагує на потреби педагогічної практики.
Методична робота з педагогічними кадрами в місті Рівному
спрямована на формування професійної компетентності,
збереження та розвиток творчого потенціалу вчительського
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колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, залучення
до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою
впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний
процес навчальних закладів.
Під час планування методичної роботи з учителями
математики та інформатики особливе значення приділяємо
вивченню не лише результатів навчання та виховання школярів, а й
усебічному оцінюванню особистісних якостей та професійних
умінь учителя. Перехід до особистісно зорієнтованої моделі освіти,
організація методичної роботи на діагностичній основі потребують
переходу до особистісно зорієнтованої моделі управління в роботі з
кадрами.
Упродовж 5 років учителі міста працювали над науковометодичною проблемною темою «Удосконалення навчальновиховного процесу шляхом упровадження новітніх інформаційних
технологій на основі здійснення особистісно
орієнтованого
підходу». Відповідно вся структура науково-методичної роботи
була спрямована на відпрацювання головних аспектів даного
питання.
У роботі міського методичного об’єднання постійно
використовуємо такі традиційні форми методичної роботи, як
інструктивно-методичні наради, методичні об’єднання, семінарипрактикуми,
методичні
виставки,
розробки
методичних
рекомендацій, заочний конкурс «Методична скарбничка».
У системі методичної роботи враховано індивідуальні, групові
та масові форми роботи. До індивідуальних належать: самоосвітня
діяльність учителів, участь у конкурсі «Учитель року»,
наставництво, стажування, індивідуальні методичні консультації,
атестація. Крім того, з педагогами міста проводилися тренінгові
заняття, розігрувалися різноманітні ситуації, опрацьовувалися
питання в дискусійних групах та ділових іграх. Під час роботи
використовувалися інтерактивні методи: «брейнсторминг»,
«мікрофон», «акваріум», «ажурна пилка», «навчаючи – вчуся»,
«снігова куля» тощо. Це сприяло активізації особистісного
потенціалу вчителів, створювало умови для пошукової,
дослідницької
діяльності.
Серед
найпоширеніших
і
найефективніших форм методичної роботи слід виділити: науковопрактичні конференції, педагогічні читання, тренінги, психологопедагогічні консиліуми, симпозіуми, методичні сесії, наставництво,
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ділові ігри, «естафета творчих уроків», предметні вчительські
клуби тощо.
Естафета творчих уроків учителів математики та інформатики
передбачає проведення відкритих показових уроків учителями
математики різних шкіл за окремим графіком. Вони допомагають
колективно
визначити
і
на
конкретних
прикладах
продемонструвати, які методи, прийоми і педагогічні засоби
доцільно використовувати при вивченні складних тем програми,
які технічні засоби навчання застосовувати на уроках, як при
мінімальних затратах навчального часу досягти ефективного
засвоєння учнями нового навчального матеріалу, як навчити учнів
аналізувати, робити висновки тощо.
Відкритий урок має методичну мету, наприклад, ознайомити
педагогів із методикою розвитку в учнів навичок вирішення
навчальних завдань» або продемонструвати відвідувачам уроку
методику організації навчальної діяльності в групах та ін. До
підготовки та проведення відкритих уроків висувається ряд вимог:
- їх проводять педагоги, які мають високий рівень науковометодичної підготовки та забезпечують високу ефективність
навчально-виховного процесу;
- молоді педагоги, що мають менше трьох років
педагогічного стажу, не повинні проводити відкриті уроки, а
можуть тільки їх відвідувати;
- відкриті уроки присвячуються лише актуальним проблемам
методичної науки;
- відкритий урок обов’язково повинен містити новизну, що
стосується змісту навчального матеріалу або методики його
вивчення;
- відкритий урок пов’язується із методичною проблемою,
над якою працює вчитель, та загальною методичною проблемою
школи. Це показник реалізації системного підходу до організації
методичної роботи.
Взаємовідвідування вчителями уроків має істотне значення у
підвищенні педагогічної майстерності.
Ще однією активною формою методичної роботи з учителями
міста є предметний клуб – форма методичної роботи, яка об’єднує
педагогів з метою підвищення свого професійного рівня, розвитку
талантів, індивідуальних можливостей, забезпечення умов для їх
самореалізації. Вчителі математики міста Рівного позитивно
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оцінили ідею створення клубу і кожне наступне засідання чекають
з цікавістю та нетерпінням. Хочеться вірити, що ця ідея буде
підтримана колегами інших міст та сіл і в майбутньому стане
можливою організація спільних засідань клубів із різних куточків
держави.

Козловська
Світлана
Іванівна,
методист
Дубенського міського методичного кабінету
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА
УРОКАХ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ ШЛЯХОМ
УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Якщо поспішаєш допомогти,
допоможи
красиво.
Якщо
хочеш
проявити
співчутливість,
співчувай
красиво. Якщо любиш, люби
красиво. Якщо даруєш, даруй
красиво. І якщо все це
стосується дитини, то роби
це ще красивіше. Виховуй
красиво.
Учи
красиво.
Наставляй красиво.
Ш. О. Амонашвілі
Досягнення людиною життєвого успіху є однією з
найважливіших проблем, які постали перед людством у XXI
столітті.
Елементи життєвої компетентності (знання, уміння, навички,
життєвий досвід, фізичний потенціал, задатки та здібності, риси
характеру, креативність, інтелект, духовність особистості)
поєднуються у різних конфігураціях для вирішення людиною
конкретних завдань та розв'язання проблем, які ставить перед нею
життя.
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Ми живемо в епоху організаційних, діяльнісних та
інформаційних технологій, технологічної культури, дбайливого
ставлення до довкілля та здоров’я людини. Новому періоду
розвитку людства має відповідати нова філософія освіти, що
націлена на майбутнє, на розв’язування проблем нового часу.
Якою має бути школа ХХІ століття?
С – самодостатньою
У – успішною
Ч – чистою морально й екологічно
А – активною
С – стабільною
Н – національною
О – особистісно орієнтованою
Ю – юридично захищеною.
Процес відновлення вимагає вдосконалення не тільки змісту
навчання, але й методичної роботи. Орієнуючись на гуманізацію
навчання, формування особистості, що навчається, визнання її
цінності та необхідності для сучасного суспільства, ми насамперед
повинні пам’ятати про важливу роль учителя в цьому процесі. У
зв’язку з цим необхідно створити всі умови для розвитку
професійної майстерності педагога.
Одержати відповіді на актуальні питання освіти (ЗНО,
допрофільна підготовка, експериментальна діяльність, формування
програм спецкурсів, проблеми підготовки учнів до олімпіад,
дослідницька діяльність), набути не лише теоретичні знання, але й
практичний досвід та поспілкуватися з однодумцями вчитель може
у методичному об’єднанні вчителів. Міське методичне обєднання
(МО) – традиційна й дотепер найбільш мобільна форма підвищення
професійної майстерності.
Науково-методична проблемна тема методичного кабінету
управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Дубенської міської ради
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– “Реалізація компетентнісного підходу в умовах інформаційноосвітнього простору міста”.
Науково-методичною проблемною темою вчителів фізики та
математики є “Формування практичної компетентності на уроках
математики шляхом упровадження інформаційних технологій”.
СТРУКТУРА
методичної роботи з учителями фізики та математики
Методичний кабінет
Методична та педагогічна
діяльність

Навчально-пізнавальна
діяльність
-серпнева конференція
-інструктивно-методична нарада
-самоосвіта
-консультація

Компетентність
педагогічних кадрів
-анкетування
-співбесіди
-відвідування уроків

Моніторинг стану навчання
предмета, результативність
навчальних досягнень учнів

Навчально-пізнавальна діяльність
-методичне об’єднання
-семінари-практикуми
-видавнича діяльність
-педагогічні консиліуми
-педагогічні мости
-вивчення досвіду

Оцінювання результатів
методичної роботи
-олімпіади
-турніри
-Міжнародні конкурси
“Кенгуру”, “Левеня”
- атестація
- аналіз роботи МО вчителів
математики та фізики

Пріоритетні напрямки роботи міського МО як науковометодичного центру
1.
Організація та методичний супровід діяльності МО.
2.
Здійснення
методичного
супроводу
діяльності
шкільних МО.
3.
Підготовка вчителів до викладання математики в 11річній школі, впровадження профільного навчання, здійснення
моніторингу якості освіти, зовнішнього незалежного оцінювання.
4.
Проведення інструктивно-методичних оперативок з
актуальних проблем.
5.
Забезпечення участі у математичних конкурсах,
олімпіадах, турнірах, конференціях.
6.
Робота з реалізації науково-методичної проблеми
області, міста, МО.
7.
Організація роботи з обдарованими дітьми.
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8.
Робота з педагогами у міжкурсовий період.
Підвищення професійної компетентності вчителів шляхом
самоосвіти.
9.
Методичний супровід атестації педагогічних кадрів.
10.
Задоволення запитів і потреб педагога в підвищенні
кваліфікації й фахової майстерності.
Мета роботи МО – вдосконалення професійної компетентності
педагогів і створення умов для активізації творчого потенціалу
учасників педагогічного процесу засобами методичної роботи. У
процесі роботи виконуються завдання, окреслені Законами України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною
доктриною розвитку освіти, Програмою «Вчитель», Державними
стандартами базової і загальної середньої освіти, Програмами 11річної школи, а саме:
1. Вивчення індивідуальних особливостей КОЖНОЇ дитини;
2. Проведення моніторингових досліджень.
3. Вплив на формування творчого й інтелектуального
потенціалу кожної дитини.
Основними пріоритетами в роботі вчителів математики та
фізики є:
- формування інноваційної культури;
- удосконалення уроку як основної форми організації
навчальної діяльності;
- упровадження в практику роботи сучасних педагогічних
здоров'язберігаючих технологій;
- створення умов для самоосвіти;
- підтримка педагогів, які розробляють і реалізовують
авторські, модифіковані програми, курси, посібники;
- допомога учням в оволодінні стратегією життєвого
проектування та самореалізації.
Робота методичного об'єднання передбачає:
діагностику утруднень педагогів і вибір форм
підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;
удосконалення педагогічної майстерності;
розробку основних напрямків і форм активізації
пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів (олімпіади,
конкурси, предметні тижні, аукціони знань);
вивчення, узагальнення, впровадження передового
педагогічного досвіду;
124

створення банку даних інноваційних технологій;
здійснення моніторингу ефективної діяльності членів
методичного об'єднання;
наставницький супровід становлення педагогічної
майстерності, професійної компетентності молодих учителів;
участь в атестації педагогічних працівників.
Методична робота передбачає надання реальної, дієвої
допомоги вчителеві у процесі розвитку його майстерності,
професійних знань, умінь та навичок. З метою підвищення
ефективності роботи методичного об’єднання під час його
планування враховуються вимоги, що випливають з об'єктивних
закономірностей процесів підвищення професійної компетентності
вчителів:
- практична спрямованість;
- науковість;
- конкретність;
- систематичність та системність;
- оперативність;
- оптимальне поєднання сучасних форм і методів роботи.
Моделювання динамічної структури, змісту і форм науковометодичної роботи здійснюється з урахуванням результатів аналізу
освітніх потреб суспільства, науково-методичної проблеми школи.
У методичній роботі поєднуються індивідуальні, групові та
загальношкільні форми роботи.
Форми роботи
Індивідуальні:
-діагностування;
-індивідуальні консультації;
-наставництво;
-майстер-класи;
-портфоліо;
-фестиваль педагогічних ідей та інновацій;
-самоосвіта;
-конкурс «Вчитель року»;
-атестація;
-творчі звіти;
-видання посібників.
Колективні:
-шкільні МО;
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-творчі групи;
-Школа передового педагогічного досвіду;
-групові тренінги;
-семінари-практикуми.
Групові:
-інструктивно-методичні наради;
-предметні тижні;
-науково-практичні конференції;
-педагогічні читання;
-«круглі столи»;
-огляд методичної літератури.
У сучасних умовах розвитку безперервної освіти та реалізації
ідей Болонського процесу методичне об’єднання
сприяє
усвідомленню вчителем необхідності фахового розвитку,
важливості нових знань в оволодінні інноваційними підходами і
технологіями.
Діяльність методичного об’єднання багатопланова: проведення
семінарів, дискусій, ділових ігор, різноманітних типів уроків,
обговорення сучасних новітніх методик, технологій, досягнень
психолого-педагогічної науки, результатів предметних олімпіад
учнів, підготовка учнів до ДПА і ЗНО.
У зв’язку з цим робота МО здійснюється у двох напрямках:
- теоретична частина – запровадження інноваційних технологій
у навчальний процес, використання новітніх технологій;
обговорення питань організації та здійснення контрольних зрізів
знань;
- практична частина – відкриті уроки, самоосвіта, творчі звіти
тощо.
Необхідною формою підвищення кваліфікації та ознайомлення
з новітніми досягненнями науки й передового педагогічного
досвіду є теоретичний семінар. Відвідування семінарів сприяє
збагаченню професійних знань, умінь і навичок, розвитку
професійно-особистісної культури вчителя.
Семінар-практикум дозволяє педагогам ознайомитися з
результатами пошукової діяльності та сприяє набуттю практичного
досвіду. Означена форма роботи включає три етапи: теоретичний,
практикум, контроль і оцінка рівня досягнення практичних
навичок.
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Проблемні семінари, педагогічні консиліуми вчителів
математики та фізики зазвичай поєднуються та є продуктивною
теоретичною формою підвищення професійної компетенції
педагогів.
Вибір форми занять методичного об'єднання залежить від
кваліфікації вчителів, їх зацікавленості в освоєнні інноваційних
форм роботи, активності позицій і творчого потенціалу. Система
діяльності міського методичного об’єднання передбачає пошук
сучасних форм роботи, підтримку інноваційного духу й творчого
пошуку, удосконалення напрацьованого і застосування нових
підходів та ідей.
Робота методичного об’єднання розпочинається із постановки
педагогічної проблеми. Її вибір ґрунтується на проблемі області та
міста, які, у свою чергу, відповідають освітній політиці держави.
Кожен учитель відповідно до цього визначає свою методичну тему
й форму звіту. Результатом цієї роботи є оформлення презентації, з
якою вчитель звітує на засіданні методичного об’єднання. Кожен
член методичного об’єднання має власну методичну папку
(портфоліо), у якій відображено результати його діяльності,
простежується зростання майстерності.
Важливим етапом у змісті діяльності методичного об'єднання є
розробка основних напрямів і форм активізації пізнавальної,
науково-дослідної діяльності учнів у позаурочний час. Позаурочна
робота збагачує досвід школярів новими цікавими фактами,
поняттями, посилює їх інтерес до математики, сприяє формуванню
наукового світогляду, поглибленню знань із профільних предметів
та підвищенню інтересу до решти предметів. Найпоширенішими
формами організації діяльності учнів є шкільні, міські й обласні
олімпіади, участь у всеукраїнських, регіональних та міських
конкурсах, робота в МАН, предметні декади.
Отже, методична робота – це система, спрямована на
формування професійного середовища вчителя.
Оскільки за час своєї професійної діяльності вчитель готує (в
середньому) більше 25 тисяч уроків, він повинен бути добре
підготовленим, сприяти розвитку учнів, виховувати потребу і
здатність до навчання упродовж всього життя. Крім того, кожен
урок повинен приносити успіх педагогу, даруючи йому відчуття
радості, задоволення своєю професією. Цьому у повній мірі сприяє
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методичне об’єднання як важлива форма підвищення професійної
майстерності вчителя.

Бондарчук Мирослава Ярославівна, методист
Костопільського районного методичного кабінету
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ З УЧИТЕЛЯМИ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ
РАЙОНУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО
ПРОСТОРУ
Освіта в Україні невпинно рухається вперед, вимагаючи
пошуку нових шляхів розвитку, апробації найновіших технологій.
Суспільна потреба спонукає сучасну школу, вчителів до
застосування нових педагогічних ідей і технологій, поширення й
упровадження передового педагогічного досвіду.
Реформування та оновлення системи середньої освіти в
Україні, що обрала шлях європейської та світової інтеграції,
передбачає зміну як концептуальних положень щодо викладання
навчальних дисциплін, так і змісту самих принципів організації,
впровадження нових освітніх стандартів та педагогічних підходів
до навчання, використання інноваційних, адаптованих до
соціальних потреб технологій. У цьому контексті шкільна фізична
освіта як одна із фундаментальних складових усебічного розвитку
особистості потребує нових шляхів розвитку, вдосконалення змісту
та альтернативних навчальних програм, сучасних технологій
побудови
навчально-виховного
процесу,
методологічної
переорієнтації особистості. Відповідно до цього основними
напрямами оновлення змісту шкільної фізичної освіти є
особистісна орієнтація, пріоритет загальнолюдських і національних
цінностей, врахування новітніх досягнень науки, техніки, культури
і соціальної практики. Фізика як навчальний предмет є
обов’язковою складовою загальної середньої освіти. Вона посідає
особливе місце у формуванні й розвитку суспільства, оскільки була
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і є фундаментом природничої освіти, філософії, природознавства і
науково-технічного прогресу.
Найважливіше завдання вчителя фізики – донести до учнів
систему поглядів на світ, розвивати мислення та формувати
життєву компетентність, надати учню обов’язковий мінімум знань
із фізики, зорієнтований на світоглядне сприйняття фізичної
реальності, розуміння основних закономірностей плину фізичних
явищ і процесів, загального уявлення про фізичний світ. Учитель
фізики сьогодні – це новатор та ерудит, який крокує в ногу із
сьогоденням, планує завтрашній день своїх вихованців, допомагає
їм легше зорієнтуватися в інформаційному просторі, передбачає їх
продуктивно-перетворюючу діяльність на основі принципово
нових ідей, підходів і технологій. Він може прогнозувати,
передбачати, ставити проблеми і знаходити правильні педагогічні
рішення. Завдяки високому рівню інтелекту він, учитель-творець,
здатний бути сприйнятливим до нових ідей, принципових рішень.
Викладання фізики на всіх етапах шкільної програми повинно
зробити свій внесок у підготовку учнів до життя, праці та творчої
діяльності. Тому вчителю сьогодні потрібно вибудовувати
навчальний процес таким чином, щоб заохочувати учнів до
самостійної
діяльності.
Упровадження
інформаційнокомунікаційних технологій у навчальний процес сприятиме
освітньому зростанню особистості учня, його самореалізації в
навчанні.
Сучасному українському вчителеві інколи буває важко
зорієнтуватися в бурхливому потоці фахової інформації, зрозуміти
сутність новацій і адаптувати їх у межах своїх завдань і
можливостей. Допомогти педагогам у таких ситуаціях – завдання
методичної служби. Інноваційна освітня діяльність, яка
виявляється у внесенні в освітню практику нових ідей, методик,
технологій, слугує оновленню змісту сучасної освіти, створює нові
педагогічні технології, пропонує нові можливості для творчості
вчителя, сприяє підготовці творчо мислячої молодої людини. Вона
формує новий світогляд учителя та активно допомагає формуванню
всебічно розвиненого учня. Навчальний заклад – це храм творчості,
в стінах якого повинна панувати атмосфера новаторського пошуку
та натхненної праці, адже сьогодення вимагає творчого педагога.
Формування саме такого вчителя є одним із завдань методичної
роботи.
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До творчості вчителя спонукає й сьогоднішній учень –
розвинена й нестандартна особистість, вимоглива до свого
наставника. Крім того, творчий характер закладений і в самій суті
вчительської професії. Динамізм навчально-виховного процесу
вимагає від учителя фізики пошуку в кожному конкретному
випадку нового оптимального рішення. Творчість учителя фізики
виявляється насамперед у прагненні й умінні постійно
вдосконалювати свою майстерність, творчо застосовувати
надбання передового досвіду. Саме в розвитку творчості педагога
полягає модернізація форм методичної роботи. У зв’язку з цим
актуальності сьогодні набувають слова В.Сухомлинського: «Творча
праця в нашій складній, багатогранній справі починається там, де
загоряється іскра живої трепетної думки, що шукає відповідь на
питання, яке висувається життям».
Методична робота є найважливішою умовою забезпечення
ефективного функціонування навчально-виховного процесу та
зростання професійної майстерності педагога. Значна роль при
цьому належить методичній роботі на діагностичній основі, згідно
з якою побудована методична робота з учителями фізики та
астрономії Костопільського району. Тому моє завдання як
методиста РМК – сприяти формуванню сучасного вчителя фізики з
високим рівнем професіоналізму та інноваційним стилем мислення.
Для того, щоб методична робота сприяла розвитку сучасного
стилю, педагогічного мислення, відпрацюванню професійних
навичок, удосконаленню педагогічної майстерності вчителів,
формуванню їх готовності до професійної самоосвіти,
самовдосконалення, покращенню навчально-виховного процесу в
школі, визначаються питання, над якими педагоги працюватимуть
протягом року, визначається тематика методичних об'єднань,
семінарів-практикумів, проблемних семінарів, творчих груп. Це
досягається шляхом аналізу діагностичних анкет та роботи
районних методичних об'єднань за рік, що завершується. Крім того,
у діагностичних анкетах кожен учитель має можливість зазначити
питання чи проблеми з педагогіки та методики викладання
шкільних дисциплін, які викликають у нього труднощі або
зацікавленість, внести пропозиції щодо вдосконалення форм і
методів роботи в районі з педагогічними кадрами.
Важливу роль у професійному зростанні вчителя відіграє і
використання нетрадиційних форм і прийомів методичної роботи:
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ярмарку педагогічних інновацій, фестивалю методичних ідей,
методичного діалогу, педагогічного аукціону, психологопедагогічного семінару тощо. Усе це сприяє неперервному
самовдосконаленню кожного вчителя та всебічному розвитку його
творчих здібностей. Педагоги, які працюють над однаковими
проблемними темами, об'єднуються у творчі групи для обміну
досвідом із вивчення шляхів реалізації вирішення даної проблеми.
У нашому районі працювали творчі групи вчителів фізики та
астрономії. У складі творчих груп – досвідчені педагогипрофесіонали, які систематично працюють над підвищенням своєї
майстерності, активно використовують інновації освітянської
галузі, вміло передають свій досвід і професійний запал колегам по
кафедрі. У 2012-2013 н.р. у районі працювало 5 методичних
структур із фізики, у яких брали участь 46 педагогів. На засіданнях
методичних структур розглядаються питання тематичного та
практичного втілення загальнорайонної науково-методичної теми,
проводяться ознайомлення з нормативними документами
Міністерства освіти і науки України, обговорення новинок
педагогічної та методичної літератури, діагностування інтересів та
труднощів учителів фізики у сфері методики навчання. Активну
участь беруть учителі фізики району у проведенні майстер-класів,
ділових ігор, «круглих столів» та диспутів, які сприяють обміну
досвідом, вивченню і впровадженню інноваційних технологій у
навчальний процес із фізики та астрономії, поширенню
ефективного прогресивного педагогічного досвіду кращих учителів
району. Мають місце на засіданнях і презентації вчителів, які
проводяться з метою теоретичного обґрунтування певного явища,
спрямовані на надання нових результатів, нової інформації з
конкретного практичного аспекту теми, яка є предметом навчання.
Робота на семінарах-практикумах спрямована на підвищення
кваліфікації вчителів, що сприяє вдосконаленню методичної
майстерності як досвідчених, так і молодих учителів, які мають
недостатній досвід
роботи. Семінари-практикуми
дають
можливість активізувати творчу ініціативу вчителя, забезпечити
високий рівень засвоєння теоретичних знань і експериментальних
умінь. Із метою впровадження передового
педагогічного
досвіду вчителя-методиста Прокопця І. С. у районі протягом 8
років на базі трьох освітніх округів працює семінар-практикум
учителів фізики з методики та практики проведення шкільного
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демонстраційного експерименту. Такі семінари-практикуми в
освітніх округах мають свої переваги, що дозволяє вчителю фізики
ширше розкрити свої професійні здібності та підвищити предметну
компетентність із методики викладання фізики та практики
проведення демонстраційного експерименту. Відповідно до Указу
Президента України від 30.09.2010р. за № 926/2010 «Про заходи
щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» та з
метою забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного
розвитку фізико-математичної освіти в Україні, підвищення її
якості та доступності, в районі два роки тому розпочав роботу
семінар-практикум учителів математики та фізики.
Пошукова діяльність допомагає вчителеві продуктивно й
творчо вирішувати різноманітні питання, передбачає постійний
педагогічний розвиток його особистості. З метою підвищення
педагогічної майстерності вчителя, переосмислення сучасних
процесів, сприяння його саморозвитку, самовдосконалення та
самореалізації, у районі на базі РМК працював проблемний семінар
учителів фізики з теми «Встановлення міжпредметних зв’язків на
уроках фізики як передумова формування наукового світогляду та
життєвих компетентностей учнів».
Показником ефективності науково-методичної роботи є
співвідношення зростання педагогічної майстерності педагогів із
кінцевою метою методичної роботи – підвищенням якості та
результативності навчально-виховного процесу з фізики та
астрономії. У зв’язку з цим учителями фізики району значна увага
приділяється роботі з обдарованими дітьми. Предметні олімпіади,
турніри та захист учнівських робіт учнів-членів МАН – це
традиційні форми позакласної роботи в сучасній школі, які
спрямовані на формування в учнів мотивацій до навчання,
підвищення пізнавального інтересу до вивчення й розуміння
фізичних
процесів
та
явищ,
формування
системного
експериментального мислення, виявлення обдарованих учнів,
розвиток їх творчої ініціативи та індивідуальних здібностей.
Результати ІІ та ІІІ етапів олімпіад засвідчують, що у
загальноосвітніх начальних закладах району педагогічними
колективами створено оптимальні умови для реалізації творчого
потенціалу талановитих дітей. Щорічно вихованці із ЗНЗ району є
призерами обласного етапу Всеукраїнського турніру юних фізиків
та виборюють призові місця у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із
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фізики та астрономії, у ІІ та ІІІ етапах конкурсу-захисту науководослідницьких робіт членів МАН, а також у цьому навчальному
році наш випускник Карпець Максим став учасником ІV етапу
Всеукраїнської олімпіади з астрономії, що засвідчує якість фізичної
освіти в районі та стабільність у роботі якісного педагогічного
складу вчителів фізики та астрономії з обдарованою молоддю. З
кожним роком удосконалюється фахова майстерність педагогів,
зокрема зростає кількість учителів, що атестуються на вищу
кваліфікаційну категорію (21) та 9 вчителям присвоєно звання
«старший вчитель». Трьом педагогам, чий досвід роботи вивчався
на рівні району, присвоєно звання «вчитель-методист».
Всебічному розвитку творчих здібностей учителів фізики
сприяє їх участь у конкурсах «Учитель року», ярмарках
педагогічної творчості, конференціях та науково-практичних
семінарах. Із метою показу інноваційних напрацювань
педагогічних працівників, поширення їх творчих досягнень,
пошуку ефективних шляхів удосконалення навчально-виховного
процесу в районі щорічно проводиться конкурс-ярмарок
педагогічної творчості, на якому педагоги району презентують свої
напрацювання, педагогічні ідеї та інновації, систематизовані у
власних методичних посібниках. Протягом останніх трьох років
покращилась видавнича діяльність педагогів району, щорічно вони
представляють свої посібники, у конкурсі ярмарку брало участь 5
педагогів. Серед представлених матеріалів – посібники керівників
районних та шкільних методичних структур із фізики. Свої ідеї
вчителі презентують фізики у щоквартальному часописі «Фізичний
вісник Костопільщини». Крім того, нашою гордістю є те, що
переможцем обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2009» у номінації «Фізика» стала Л. Гром, вчитель фізики
ЗОШК №6 м. Костополя.
Учителі фізики району плідно співпрацюють із кабінетом
фізики РОІППО (зав. каб. А. Трофімчук), беруть активну участь у
інструктивно-методичних нарадах, науково-практичних семінарах,
які проводить інститут. Учителі фізики В. Бондарук та С. Бондарук
є постійними членами журі на обласних етапах Всеукраїнських
олімпіад із фізики та астрономії, обласному етапі Всеукраїнського
турніру юних фізиків. Також В. Бондарук є членом ради кабінету
фізики РОІППО. Активну участь у роботі обласної творчої
лабораторії з проблем методики викладання фізики беруть і наші
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педагоги: В. Бондарук, О. Ярошик, С. Бондарчук, П. Ігнатюк, Л.
Гром.
Учителі фізики та астрономії району завжди знаходяться в
творчих пошуках нового та прогресивного.

Буняк Володимир Олександрович, завідувач
кабінету інформатики Рівненського ОІППО
УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ
ІНФОРМАТИКИ ЗА НОВИМИ ПРОГРАМАМИ
Криза суспільства – це час для перебудови будь-якої складної
системи – політичної, економічної, освітньої. І чим глибша криза,
тим суттєвішою і продуманішою повинна бути відповідна
перебудова. Складність становища освіти в Україні полягає в тому,
що під гаслом економії коштів чи наближення до західних
стандартів Україна може повністю зруйнувати наявну систему
освіти, а разом із тим – і єдину можливість для інтегрування в
Європу як ринку висококваліфікованої робочої сили. Не
комфортність адміністрації та вчителів, а задоволення реальних
інтересів випускників та суспільства в цілому повинні бути
мірилом успіхів системи освіти.
Упровадження нових інформаційних технологій вимагає нових
підходів до розбудови як всієї національної системи освіти, так і
системи вищої освіти, і на перший план висуває завдання
удосконалення змісту вищої педагогічної освіти, сучасних
технологій навчання і виховання.
Проблема диференційованого формування знань та вмінь учнів
з інформатики до кінця нерозв’язана, а це, в свою чергу, негативно
відображається на впровадженні інтенсивних форм та засобів
організації навчального процесу. Відсутня цілеспрямована
методика навчання інформатики на основі диференціації за
профілем та за рівнем знань і вмінь учнів.
Разом із тим, поступово шкільний предмет інформатики
втрачатиме роль головного осередку підготовки користувачів
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сучасних інформаційних технологій. Проте теоретичні основи
інформатики не втратять світоглядного, загальноосвітнього і
загальнокультурного значення.
Володіння комп’ютерними технологіями багато у чому
визначає сьогодні кваліфікацію спеціаліста будь-якої сфери
діяльності. Кваліфікована робота з інформацією потребує
відповідного рівня інформаційної культури людини, фундамент
якої повинен закладатися ще в школі. Проблема формування
необхідного рівня інформаційної культури призводить до
необхідності розширення цілей шкільної освітньої системи, а також
розробки відповідної методичної системи навчання.
На даний час одним із аспектів інформативної освіти все
потужніше постає технологічний аспект: молодих людей, що
вступають у життя, необхідно навчити використанню
інформаційних технологій як інструментарію існуючих систем та
засобів інформаційного суспільства. Це, в свою чергу, вимагає
відповідного сучасного рівня методичної підготовки вчителів
інформатики. Адже постійне оновлення фактичного матеріалу
потребує багато часу на його осмислення та опанування вчителями,
а традиційна методика, яка існує зараз при передаванні знань, не
дає достатньої та раціональної, з методичної точки зору,
можливості вчителям інформатики щодо викладення тем розділу
«Інформаційні
технології»,
тобто
для
навчання
учнів
інформаційних технологій.
Інформатика на сьогоднішній день є динамічним предметом,
який враховує сучасні тенденції розвитку та удосконалення
використання НІТ в навчальному процесі та припускає
варіативність при складанні програм.
У початковій школі рекомендується вивчення так званого
«пропедевтичного»
курсу
інформатики.
При
вивченні
пропедевтики учні отримують елементи знань та вмінь роботи з
комп’ютерними
програмами,
оволодівають
навичками
конструювання, керування різними об’єктами (даний вид роботи
здійснюється в ігровій формі). Детальніше з даною інформацією
можна ознайомитися за матеріалами методиста з інформатики
Тимощук О. П. (див. круглий стіл «Перспективи курсу «Сходинки
до інформатики» у початковій школі»).
Починаючи з 5-го класу, вивчатиметься базовий курс
інформатики. Мета базового курсу – дати необхідні знання, вміння
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та навички майбутньому користувачеві персонального комп’ютера.
Учні отримають уявлення про можливості комп’ютера, оволодіють
первинними навичками його практичного використання з метою
обробки текстів та графічних зображень, зберігання та пошуку
інформації, обробки великих числових масивів інформації.
Важлива увага приділяється розвитку алгоритмічного
мислення шляхом ознайомлення з поняттям алгоритму, вивченням
його основних структур, оволодінням прийомами побудови
алгоритмів.
При тематичному плануванні вивчення базового курсу
інформатики в середніх класах слід пам’ятати, що для засвоєння
деяких тем в учнів невистачає достатніх знань з інших предметів
(математика, фізика), тому деякі теми слід залишати для вивчення в
старших класах.
На сьогоднішній день в деяких школах спостерігається
ситуація, коли учні в 10-11 класах вперше вивчають предмет
інформатики та обчислювальної техніки. У таких освітніх закладах
вивчається базовий курс відповідно до міністерської програми. В
інших школах здійснюється поглиблене вивчення або курсу
користувача персонального комп’ютера, або основ програмування.
Різноманітні варіанти вивчення матеріалу обумовлені профільною
спеціалізацією школи або окремих класів. Для класів гуманітарного
профілю застосовується курс користувача та предметне
використання комп’ютерних програм. Для класів фізикоматематичного напрямку – вивчення мов програмування, набуття
навичок побудови алгоритмів розв’язування задач та предметне
використання комп’ютерних програм.
Означений етап передбачає формування необхідних навичок
використання
комп’ютера
як
інструментального
засобу
професійної діяльності, значна увага приділяється роботі з
прикладними програмами, особливо програмами комп’ютерного
моделювання.
Для учнів гуманітарних класів значно зменшується обсяг
теоретичних знань, вся увага приділяється використанню
прикладних програм. Для бажаючих поглибити свої знання з
інформатики передбачені факультативи та гуртки.
Таким чином, рух за курсом ОІОТ на факультативах та гуртках
повинен здійснюватися як по горизонталі (включаються теми, які
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не ввійшли до базового курсу), так і по вертикалі (учні
поглиблюють свої знання при вивченні мов програмування).
Мета позаурочної роботи з інформатики – підвищення інтересу
до вивчення даного предмета, проведення профорієнтаційної
роботи.
Одним із найважливіших компонентів розвитку сучасних
інформаційних технологій є створення та використання систем
штучного інтелекту. Попит на такі технології стрімко зростає.
Активно розробляються та впроваджуються системи сканування і
розпізнавання тексту; нагальними є проблеми створення
комп’ютерних словників національних мов, машинного перекладу
з однієї мови на іншу тощо. Це насамперед пов’язано з розвитком
глобальної інформаційної мережі Internet і підвищенням рівня
комп’ютеризації управління всіх сфер людського життя. Вивчення
інформатики на фізико-математичному факультеті педагогічного
ВНЗ передбачає розгляд питань зі штучного інтелекту, проте зміст і
методика їх навчання потребує подальшого вдосконалення.
Аналіз стану навчання основ штучного інтелекту в практиці
вищої педагогічної школи свідчить, що рівень сформованості знань
та особливо практичних умінь учнів, їхньої самостійності,
готовності до подальшої самоосвіти значною мірою не відповідає
вимогам сьогодення; в умовах обмеженої кількості годин,
традиційної організації навчального процесу спостерігається
складність, а іноді й неможливість ґрунтовного розгляду вказаних
питань під час вивчення інформатики.
Щодо конкретних інноваційних методів та прийомів у
вивченні інформатики найбільш поширеними є:
КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЯ
Кейс-технологія – це загальна назва технологій навчання, що
представляють собою методи аналізу. Суть технології полягає у
використанні конкретних випадків (ситуацій, історій), тексти яких
називаються "кейсом", для спільного аналізу, обговорення або
вироблення рішень учнями з певного розділу навчання дисципліни.
З методичної точки зору кейс – це спеціально підготовлений
навчальний матеріал, який "містить структурований опис ситуацій,
що запозичені з реальної практики". Кейси (ситуаційні вправи)
мають чітко визначений характер і мету. Як правило, вони
пов’язані з проблемою чи ситуацією, яка існувала чи й зараз існує.
При цьому проблема чи ситуація або вже мали якесь попереднє
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рішення, або їх вирішення є необхідним, а тому потребують
аналізу. Кейс – це завжди моделювання життєвої ситуації і те
рішення, що знайде учасник кейса, може служити як
відображенням рівня компетентності й професіоналізму учасника,
так і реальним рішенням проблеми. Як правило, кейси не мають
єдиного рішення. Учасник завжди може запропонувати свій
неповторний варіант рішення.
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/31951/
ІНТЕРАКТИВНІ КРОСВОРДИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
Як організувати перевірку знань так, щоб учні із задоволенням
та інтересом виконували перевірочні завдання? У цьому
допоможуть нестандартні форми перевірки засвоєння фактичного
матеріалу. Нестандартні ігрові форми проведення контролю знань
учнів, в тому числі інтерактивні кросворди, допомагають легше
засвоювати навчальний матеріал, поглиблювати знання з різних
питань, розширюють кругозір учнів, розвивають пізнавальний
інтерес, змушують учня мобілізувати свої знання, сприяють
формуванню інтелекту, розвитку пам'яті та уваги. Використання
інтерактивних кросвордів робить урок цікавим і сучасним. Збірка
інтерактивних кросвордів містить кросворди створені до
підручника "Інформатика 9 клас" (автори: Й. Я. Ривкінд,
Т. І. Лисенко та інші). Інтерактивні кросворди можна використати
на різних етапах уроку: для актуалізації навчальних досягнень
учнів, під час вивчення нового матеріалу, під час підведення
підсумків уроку, повторення пройденого матеріалу та як домашнє
завдання.
http://metodportal.net/node/8468
ТЕХНОЛОГІЯ „ВЕБ-КВЕСТ” НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
Технологія „Веб-квест”, використовуючи інформаційні
ресурси Інтернету та інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає
ефективно розвивати основні компетентності учнів. До статті
додається розробка веб-квесту „Безпека в Інтернеті”, мета якого –
узагальнення та систематизація знань учнів щодо безпеки в
Інтернеті.
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/
За вказаними у прикладах посиланнями можна переглянути та
використати у своїй роботі розгорнуті матеріали щодо
впровадження того чи іншого методу у навчально-виховний процес
з інформатики.
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І, насамкінець, слід зауважити, що на сьогодні основним
осередком інформатизації навчального процесу, впровадження і
поширення нових інформаційних технологій навчання різних
навчальних предметів, формування основ інформаційної культури
учнів, їх підготовки до життя в сучасному інформатизованому
суспільстві
і
праці
в
умовах
високотехнологічного
інформатизованого виробництва залишається шкільний предмет
«Інформатика», вивчення якого здійснюється в умовах, найбільш
наближених до інформатизованого навчання в порівнянні з іншими
навчальними дисциплінами.

Тимощук Оксана Петрівна, методист кабінету
інформатики Рівненського ОІППО
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ «СХОДИНКИ
ДО ІНФОРМАТИКИ» У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
(Засідання «круглого столу»)
Мета: продемонструвати перспективи впровадження курсу
«Сходинки до інформатики» у початковій школі та переваги
використання інформаційних технологій у навчально-виховному
процесі початкової ланки.
Учасники засідання – методисти з інформатики, математики,
фізики, завідувачі РМК.
І. Відкриття засідання, представлення учасників та
організаторів.
ІІ. Обговорення правил роботи групи.
Правила – це закони групи, за якими вона живе під час
проведення тренінгу.
1. Правила для учасників:
- уникай спільних фраз;
- орієнтуйся на мету;
- умій слухати;
- будь активним у бесіді;
- коротко висловлюй думку;
- не ображай співрозмовника.
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2. Правила для ведучого:
- при проведенні «інформаційної атаки» дій директивно у
межах регламенту;
- слідкуй, щоб учасники висловлювалися у певному порядку;
- акцентуй увагу на оригінальних ідеях;
- рекомендуй додаткові питання для гостроти дискусії.
ІІІ. Змістовна промова ведучого
Сучасна освіта розвивається в умовах бурхливого розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), тому уявити
розвиток сучасної дитини без впливу ІКТ просто неможливо. Саме
тому процес формування інформаційної культури повинен
розпочинатися ще з молодшого шкільного віку.
Згідно з новим Державним стандартом початкової школи,
починаючи з 2013/2014 навчального року передбачається вивчення
курсу «Сходинки до інформатики. 2 – 4 класи». Завдання курсу −
сформувати в учнів початкової школи первинні навички
інформаційної культури, основи комп’ютерної грамотності,
підготувати
мислення
учнів
до
сприйняття
сучасних
інформаційних технологій.
Дійсно, ні для кого не секрет, що мета сучасної школи, зокрема
початкової ланки – виявляти і розвивати здібності дитини.
Важливим чинником реалізації цієї мети повинно бути
інтегрування навчального матеріалу. Адже якщо аналізувати
процес виявлення і подальшого розвитку творчих здібностей учнів
на уроках інформатики, то з упевненістю можна стверджувати, що
без інтеграції предмета «Сходинки до інформатики» із предметами
навчального циклу нічого цього не було б.
На уроках інформатики комп'ютер є і предметом вивчення, і
засобом навчально-пізнавальної діяльності, що відповідним чином
впливає на організацію навчального процесу. Специфіка уроку
інформатики виявляється, передусім, в істотному обсязі робіт із
використанням
комп'ютера.
В
комп'ютерному
класі
використовуються фронтальні, групові, індивідуальна форми
роботи та робота в парах.
Підручники та робочі зошити «Сходинки до інформатики»
ознайомлюють учнів із основними поняттями інформатики,
залучають до практичної діяльності на комп’ютері, сприяють
вивченню основних предметів (українська мова, англійська мова,
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природознавство, математика), розвивають пам’ять, просторову
уяву, логічне мислення та творчі здібності.
«Сходинки до інформатики» вимагають психологічної
обережності від учителя. Складні, непосильні завдання можуть
відштовхнути дитину, тому важливо дотримуватися принципу від
простого до складного. Проте коли дитині вдається осмислити
завдання, перебороти перші труднощі, вона готова до більш
складної гри чи завдання, з'являється віра в свої сили, розвивається
«розумовий апетит», а це означає, що мета курсу «Сходинки до
інформатики» досягнута.
IV. Запитання для обговорення
1. Отже, курс «Сходинки до інформатики» у 2013/2014 н. р.
упроваджений з метою:
Відповіді учасників:
контролювати діяльність дітей щодо комп’ютерів;
поглиблювати і розширювати знання з інших предметів;
розвивати логіку, уяву та досягати виховних цілей;
використовувати нові методи, способи та прийоми
навчання;
мотивувати дітей до навчальної діяльності;
виховувати інформаційно-грамотну особистість;
формувати інформаційно-культурну особистість;
крокувати у ногу з часом тощо.
2. Які перспективи впровадження курсу «Сходинки до
інформатики» для дітей та вчителів?
Відповіді учасників:
використання мультимедійних дисків на уроках і під час
виконання домашньої роботи;
створення мультимедійних презентацій;
дослідницька робота учнів;
використання інтернет-ресурсів;
застосування ІКТ у позаурочній роботі;
виступи з опорою на презентацію;
використання готових навчальних програм;
розробка та застосування власних авторських програм.
V. Підведення підсумків
Під час проведення «круглого столу» було визначено переваги
впровадження предмета «Сходинки до інформатики» у навчальний
процес та перспективи використання інформаційних технологій у
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початковій школі. Поза увагою залишилося питання застосування
методичних
та
дидактичних
матеріалів,
яке
важливо
проаналізувати після першого року вивчення зазначеного курсу.

Крутова Наталія Іванівна, завідувач кабінету
інформаційних освітніх технологій Рівненського
ОІППО
УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ
Сьогодні в Україні відбувається становлення нової системи
освіти, орієнтованої на входження у світове інформаційно-освітнє
середовище. Цей процес супроводжується змінами у педагогічній
теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов’язаними з
упровадженням нового Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти.
За двадцять років активного використання комп’ютерів в
освіті ми багато чого дізналися про інформаційно-комунікаційні
технології (ІКТ), про їхній потенціал з метою трансформації
національної освітньої системи. Проте зі стрімким розвитком
технологій, фінансовими труднощами, відсутністю єдиного
бачення ролі вчителя, який використовує можливості ІКТ для
трансформації освітнього процесу в школі та за її межами, виникає
потреба професійної підготовки педагогів до використання ІКТ.
Важливим уроком минулого десятиліття стало усвідомлення
суспільством того факту, що інформатизація освіти – це
багатоаспектний процес, який стосується вимог до інформаційнокомунікаційної компетентності педагогів, навчальних матеріалів,
засобів ІКТ, мотивів повсякденної діяльності вчителів. Крім того,
цей процес пов’язаний із соціальним розвитком та економічним
зростанням країни.
Основною метою системи освіти є її стійке функціонування та
забезпечення широкого доступу до якісних освітніх послуг всіх
груп населення.
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На всіх рівнях освіти вчителі повинні мати можливість доступу
до різних форм професійної підготовки і постійного підвищення
власної кваліфікації на основі відповідної підтримки. У зв’язку з
цим важливого значення набуває підготовка кадрів, здатних
освоїти ці зміни і реалізувати їх на практиці, переорієнтація
мислення сучасного педагога на усвідомлення принципово нових
вимог до педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ
як допоміжний навчальний ресурс.
Необхідність
упровадження
інформаційних
освітніх
технологій у професійну підготовку вчителів відчувається як в
основній, так і в початковій школі, що означає не кардинальну
зміну темпів навчання учнів, а таку організацію навчального
процесу, яка забезпечить:
- досягнення високих результатів навчання;
- економію навчального часу;
- підвищення якості навчання в умовах економії часу.
Результатом упровадження інформаційних освітніх технологій
у професійну підготовку вчителів має стати:
- скорочення термінів навчання;
- збільшення обсягу засвоюваної навчальної інформації;
- прискорення процесу формування знань, умінь, навичок та
професійних компетенцій.
На сучасному етапі розвитку соціальної та економічної
політики одним із важливих завдань освіти є підтримка системи
неперервної освіти, що передбачає продовження навчання
протягом усього життя, постійний розвиток та вдосконалення.
Існує декілька шляхів професійної підготовки вчителів з
упровадженням інформаційних освітніх технологій:
отримання вищої освіти та відповідного диплома
(бакалавра, спеціаліста, магістра);
підготовка на курсах підвищення кваліфікації у системі
післядипломної педагогічної освіти;
участь у роботі конференцій, семінарів, тренінгів,
порівняльних дослідженнях тощо;
мережеве навчання викладачів шкіл та професійних
асоціацій різних аспектів оцінки якості освіти;
самоосвіта, консультативна допомога фахівців вищих
навчальних закладів;
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участь у міжнародних та всеукраїнських інноваційних
проектах; обмін фахівцями.
Методологічним підґрунтям у підготовці сучасного фахівця
освітньої галузі є компетентнісний підхід. З метою якісного
здійснення професійної підготовки вчителів у даному контексті,
необхідно:
організовувати на всіх рівнях навчально-методичну
роботу з учителями з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій та електронних освітніх ресурсів;
здійснювати підготовку вчителів з метою набуття ними
практичних навичок роботи в новому інформаційному середовищі,
використовуючи різноманітні форми методичної діяльності;
створити творчі групи вчителів різних предметів для
розробки, апробації та впровадження новітніх засобів навчання на
базі інформаційно-комунікаційних технологій;
розміщувати розроблені педагогами навчальні матеріали
на власних веб-сайтах, сайті загальноосвітнього навчального
закладу та інших освітніх сайтах;
методичним об’єднанням і кафедрам організувати
роботу консультативних пунктів, семінарів, майстер-класів щодо
використання ІКТ у навчально-виховному процесі, брати активну
участь у спільних науково-освітніх проектах, інтернеткомунікаціях із колегами з інших закладів та регіонів із метою
вирішення проблем оптимізації навчального процесу засобами ІКТ;
використовувати у навчально-виховному процесі
електронні освітні ресурси (ЕОР): мультимедійні навчальні
комплекси, електронні підручники, планшети, педагогічні
програмні засоби, колекції ЕОР мережі Інтернет тощо;
впроваджувати систему відкритих уроків, на яких
відслідковується використання різноманітних форм і методів
навчання учнів засобами ІКТ.
Інтенсивність навчання під час підготовки вчителів
досягається завдяки інтеграції інформаційних освітніх технологій і
методичних прийомів, що відповідають цілям та інтенсифікації
процесу навчання, оптимізації його змісту.
Організаційні форми роботи у професійній підготовці вчителів,
які передбачають використання ІКТ

144

Формами методичної роботи, що передбачають інформування,
консультування, навчання та демонстрування можливостей ІКТ і
ЕОР у практичній діяльності сучасного педагога є:
тематичні педагогічні ради;
підвищення
педагогічної
майстерності
та
кваліфікаційної категорії педагогічних кадрів;
проведення секцій певного напрямку на серпневих
конференціях;
методичні ради;
робота з новоприбулими фахівцями (наприклад, «Школа
молодого вчителя»);
шкільні методичні об’єднання;
творчі групи педагогів;
тренінги із проблем упровадження інформаційнокомунікаційних технологій;
самоосвітня діяльність та самоменеджмент педагога;
семінари-практикуми;
атестація;
педагогічний моніторинг;
поширення педагогічного досвіду.
Крім того, традиційними формами методичної діяльності є
семінари-практикуми, педагогічні читання, «Круглі столи», школи
педагогічної майстерності, майстер-класи, педагогічні студії,
тренінги тощо. Завдяки їм здійснюється оновлення змісту освіти
через використання актуальних педагогічних технологій.
Інноваційні форми впровадження ІКТ в освітню діяльність
здійснюються через стандартні та спеціалізовані програми,
педагогічні програмні засоби, навчальні E-mail-проекти, мережу
Інтернет, соціальні сервіси Веб 2.0, інтерактивну дошку,
телекомунікаційні форми (відеомости, відеоконференції, вебінари).
Завдяки інтенсифікації таких форм роботи відбувається
реалізація освітніх програм, базисного навчального плану школи та
оновлення змісту освіти.
До напрацювань як вітчизняних, так і зарубіжних колег щодо
інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій із сучасними
освітніми технологіями належать:
• метод проектів;
• технології використання ігрових методів;
• блочно-модульне навчання;
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• лекційно-семінарсько-залікова система;
• технологія «дебати»;
• колективна система навчання;
• різнорівневе навчання;
• проблемне навчання;
• дослідницько-пошукова діяльність;
• технологія «Розвиток критичного мислення через читання і
письмо».
У процесі здійснення навчально-методичного супроводу
підготовки вчителів важлива не лише інформаційна технологія, а
те, наскільки її використання реалізує досягнення освітніх цілей.
Один із шляхів професійної підготовки вчителів з упровадження
інформаційних освітніх технологій – участь у Всеукраїнських і
міжнародних проектах. Упродовж останніх років в Україні
реалізуються проекти, що передбачають створення єдиної
національної освітньої мережі, стандартизацію та уніфікацію
централізованої системи навчання, впровадження ІКТ у систему
управління освітніми процесами на базі високошвидкісних
телекомунікаційних технологій четвертого покоління.
Проекти, що передбачають використання і впровадження ІКТ:
1. Національний
проект
«Відкритий
світ»
(http://www.ow.org.ua/);
2. Іntel® «Навчання для майбутнього» (http://iteach.com.ua/);
3. Програма «Інклюзивна освіта» Всеукраїнського фонду
«Крок за кроком» (http://www.ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus);
4. Освітній
проект
«Електронний
щоденник»
(http://schoolinfo.com.ua).
5. Освітній
портал
«Класна
оцінка»
(http://klasnaocinka.com.ua/ru/site/o-proekte.html).
6. Програма
Microsoft
«Школи-новатори»
(http://www.microsoft.com/ukraine/education/partnersinlearning/school.
mspx
Реалізація вищезазначених проектів відкриває шлях до
впровадження нових інноваційних підходів у навчально-виховному
процесі.
Інформаційні технології поступово стають базою сучасної
освіти, хоча ефективними вони будуть лише в поєднанні з
відповідними педагогічними технологіями. Наприклад, якщо дії
вчителя спрямовані на заучування програмового матеріалу без
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подальшої пошукової діяльності та практичного застосування, то
використання технічних засобів не змінить суті освітнього процесу
і традиційного репродуктивного методу подачі матеріалу. Дана ідея
стає основною у визначенні змісту різноманітних форм методичної
роботи.

Басараба
Наталія
Анатоліївна,
завідувач
кабінету дистанційної освіти Рівненського ОІППО
МЕРЕЖЕВІ ПЕДАГОГІЧНІ СПІЛЬНОТИ
ЯК ФОРМА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА
Інноваційний
напрям
модернізації
післядипломної
педагогічної освіти сьогодні тісно пов’язують із упровадженням
різноманітних видів мережевих систем, що дають можливість
створювати
інформаційно-освітній
простір,
об’єднувати
інформаційні ресурси, забезпечувати умови для удосконалення
професійної компетентності та педагогічної майстерності
педагогів, організовувати професійну взаємодію та співпрацю,
реалізовувати
ефективну
комунікацію
та
інформування
педагогічної спільноти тощо. Якісними характеристиками таких
систем є:
- орієнтація на потреби професійної діяльності педагога,
серед яких першочерговою є самореалізація та самовдосконалення;
- доступність та відкритість освіти педагога з використанням
дистанційних технологій, за умови належного рівня володіння ним
ІКТ;
- гнучкість інформаційно-освітнього середовища, його
швидке реагування на освітній попит педагогічних працівників,
різні темпи роботи;
- інтеграція формальної та неформальної видів освіти;
- створення цілісного середовища для навчання, самоосвіти
та взаємонавчання педагогів;
- створення умов для використання ІКТ на будь-якому етапі
професійної діяльності педагогічних працівників.
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Головна мета методичної роботи – не лише надання реальної
дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні рівня
їхньої професійної компетентності та педагогічної майстерності
згідно з проблемами, над якими працює школа, а й активізація
творчого потенціалу кожного вчителя, необхідність усвідомлення
вчителями потреби у підвищенні свого фахового рівня. Зміст цієї
роботи полягає у вивченні нормативних документів про школу;
вивченні та впровадженні в практику кращого досвіду; наданні
практичної допомоги вчителям із питань вдосконалення
теоретичних знань, педагогічної майстерності; постійному
ознайомленні з новими досягненнями психолого-педагогічних наук
і методики викладання навчальних предметів; систематичному
вивченні й аналізі навчальних програм, підручників, посібників,
методичних рекомендацій; вивченні й аналізі якості знань, умінь і
навичок учнів, труднощів в опануванні навчальним матеріалом та
виробленні рекомендацій щодо підвищення ефективності
навчально-виховного процесу; оволодінні новими методами і
прийомами навчання та виховання. Враховуючи сучасні
можливості ІКТ, рівень забезпеченості закладів освіти
комп’ютерною технікою та рівень ІКТ-компетентностей
педагогічних працівників, частина методичної роботи сьогодні
може бути зреалізована за допомогою інформаційно-освітнього
простору та мережевих педагогічних спільнот.
Комп’ютерна мережа (Інтернет), мережа документів (WWW)
та програмне забезпечення (соціальні сервіси) пов’язують між
собою не тільки комп’ютери і документи, але й людей, які
користуються цими засобами.
Мережеві педагогічні спільноти – це формальні та
неформальні групи професіоналів, які працюють в одному
предметному чи проблемно-професійному напрямі в мережі.
Участь у таких спільнотах дозволяє педагогам, віддаленим один від
одного, спілкуватися, вирішувати професійні питання, підвищувати
професійний рівень.
Цілі мережевих педагогічних спільнот:
створення єдиного інформаційно-освітнього простору,
доступного кожному його учаснику;
організація формального та неформального спілкування
на професійні теми;
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ініціація мережевої взаємодії для подальшої діяльності
поза Інтернетом;
обмін педагогічним досвідом;
популяризація успішних педагогічних практик;
підтримка нових освітніх ініціатив.
Мережеві педагогічні спільноти в педагогічній практиці
слугують з метою формування наступних умінь:
спільного мислення. Перехід від егоцентричної позиції
до розуміння ролі та значення інших людей, інших способів
конструювання реальності є важливим етапом психологічного
розвитку особистості;
толерантності. Розширення горизонтів спілкування,
якому сприяють ІКТ, призводить до того, що ми все частіше
спілкуємося з представниками раніше невідомих нам соціальних
культур та прошарків і повинні бути готові спілкуватися з ними і
розуміти їх;
засвоєння децентралізованих моделей роботи. Від
учасників спільнот не вимагається синхронної присутності в
одному місці в один час.
критичності мислення. Колективна діяльність багатьох
учасників спільноти, готових критикувати та видозмінювати
гіпотези, відіграє вирішальну роль під час пошуку помилок,
перевірці гіпотез та фальсифікації теорій.
Зазначені вище положення стали однією зі складових основи
для реалізації ідеї створення регіонального інформаційноосвітнього
веб-порталу
«Освіта
Рівненщини»
(http://rivneosvita.org.ua). Однією з функціональних складових
порталу є мережеві педагогічні спільноти. Це ресурси, створені для
спілкування та спільної діяльності однодумців, педагогів із різних
навчальних закладів та установ освіти, які хочуть поділитися
досвідом, обговорити проблеми, знайти необхідну інформацію,
презентувати
себе. Вони об’єднують вчителів-предметників,
методичних працівників, керівників закладів та установ освіти,
членів тимчасових чи постійно діючих творчих педагогічних
колективів, учасників навчання, організованого з використанням
технологій дистанційного навчання.
Педагогічні спільноти веб-порталу виконують наступні
функції:
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управлінську, яка реалізується в організації ефективного
управління творчими педагогічними колективами, формальними та
неформальними професійними об’єднаннями;
освітню, що полягає в організації навчання педагогічних
працівників із використанням технологій дистанційного навчання
та забезпеченні рівного і вільного доступу до навчальнометодичного контенту;
інформаційну, в межах якої портал розглядається як засіб
своєчасного та всебічного висвітлення інформації про роботу
освітньої галузі, забезпечення ефективного документообігу між
установами та закладами освіти;
комунікативну, що базується на творчому партнерстві та
полягає у забезпеченні онлайн та офлайн-спілкування, можливості
проведення заходів з використанням ресурсів та сервісів вебпорталу, сприянні вільному обміну думок між представниками
педагогічної спільноти регіону.
У межах педагогічних спільнот веб-порталу можна
застосовувати наступні форми діяльності:
інтернет-конференція;
вебінар;
обговорення у форумах;
ведення онлайн-щоденників;
віртуальний майстер-клас;
опитування;
проект;
акція;
конкурс тощо.
Для їх організації та проведення використовуються такі
засоби:
блог;
форум;
форми для встановлення зворотного зв’язку;
інструменти для створення оголошень, повідомлень та
опитувань;
системи відео конференцій;
архіви файлів;
фотогалереї.
Усі учасники мережевих спільнот веб-порталу «Освіта
Рівненщини» мають можливість:
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отримувати найсучаснішу інформацію з педагогічних тем;
користуватися базою методичних розробок;
отримувати кваліфіковані консультації та поради
експертів;
публікувати власні матеріали;
брати участь в обговореннях опублікованих матеріалів;
формувати нові знання, вміння, компетенції;
спілкуватися з колегами;
формувати власний освітній інформаційний простір.
Позитивними характеристиками спільнот є те, що науковометодична інформація чітко структурована, що значно полегшує
учасникам пошук і доступ до інформації; інформація дискусій
зберігається необмежений проміжок часу, що дає можливість
новим учасникам спільнот ознайомитися з досвідом попередників
та позбавляє більш досвідчених колег необхідності відповідати на
запитання, які були вісвітлені попередньо; усі учасники спільнот
мають рівні права на роботу з документами, інформацією,
фотоархівами, можуть ініціювати дискусію, запрошувати до
спільної діяльності спільноти нових учасників.
Педагог – користувач веб-порталу – учасник педагогічних
спільнот повинен володіти такими знаннями, уміннями та
навичками:
- вільно користуватися засобами телекомунікацій;
- володіти основними інструментами захисту інформації;
- володіти технологіями обробки різних видів інформації;
- вміти здійснювати наповнення та оновлення баз даних;
- володіти інструментами супроводу електронних таблиць;
- володіти прийомами роботи з інструментами обробки
графічної інформації, мультимедіа;
- вміти використовувати інструменти підтримки вебпорталу;
- знати правові норми роботи з інформацією і програмним
забезпеченням.
Координація
діяльності
мережевих
спільнот
може
здійснюватися
методичними
та
науково-педагогічними
працівниками РОІППО, методистами районних (міських)
методичних кабінетів, вчителями-предметниками. Нормативнометодичне забезпечення регламентує та забезпечує діяльність
педагога та може включати в себе: інструкції (з техніки безпеки,
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безпеки під час проведення екскурсій, лабораторних робіт тощо),
навчальні програми, плани, листи та розпорядження державних та
місцевих органів управління освітою, навчально-методичне
забезпечення освітнього процесу (конспекти уроків, презентації,
аудіовізуальні засоби навчання) тощо.
Таким чином, створення та функціонування мережевих
спільнот веб-порталу «Освіта Рівненщини» стає засобом
здійснення методичного супроводу освітнього процесу в
загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для
самоосвіти, навчання та взаємонавчання педагогів, сприяє
забезпеченню формування особистої траєкторії професійного
розвитку та задоволення індивідуальних запитів педагогічних
працівників області.
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Шагієва Раїса Радисівна, завідувач кабінету
біології та основ здоров´я Рівненського ОІППО
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ: ОСНОВНІ ЗМІНИ ТА ПРІОРИТЕТИ
Реалізація державних і регіональних вимог у сфері освіти
залежить від методичної служби, перед якою стоїть завдання
формування методичного інноваційного середовища, в якому
максимально буде реалізовуватися потенціал учня та вчителя, адже
саме педагогу відводиться ключова роль в оновленні системи
освіти.
Модернізація освіти вимагає створення та розвитку різних
форм підвищення професійної компетентності педагогічних
працівників, а це у свою чергу призведе до модернізації системи
методичної роботи, що забезпечує неперервність освіти педагогів.
Методична робота – це складова професійно-педагогічної
діяльності, у межах якої створюються теоретичні продукти, що
забезпечують педагогічні або управлінські дії. Говорячи про
оновлення методичної роботи, необхідно уточнити саме її поняття з
позиції інноваційної діяльності та дати визначення поняттю
«інноваційна методична робота».
Інноваційна методична робота – це процес проектування
стратегії оновлення методичної роботи, спрямованої на підвищення
професійної компетентності педагогів, які здійснюють інноваційну
педагогічну діяльність. Іншими словами, це діяльність із засвоєння,
апробації, створення та впровадження освітніх інновацій в освіту,
тобто діяльність, яка забезпечує підвищення якості освіти.
Головними орієнтирами в діяльності методичних служб є:
- супровід інноваційних процесів в освітніх закладах;
- формування єдиного інформаційного простору на основі
мережевої взаємодії;
- упровадження активних форм і методів роботи з педагогами;
- удосконалення форм узагальнення результативного
інноваційного досвіду;
- розвиток експертних функцій як засобу підтримки освітніх
закладів.
Таким чином, інноваційну методичну роботу можна
охарактеризувати як систему заходів, орієнтовану на створення або
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засвоєння нових (інноваційних) способів професійно-педагогічної
діяльності. У підвищенні ефективності інноваційної методичної
роботи важливу роль відіграють сучасні підходи до її реалізації.
У психолого-педагогічній літературі виділяють наступні
аспекти методичної роботи:
а) діяльнісний аспект – дозволяє виділити такі її компоненти,
як мотиви, цілі, зміст, форми, методи, результати;
б) змістовий аспект – дає можливість побудувати структуру
методичної роботи із трьох взаємопов´язаних компонентів:
- методичної підготовки педагогів;
- науково-теоретичної підготовки педагогів;
- психолого-педагогічної підготовки педагогів;
в) управлінський аспект – дозволяє виділити в складі
методичної роботи наступні компоненти: педагогічний аналіз,
планування, організацію, контроль і регулювання.
Управління
інноваційною
методичною
роботою
є
цілеспрямованою, свідомою взаємодією всіх учасників цілісного
педагогічного процесу на основі пізнання його об´єктивних
закономірностей (Ю. К. Бабанський).
Основна мета управління інноваційною методичною роботою
– ефективне та планомірне використання сил, засобів, часу й
людських ресурсів щодо досягнення оптимального результату в
інноваційній діяльності.
Н. Кузьміна в методичній роботі виділяє п´ять основних
функціональних компонентів: діагностичний, проектувальний,
конструктивний, організаційний і комунікативний.
Вихідним і системоутворювальним фактором є гностичний
компонент, оскільки він пов´язаний з отриманням інформації про
всі аспекти методичної роботи: результативність, ефективність
форм, рівні професійної компетентності педагогів, якість
освітнього процесу.
На основі вихідної інформації розробляється стратегія
оновлення методичної роботи, формулювання та корекція її
основних цілей і завдань, підбір найбільш ефективних форм
методичної роботи, що складає проектувальний компонент
управлінської діяльності.
Конструктивний
компонент
ґрунтується
на
процесі
моделювання та складання річного й місячних планів, відборі
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методичних заходів з метою реалізації цілей і завдань оновлення
методичної роботи.
В організаційному компоненті знаходить відображення
реальна й виконавська діяльність учасників методичної роботи з
реалізації запланованої стратегії її оновлення (створення
організаційної структури методичної роботи).
Комунікативний компонент включає в себе певні процедури,
що забезпечують необхідні взаємовідносини та зв´язки між різними
учасниками методичної роботи.
Актуалізація
п´яти
вищезазначених
функціональних
компонентів управлінської діяльності на її вищих рівнях прояву
забезпечує оптимальне управління інноваційною методичною
роботою, яке першочергово має спрямовуватися на створення
відповідних умов для методичної діяльності педагогів:
інформаційне забезпечення інноваційних процесів, кадрове
забезпечення (підвищення освіченості вчителів та рівня їх
професійної компетентності й майстерності), інструктивнометодичне,
нормативно-кадрове
та
навчально-методичне
забезпечення процесу інноваційної педагогічної діяльності.
Управління методичною роботою виконує наступні функції:
інформаційно-аналітичну: формування банку даних про
нові дослідження в психолого-педагогічній науці й практиці,
структуру методичної роботи в закладах освіти, методичну роботу
педагогів, їх професійні якості;
- мотиваційно-цільову: визначення мети науково-методичної
діяльності педагогів на основі реальних умов раціональної
організації педагогічної праці, зміни мотивації педагогічної
діяльності в умовах інноватики, потенціалу мережевої взаємодії;
- планово-прогностичну: прогнозування розвитку науковометодичної роботи, її організації та змісту, планування конкретних
методичних заходів для досягнення поставленої мети;
- організаційну: організація виконання цільових комплексних
програм підвищення кваліфікації педагогів;
- контрольно-діагностичну: проведення аналітичної діяльності;
оцінка стану освітньої, науково-методичної, інноваційної та
самоосвітньої діяльності вчителів;
- регуляторно-корекційну: забезпечення підтримки системи
науково-методичної, інноваційної роботи; усунення небажаних
відхилень в організації підвищення професійної компетентності
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педагогів; забезпечення оперативної допомоги вчителям;
регулювання та корекція діяльності структурних підрозділів.
При плануванні методичної роботи необхідно враховувати
основні принципи цього процесу:
- єдність цільової установки й умов реалізації;
- єдність довготермінового та короткотермінового планування;
- забезпечення комплексного характеру прогнозування й
планування;
- поєднання державних та суспільних інтересів, врахування
потреб споживачів освітніх послуг;
- стабільність і гнучкість планування та прогнозування.
Сучасне управління методичною роботою – це процес
цілеспрямованої управлінської взаємодії сторін, де кожна з них
виконує роль не лише суб´єкта, а й об´єкта (Г. Сєриков).
Виокремлюють три види управлінської взаємодії:
- розпорядчо-організаційна;
- взаємно-узгоджувальна;
- виконавсько-регулююча.
Провідною є взаємно-узгоджувальна взаємодія, адже увага
керівників методичної роботи повинна переключатися з планів на
конкретних виконавців, педагогів освітніх закладів, формування
творчої атмосфери.
Одним із важливих аспектів управління процесом оновлення
методичної роботи є створення моделі інноваційної методичної
роботи, основою для проектування якої є:
- регіональна політика в області оновлення методичної роботи;
- пріоритети установи в галузі оновлення методичної роботи;
- кадровий потенціал щодо впровадження інноваційної
методичної роботи;
- освітні потреби споживачів освітніх послуг.
Проаналізувавши
вищезазначені
основи
проектування
інноваційної методичної роботи, можна визначити цілі, завдання та
пріоритетні напрямки її оновлення.
Основною метою оновлення методичної роботи є підвищення
якості та рівня освітніх послуг. Інноваційна методична робота
передбачає вирішення наступних завдань:
а) визначення стану освітньої галузі в регіоні;
б) вивчення професійного рівня педагогічних працівників;
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в) дослідження діяльності педагогів-новаторів та їх
педагогічного досвіду, впровадження даного досвіду в практику
роботи освітніх закладів;
г) аналіз особистісних якостей педагогів;
д) вивчення стану ресурсного забезпечення навчальновиховного процесу.
Пріоритетних напрямків стратегії оновлення методичної
роботи може бути декілька:
- підвищення рівня конкурентоспроможності педагогів на
ринку освітніх послуг;
- методичне, науково-методичне та дидактичне забезпечення
освітнього процесу.
Основні напрями інноваційної методичної роботи:
1) в інформаційній галузі:
- забезпечення педагогів необхідною інформацією щодо
новинок науково-методичної літератури;
- інформування педагогів стосовно основних напрямів
розвитку галузі освіти області, міста, району;
- інформування педагогів щодо сучасних варіативних програм,
педагогічних технологій;
2) у діагностико-прогностичній галузі:
- дослідження професійних утруднень й освітніх потреб
педагогів з метою створення ефективних умов для підвищення їх
професійної компетентності;
- прогнозування, планування та організація навчання
педагогічних кадрів; оперативне надання інформаційної,
консультативної методичної допомоги педагогам;
3) у галузі змісту освіти:
- створення умов для упровадження сучасних педагогічних
технологій, реалізації освітніх програм;
- науково-методичне забезпечення реалізації Державного
стандарту;
4) у галузі підвищення кваліфікації:
- методична робота повинна забезпечувати особистісно
зорієнтовану стратегію, індивідуально-диференційований підхід до
кожного педагога в залежності від рівня його професійної
компетентності;
- виявлення, систематизація та поширення педагогічного
досвіду.
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Наступним етапом в проектуванні моделі інноваційної
методичної роботи є виділення достатніх і необхідних умов
реалізації поставлених завдань, якими можуть бути: відбір
інноваційного змісту методичної роботи та його експертиза;
проектування продуктивних форм методичної роботи й системи
підвищення професійної компетентності педагогів, спрямованої на
освоєння та розробку інновацій.
Будуючи модель інноваційної методичної роботи, необхідно
враховувати функції суб´єктів:
- керівників методичної роботи, які здійснюють організацію
методичних заходів, стимулювання, мотивацію творчої праці
педагогів, контроль за виконанням управлінських рішень;
педагогів,
які
працюють
над
самоорганізацією,
самостимулюванням та самоконтролем.
Модель методичної роботи повинна в повній мірі
узгоджуватися
з
основними
положеннями
системносинергетичного підходу й програмно-цільового принципу
управління.
Важливою умовою в організації системи інноваційної
методичної роботи є визначення критеріїв оцінювання її
ефективності. Критерій – ознака, на основі якої здійснюється
оцінка, визначення, класифікація.
За Ю. Бабанським, основними критеріями оцінювання
ефективності методичної роботи є:
- результативність (покращення результатів освітнього
процесу);
- раціональність затрат часу, економічність;
- стимулюючий характер методичної роботи (зростання
творчої самостійності педагогів).
У практичній роботі критерій результативності визначається за
показниками педагогічної діагностики та засвоєння дітьми освітніх
програм.
Критерій економічності, раціональності витрат часу
оцінюється через аналіз анкетних даних та їх інтерв´ювання.
Стимулюючий характер інноваційної методичної роботи
здійснюється через аналіз анкетних даних і карт особистісного
росту педагогів.
Із метою створення відповідних умов для розвитку
інноваційного потенціалу педагогів методичним службам
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необхідно розробляти та впроваджувати на основі мережевої
взаємодії моделі науково-методичного супроводу інноваційних
процесів в освітніх закладах районів (міст).
Мережева взаємодія забезпечує:
– організаційно-методичний супровід (створення й організація
роботи професійних спільнот в умовах мережевої взаємодії);
–
інформаційний
супровід
(сформованість
системи
інформаційного забезпечення в період міжкурсової підготовки);
– науково-методичний супровід (надання адресної допомоги
педагогам і керівникам в освоєнні інноваційних процесів);
– аналітико-діагностичний супровід (моніторинг інноваційних
процесів в освітніх закладах).
Основними етапами організаційно-методичної діяльності
створення системи методичної роботи з педагогічними кадрами на
основі мережевої взаємодії є:
- визначення структури методичної роботи;
- розкриття функціональних властивостей кожного компонента
системи методичної роботи й визначення на цій основі їх
достатньої та необхідної кількості;
- пошук раціональних форм і способів взаємодії компонентів
системи методичної роботи, визначення ролі й місця кожного
структурного компонента системи;
- створення матеріальної основи функціонування системи
методичної роботи.
При виборі оптимального варіанта системи методичної роботи
необхідно враховувати наступні параметри:
- завдання, що стоять перед методичною службою;
- результати діагностики професійної діяльності педагогів і
методичної роботи за попередній період;
- кількісний та якісний склад педагогічних кадрів (рівень
освіченості,
професійну
компетентність,
готовність
до
впровадження інновацій);
- цілі й функціональні особливості змісту методичної роботи в
умовах інноватики;
- порівняльну ефективність різних форм методичної роботи;
- матеріальні, моральні, психологічні та інші умови.
Стратегія відбору форм методичної роботи вибудовується на
основі результатів аналізу освітніх потреб педагогів, рівня їх
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професійної майстерності та проблем, що виникають у професійнопедагогічній діяльності.
У сучасних педагогічних дослідженнях виділяють наступні
форми методичної роботи: репродуктивні (практикуми, науковопрактичні семінари, педагогічні майстерні, семінари-практикуми,
тренінги); репродуктивно-евристичні (педагогічні читання,
науково-практичні конференції, організаційно-діяльнісні ігри);
евристично-продуктивні (фестивалі педагогічних ідей, конкурси
професійної майстерності, конкурси методичних розробок);
продуктивні (наукові конференції, теоретичні семінари).
З метою вдосконалення комунікативних навичок педагогів
плануються семінари-практикуми з
основ педагогічного
спілкування як засобу гуманізації процесу освіти, тренінги з
оволодіння педагогами моделлю особистісно орієнтованої
взаємодії, майстер-класи.
Певні труднощі в педагогів виникають при проектуванні
продуктів інноваційної та педагогічної діяльностей. Для їх
формування необхідно використовувати проблемні та проблемнопроектні семінари. Участь у таких семінарах допоможе педагогам
визначити основу для проектування того чи іншого продукту
інноваційної діяльності, виділити мету й завдання, очікувані
результати використання такого продукту. Під час роботи на
проблемно-проектному семінарі педагоги оволодіють методикою
вибору завдань щодо розвитку тих чи інших можливостей дитини,
методів, форм і засобів навчання, що ефективно впливають на
розвиток учня.
Розвиток проектних навичок й умінь забезпечить їх участь у
творчих і проблемних групах.
Розвиток конструктивних навичок і умінь забезпечить участь у
такій формі методичної роботи, як фестиваль (виставка, аукціон,
ярмарок) методичних розробок.
Гностичні навички. Як свідчить практика, нерідко в педагогів
виникають утруднення в оволодінні гностичними навичками.
Розв'язати означену проблему дозволяє участь педагогів у науковопрактичних конференціях, що супроводжується аналізом власної
педагогічної діяльності, її співставленням із запропонованими на
конференції шляхами підвищення ефективності, вибором нової
стратегії педагогічної праці.
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Н. Немова вважає, що «методична робота тоді є
результативною, коли нею керують: планують, організовують,
контролюють навчання, підтримують мотивацію кадрів».
Організувати методичну роботу означає розподілити функції
управління та закріпити порядок їх виконання.
Система інноваційної методичної роботи забезпечить
підвищення професійної компетентності педагогів, рівня освітніх
послуг в закладах освіти.

Жалобна Валентина Миколаївна, завідувач
кабінету технологій Рівненського ОІППО
РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ФАХОВОГО
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯ В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
Людина освічена – та, яка знає,
де знайти те, чого вона не знає.
Георг Зіммель
Реформування системи національної освіти на сучасному етапі
вимагає всебічної уваги до кожної з її складових. Певною мірою це
стосується підвищення педагогічної майстерності вчителів шляхом
організації самоосвіти, що є органічною складовою безперервного
розвитку педагога. Її специфіка полягає в тому, що в процесі
самоосвіти суб’єкт та об’єкт освіти постають в одній особі.
Освіта сьогодення в роботі з педагогічними колективами
орієнтується на виховання інноваційної, творчої, здорової
особистості, яка здатна до самопізнання, самовдосконалення,
самореалізації; адаптована до життя та активної ролі в суспільстві.
Сучасний методичний кабінет – це науково-інформаційний
«банк розвитку», який:
- акумулює, генерує, трансформує передові педагогічні ідеї та
сучасний досвід упровадження нових освітніх технологій;
координує
інформаційну,
науково-методичну,
експериментальну, дослідницьку діяльність педагогів;
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- формує механізм самовдосконалення особистості вчителя;
- пропонує й поширює новинки науково-методичних видань;
- консультує, готує до видання методичні розробки вчителів;
- організовує освітні семінари, майстер-класи, практикуми
таким чином, щоб забезпечити післядію, яка у свою чергу спрямує
вчителя на самопізнання та самовдосконалення в освітній галузі.
Самоосвіта педагога повинна бути безперервним, особливим
чином організованим процесом розвитку та збагачення сукупної
інноваційної культури, що спричинюється його освітніми
потребами. Цей факт зумовлює особливе місце самоосвіти в
системі післядипломної освіти педагогів:
– вона набуває значення основної складової, яка об’єднує
вищу й післядипломну освіту, підвищення кваліфікації в курсовий
та міжкурсовий періоди;
– саме з самоосвіти починається післядипломна освіта
педагогів;
– самоосвіта тісно пов’язується з усіма без винятку
підсистемами післядипломної освіти педагогів, тому входить до їх
складу й зумовлює ефективність функціонування кожної з них.
Сучасна самоосвіта характеризується як постійна діяльність
учителя, спрямована на розширення й поглиблення знань і вмінь,
підвищення
рівня
предметної
компетентності,
постійне
вдосконалення своєї професійної діяльності, досягнення життєвого
спіху. Звідси випливає завдання для методистів районних
методичних кабінетів – забезпечити умови становлення та розвитку
шкільної системи самоосвіти, спрямованої на розвиток особистісно
і соціально значущих рис особистості вчителя та його професійних
компетенцій.
Вагомим показником самоосвіти педагога є те, що результатом
його роботи виступає розвиток учнів як наслідок особистісного
самовдосконалення, тому вчитель має постійно розвиватися
індивідуально.
Як відомо, ставлення педагогів до методичної роботи взагалі й
самоосвіти зокрема є неоднозначним, тому головним завданням
методичної служби є створення стійкої мотивації професійного
самовдосконалення та сприяння сталому розвитку педагога. Ще К.
Д. Ушинський вважав, що учитель живе до тих пір, поки він
учиться, коли він перестає учитися, у ньому вмирає учитель.
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В. О. Сухомлинський стверджував, що немає людей більш
допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про
творчість, як учителі. Оскільки творчість – це діяльність,
результатом якої є щось якісно нове, неповторне, без чого
неможливо забезпечити якісний педагогічний процес.
Систему самоосвіти педагогічного процесу розглядаємо як
сукупність певних складових:
 самооцінки – вміння реально оцінювати свої можливості;
 самообліку – вміння брати до уваги наявність своїх
якостей;
 самовизначення – вміння обирати своє місце в житті,
суспільстві, усвідомлювати свої інтереси;
 самоорганізації – вміння знаходити джерело пізнання своїх
можливостей, форми самоосвіти, планування своєї діяльності;
 самореалізації – реалізація своїх можливостей особистістю;
 самокритичності – вміння критично оцінювати переваги та
недоліки власної роботи;
 саморозвитку – результат самоосвіти;
 самовдосконалення – свідома й систематична робота над
собою.
Основними завданнями інноваційної самоосвітньої діяльності
педагога є:
 удосконалення
теоретичних
знань,
професійної
компетентності вчителя;
 оволодіння новими формами, прийомами навчання й
виховання;
 вивчення та упровадження в практику перспективного
педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогіки, психології та
педагогічних технологій;
 розвиток
особистісних
здібностей,
професійних
компетентностей.
Отже, самоосвіта як процес пізнання передбачає не лише
закріплення професійних знань або засвоєння вже відомої наукової
інформації, що має на меті впровадження нових наукових і
методичних знань, а й оволодіння педагогом засобами та
прийомами застосування їх у практичній діяльності з метою
забезпечення оптимального педагогічного процесу.
В основу організації самоосвіти педагога покладено такі
принципи:
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- систематичності й послідовності самоосвіти;
- зв`язку самоосвіти з практичною діяльністю педагога;
- взаємозв`язку наукових і методичних знань у самоосвітній
роботі вчителя;
- комплексного вивчення психолого-педагогічних і науковометодичних проблем;
- відповідності змісту самоосвіти рівню підготовки педагога,
його інтересам та нахилам.
Крім того, самоосвіта вчителя передбачає створення портфоліо
з метою висвітлення, узагальнення та популяризації отриманих
результатів у процесі діяльності.
Вважаємо, що в методичній роботі доречно поєднувати
традиційні та нетрадиційні форми співпраці з учителем. Важливо
вірити у творчий потенціал кожного учасника педагогічного
процесу, поважати індивідуальність, підтримувати плюралізм
думок, будувати освітню діяльність на засадах педагогічної
фасилітації, основою якої мають стати людські педагогічні ресурси.
Головне в управлінні знаннями – не комп’ютерні мережі, а люди.

Карпець Юлія Сергіївна, методист КНМУ
«Березнівський районний методичний кабінет»
Березнівської районної ради
ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ВИД
ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ У ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ
(Методичний діалог)
Коли праця – задоволення, життя хороше.
Коли праця – обов’язок, життя – рабство!
Максим Горький
Сьогодні
в
українській
школі
дедалі
активніше
використовується проектна технологія як одна з інноваційних
технологій навчально-виховного процесу, сутність якої полягає у
стимулюванні інтересу учнів до певних проблем, володінні
певними знаннями, уміннями та формуванні життєвих навичок
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особистості школяра. Головним елементом проектної технології є
процес проектування учнівського пошуку – від моделювання
тренувальних умінь до постановки навчальної проблеми та її
дослідження, конструювання й визначення оптимальних шляхів її
розв'язання у вигляді проекту.
Результатом упровадження проектної технології в навчальному
закладі є інноваційно-розвивальне середовище, яке передбачає:
- мотивацію навчальної діяльності учнів;
- проблемно-креативну спрямованість;
- інтерактивну організацію освітньої діяльності колективу
закладу;
- набуття учнями знань, умінь і навичок як самостійного, так і
колективного пошуку; постійну актуалізацію їх застосування;
- формування нового досвіду та розвиток необхідних
психологічних якостей;
- орієнтацію на особистісний та колективний успіх.
Технологія проектів передбачає постановку певної проблеми
та наступне її вирішення з обов'язковою наявністю ідеї та гіпотези
розв'язання проблеми, чітким плануванням дій, розподілом (якщо
розглядається групова робота) ролей, тобто наявністю завдань для
кожного учасника за умов тісної взаємодії, відповідальності
учасників проекту за свою частину роботи, регулярного
обговорення проміжних кроків та результатів.
У процесі проектної діяльності вирішення певної навчальної
чи виховної проблеми передбачає, з однієї сторони, використання
різноманітних методів та засобів навчання, а, з іншої, –
інтегрування знань та умінь із різних галузей науки.
Запитання до колег (методичний діалог).
- Чому, на ваш погляд, за допомогою впровадження проектної
технології в навчально-виховний процес можна навчити учнів?
(Відповідь: виявляти та визначати проблеми; проводити їх аналіз;
знаходити шляхи їх розв'язання; розвивати вміння працювати з
інформацією; знаходити необхідне джерело, наприклад, дані в
довідковій літературі або в засобах масової інформації;
застосовувати отриману інформацію з метою розв'язання
поставлених завдань).
- Скажіть, будь ласка, що можуть забезпечити проекти, адже
вони відносяться до числа нетрадиційних технологій навчання?
(Відповідь: активність навіть тих учнів, які, як правило, віддають
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перевагу мовчанню; розкриття учнями своїх здібностей, що
розвиває упевненість у собі; комфортність навчання, адже школярі
перестають
боятися
негативної
оцінки;
удосконалення
комунікативних навичок учнів (змога більше висловлюватися);
розвиток в учнів ряду здібностей (спільного прийняття рішень,
творчого мислення тощо); посилення позитивної мотивації до
навчання, адже проект обирається та реалізується на основі
власних інтересів, потреб та можливостей; формування творчого
системного мислення; сприяння удосконаленню культури ділового
спілкування, умінню аргументовано захищати свої позиції;
розвиток уяви, яка є стимулом для нових ідей, пошуку
альтернативних рішень, їх аналізу та синтезу як основи
інноваційного мислення; складання внутрішнього плану дій та його
реалізація на практиці тощо).
- Яким, на вашу думку, має бути викладач, що впроваджує
проектну технологію в навчально-виховний процес? (Відповіді: 1)
він повинен бути обізнаним не лише в своєму предметі, а й
компетентним в інших галузях науки; 2) повинен знати своїх учнів,
їх можливості, інтереси, потреби, бажання; 3) психологічно
грамотним, толерантним; 4) творчою особистістю та мати хороші
організаційні здібності).
Сьогодення вимагає від учителів технічної та обслуговуючої
праці творчо та мобільно вдосконалювати прийоми, методи й
форми навчання; знаходити ефективні шляхи проведення уроків,
що забезпечують внутрішньопредметні та міжпредметні зв'язки,
активізують мислення, світогляд, стійкий інтерес до уроків
трудового навчання, сприяють розвитку особистісних рис кожного
учня та надають їм змогу більш глибоко зрозуміти сучасні
виробничо-економічні відносини.
У Концепції технологічної освіти учнів загальноосвітніх
навчальних закладів України зазначається: «Людина в сучасному
технологічному світі повинна усвідомлювати себе господарем
усього сущого, здатною оцінювати відповідність своїх дій
інтересам природи й суспільства. Кожна людина повинна бути
спеціально підготовленою до гармонійного існування в
інформаційно та технологічно насиченому світі. Жити в такому
світі й не знати його – небезпечно».
Шлях до високої технологічної культури лежить через
ефективну технологічну освіту, що передбачає кінцевий
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(запланований) результат, тому вчителю необхідно планувати свою
роботу таким чином, щоб можна було передбачити інтерактивний
вибір учнів. Зазвичай, результати проектів мають бути
матеріальними.
Сучасний урок трудового навчання і технології неможливий
без
ефективного
використання
інформаційної
складової
навчального процесу в системі трудової підготовки учнів, зокрема
методу проектів як рушійної сили творчого потенціалу особистості
учня. Саме метод проектів та сучасні інформаційні технології, за
даними Концепції технологічної освіти учнів загальноосвітніх
навчальних закладів України, стали основною складовою програми
з трудового навчання і технологій.
Основна мета профільного навчання – розвантажити шкільні
програми й надати школярам можливість поглиблено вивчати ті
предмети, які найбільше їх захоплюють та будуть необхідні для
подальших життєвих планів.
Забезпечити реалізацію профільного навчання покликана
особистісно орієнтована освіта. Цьому допомагають проектні
технології, технології проблемного навчання та інтерактивні
методи, які використовують у своїй роботі більшість педагогів
району. Результати їх роботи відображені в досягненнях учнів на
районних та обласних олімпіадах із технічної та обслуговуючої
праці. Слід підкреслити, що з появою інформаційних технологій,
ідея профільного навчання набуває можливості втілення на більш
якісному рівні (рис. 1).
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Рис. 1.

У Березнівському районі функціонує 40 навчальних закладів, з
яких 25 шкіл І-ІІІ ступенів, 14 – І-ІІ ступенів, 1 – «НВК І ступеняДНЗ». У школах навчається 10 216 учнів, у профільних класах – 1
023 учні за 6 напрямами:
– природничо-математичний – 253 (18%) учні;
– суспільно-гуманітарний – 148 (10%) учнів;
– філологічний – 256 (19%) учнів;
– технологічний – 175 (12%) учнів;
– спортивний – 75 (5%) учнів;
– художньо-естетичний – 135 (9%) учнів.
Лише чотири заклади, серед яких – Березнівський навчальновиховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів
– міжшкільний навчально-виробничий комбінат», Балашівський
навчально-виховний комплекс «Колегіум-загальноосвітня школа ІІІ ступенів», Моквинський навчально-виховний комплекс «Гімназія
– загальноосвітня школа І ступеня» та Полянська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів мають технологічний профіль навчання.
Березнівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів – міжшкільний навчальновиробничий комбінат» має технологічний профіль навчання, тому
168

навчальний заклад разом із базовою освітою забезпечує професійну
підготовку учнів 10 та 11 класів за наступними спеціальностями:
1.
Водій автотранспортних засобів категорії „С1”.
2.
Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії „А”.
3.
Продавець продовольчих товарів.
4.
Швачка.
5.
Оператор комп'ютерного набору.
Усі професії проліцензовані (ліцензія Міністерства освіти і
науки України серія АД № 073375 від 08.01.2013 року).
Сукупний ліцензований обсяг набору становить 330 учнів, з
яких:
 водіїв автотранспортних засобів категорії „С1” – 90;
 трактористів-машиністів с/г виробництва категорії „А” –
60;
 продавців продовольчих товарів – 60;
 швачок – 60;
 операторів комп'ютерного набору – 60.
У 2012-2013 н.р. професійним навчанням охоплено 86
вихованців Березнівського навчально-виховного комплексу та 280
учнів із 18 навчальних закладів Березнівського району.
Таблиця 1
№
за/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Назва навчального
закладу
Агротехнічний
ліцейінтернат
Балашівський колегіум
Березнівський ек.-гум. ліцей
Березнівська гімназія
Березнівська ЗОШ №2
Богушівська ЗОШ
Вітковицька ЗОШ
Городищенська ЗОШ
Друхівська ЗОШ
Зірненська ЗОШ
Кам’янська ЗОШ
Князівська ЗОШ
Моквинська гімназія
Орлівська ЗОШ
Поліська ЗОШ
Полянська ЗОШ
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Кількість учнів
10 клас
11 клас
Разом
43
4
3
10
8
11
13
12
1
3
9
2
3
10
11
16

43
6
16
12
8
0
15
17
3
4
6
2
16
11
9
10

86
10
19
22
16
11
28
29
4
7
15
4
19
21
20
26

17.
18.
19.

Прислуцький НВК
Тишицька ЗОШ
Спортивний ліцей
Всього:

12
9
0
180

4
2
2
186

16
11
2
366

Успішно склавши випускні іспити та закінчивши навчання,
учні отримують свідоцтва державного зразка.
Висновки. Отже, діяльність учителя трудового навчання в
умовах сучасного інформаційного суспільства має чітко
структуруватися, плануватися та спрямовуватися не лише на
засвоєння знань, а й на способи оперування ними та методи, що
допомагають їх здобувати.
Як свідчить практичний досвід, ідеальної моделі навчання не
існує. Учителю варто знайти раціональне співвідношення між
репродуктивною та творчою діяльністю учнів на уроці трудового
навчання, тому урок (його структура та методика проведення)
повинен бути повністю або частково пристосований до
технологічної освіти. Для успішного досягнення цієї мети в
навчальному процесі використовуються саме проектні технології.

Гузь Наталія Леонідівна, завідувач кабінету
інтернатних закладів Рівненського ОІППО
ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ РОБОТИ З
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ Й ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
Якість навчально-виховного процесу школи та його результати
певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки,
педагогічної та методичної майстерності.
Із метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у
школах проводять спеціальну методичну роботу, що спонукає
кожного вчителя до підвищення свого професійного рівня; сприяє
взаємному
збагаченню
членів
педагогічного
колективу
педагогічними знахідками; дає змогу молодим учителям вчитися
педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег;
170

забезпечує підтримку в педагогічному колективі духу творчості,
прагнення до пошуку.
Під час перевірок стану методичної роботи в школахінтернатах були виявлені деякі недоліки, що повторюються майже
скрізь, зокрема:
не в усіх закладах методична робота планується на
діагностичній основі;
потребує вдосконалення зміст наказу «Про організацію
методичної роботи» щодо відображення єдиної науковометодичної проблеми, чіткої структури, форм роботи, звітності та
контролю за станом методичної роботи;
недостатньо впорядкованими є матеріали деяких
структурних підрозділів;
недостатньо уваги приділяється плануванню роботи
шкільних методичних об’єднань, вибору форм їх проведення;
у деяких школах тематика засідань методичних
об’єднань є неактуальною.
Н. П. Волкова вважає, що зміст методичної роботи в колективі
повинен пов’язуватися зі збагаченням професійного досвіду
кожного педагога, обміном педагогічними знахідками, вивченням
зарубіжного та вітчизняного педагогічного досвіду більш
досвідчених колег.
Досить схожі думки щодо змісту науково-методичної роботи
висловлюють А. М. Єрмола та О. Л. Сидоренко, які пов’язують
його з наступними пріоритетними напрямами:
- підвищенням методологічного та теоретичного рівнів
викладання;
- оволодінням окремими методиками навчання й виховання;
- підвищенням
педагогічної,
психологічної
та
загальнокультурної кваліфікацій педагогів.
Крім того, зміст методичної роботи має включати вивчення
основних державних нормативних документів про освіту.
Таким чином, дослідження різних підходів до визначення
змісту методичної роботи дозволило зробити висновок про те, що
він повинен включати в себе поєднані в цілісну систему напрями:
нормативний,
психолого-педагогічний,
інформаційний,
інноваційний, технологічний, дослідницький, управлінський.
Позитивні зрушення в оновленні змісту науково-методичної
роботи ґрунтуються на розвитку професійних та особистісних
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якостей педагогічних працівників. У процесі методичної роботи
здійснюються підвищення наукового рівня педагога, його
підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх
реалізації; постійне ознайомлення з досягненнями психологопедагогічних дисциплін і методик викладання; вивчення і
впровадження у шкільну практику педагогічного досвіду; творче
виконання перевірених рекомендацій; збагачення новими,
прогресивними й досконалими методами й засобами навчання;
вдосконалення навичок самоосвітньої роботи педагога; надання
йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.
Доведено, що методична робота спрямована не лише на послідовне
вдосконалення професійних якостей, збагачення й оновлення
наявної системи знань і вмінь педагогів, а й на розвиток їх
особистісних якостей, самореалізацію в процесі професійної
діяльності.
Для підвищення ефективності функціонування системи
методичної роботи з педагогічними кадрами її організаторам
необхідно пам’ятати, що методична робота в навчальному закладі
має відрізнятися:
- практичною спрямованістю;
- науковістю, конкретністю;
- системністю, систематичністю;
- оперативністю, оптимальним поєднанням різних форм і
методів цієї роботи.
Методична робота в сучасній школі ґрунтується на наступних
напрямах:
1) поглибленні філософсько-педагогічних знань, спрямованих
на відродження й розвиток національної освіти в Україні; вивченні
педагогічної теорії та методики навчання й виховання, психології,
етики, естетики; поглибленні науково-теоретичної підготовки й
методики викладання предмета з урахуванням вимог Закону
України «Про мови»;
2) вивченні діалектики й принципів розвитку української
національної школи; збагаченні педагогічних кадрів надбаннями
української педагогіки, науки, культури; вивченні теорії та
досягнень науки з питань викладання предметів; володінні
сучасними науковими методами; глибокому вивченні й практичній
реалізації оновлених програм і підручників, розумінні їх
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особливостей і виконанні з позиції формування національної
школи;
3) освоєнні методики викладання додаткових предметів;
випереджувальному розгляді питань методики вивчення складних
розділів навчальних програм із проведенням відкритих заходів,
використанням наочних посібників, ТЗН, дидактичних матеріалів;
4) освоєнні й практичному застосуванні теоретичних положень
загальної дидактики, методики та принципів активізації навчальної
діяльності учнів і формуванні в них наукового світогляду з
урахуванням вимог етнопедагогіки;
5) систематичному інформуванні про нові методичні
рекомендації і публікації щодо змісту й методики навчальновиховної роботи, глибокому вивченні відповідних державних
нормативних документів;
6) упровадженні досягнень етнопедагогіки, психології та
окремих методик і передового педагогічного досвіду зі зверненням
особливої уваги на використання в діяльності педагогічних
колективів зразків національної культури та традицій.
Методична робота планується й проводиться, як правило, на
діагностичній основі. Директор та його заступники мають глибоко і
всебічно проаналізувати підсумки роботи школи за попередні роки,
виявити недоліки й невирішені проблеми, ознайомитися з
елементами педагогічного досвіду, провести виробничі наради з
керівниками шкільних методичних об'єднань, учителямиметодистами та керівниками творчих груп. Після цього всі вчителі
заповнюють діагностичні анкети, в яких вказують, що вдається в
навчальній, виховній роботі та в спілкуванні з учнями, а що
потребує доопрацювань; з яких питань потрібна методична
допомога та які труднощі виникали під час роботи. Проте процес
діагностики на цьому не завершується. Діагностична чи експертна
комісія, що складається з керівників школи та учителів-методистів,
проводить індивідуальні бесіди з педагогами; аналізує шкільну
документацію, записи відвіданих уроків і позакласних заходів –
звіряє, чи збігаються їхні висновки про досягнення і труднощі
вчителя із записами в діагностичній анкеті; затверджує її (або не
затверджує). Потім здійснюється аналіз анкет та складається
діагностична карта успіхів і труднощів учителів та наставництва.
Після діагностування моделюється структура, зміст і форми
методичної роботи та попередньо складаються списки охоплення
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вчителів різними формами методичної роботи (шкільне методичне
об'єднання, педагогічний практикум, педагогічна лабораторія,
творча група, школа молодого вчителя).
Можливості вчителів та їхній творчий потенціал вивчається в
школах за допомогою психодіагностики, що дозволяє визначити
різні сторони особистості педагога, типові форми його поведінки.
Тому до цього процесу залучаються психологи й соціальні
педагоги школи, які застосовують тести, рольові ігри та
моделювання
різних
педагогічних
ситуацій.
Здійснення
діагностування, особливо самооцінки педагогічної діяльності, слід
спрямовувати на оволодіння кожним учителем навичками
самоаналізу, що дають змогу перевести роботу в режим активного
саморегулювання та самокоригування.
Організація методичної роботи на діагностичній основі.
Методи отримання інформації:
- діагностичні анкети (за змістом, функціями, формою);
- відвідування уроків та позакласних заходів;
- аналіз виступів педагогів на засіданнях педради,
конференціях, методоб'єднаннях, педконсиліумах, участі в роботі
творчих груп (педагогічне спостереження);
- бесіди (переваги, недоліки, висновки);
- тестування (20-30 контрольних завдань) та опрацювання
інформації.
Оцінка діяльності педагога здійснюється за певними шкалами:
– психологічними результатами діяльності педагога;
– функціональними результатами діяльності педагога;
– структурою знань;
– гностичними,
проектувальними,
конструктивними,
організаторськими, комунікативними уміннями;
– спрямованістю;
– характером;
– педагогічними здібностями;
– загальними здібностями;
– спеціальними здібностями.
Одним із основних шляхів підвищення методичного рівня
вчителів є розроблення ними актуальної для педагогіки та школи
проблеми, яку обирають із розрахунком, щоб до її розробки можна
було залучити всіх педагогів школи. Головною метою
загальноосвітньої школи-інтернату на даному етапі розвитку може
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бути становлення та розвиток життєвих компетентностей
вихованців,
створення необхідних умов для розвитку та
стимулювання
їх
навчально-пізнавальної,
практичної
та
комунікативної
діяльності,
необхідної
для
формування,
застосування та здобуття досвіду для успішної подальшої
адаптації у соціумі, реалізації життєвих навичок. Тобто проблемна
тема не може звучати як констатація, обов’язково має бути
присутній елемент дослідження, спрямований на розвиток,
удосконалення, рух уперед тощо. Наприклад, не можуть бути
проблемними такі теми, як „Урізноманітнення форм і методів
роботи педколективу з метою покращення освітнього рівня та
вихованості учнів», «Здійснення диференційованого підходу в
процесі розвитку мислення школярів та корекції їх індивідуальних
творчих здібностей», «Виховання в контексті національної і
загальної культури, поєднання інтересів особистості, суспільства,
держави, нації» тощо.
Нагадаємо, які форми організації методичної роботи є в школі.
Вибір конкретної з них залежить від педагогічної культури
вчителів, морально-психологічного клімату в шкільному колективі,
матеріально-технічних
можливостей
школи,
інноваційної
відкритості й активності вчителів та керівників школи. Зазвичай її
проводять в індивідуальній, груповій та колективній формах.
Індивідуальна форма методичної роботи: стажування,
самоосвіта вчителів, конкурс «Учитель року», конкурс «Класний
керівник
року»,
атестація,
індивідуальні
консультації,
наставництво. В основі – самоосвіта вчителя, що здійснюється за
індивідуальним планом з урахуванням його професійних потреб,
результатів взаємооцінки, рекомендацій керівництва школи,
досвідчених педагогів. У процесі самоосвіти вчитель має подбати
про зв'язок змісту індивідуального плану з проблемою, над якою
працює педагогічний колектив, удосконалення знань та умінь,
необхідних для успішного викладання певного навчального
предмета, підвищення власної майстерності. Ефективність
самоосвіти залежатиме й від того, наскільки педагог буде
послідовним у своїх стараннях.
Колективні й групові форми методичної роботи (структурні
підрозділи).
Методична рада об'єднує всіх педагогів школи, найчастіше її
очолює директор або завуч. Методична рада обговорює й обирає
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варіанти змісту освіти (навчальні плани, програми, підручники
тощо), форми й методи навчально-виховного процесу та способи їх
реалізації. В її компетенції – організація роботи з підвищення
кваліфікації та майстерності педагогічних кадрів, розвитку їх
творчої ініціативи, упровадження досягнень науки й педагогічного
досвіду, взаємодія школи з науково-дослідними установами,
добровільними товариствами, творчими спілками тощо.
Методичні об'єднання вчителів покликані забезпечити
ознайомлення педколективу з новою педагогічною інформацією,
передовим досвідом, сприяти їх упровадженню в навчальновиховний процес. Їх створюють при методичній раді школи,
засідання організовують один-два рази на чверть. Керують
методичними об’єднаннями досвідчені вчителі-методисти. Зміст
їхньої діяльності визначається блоком навчальних предметів, що
вивчаються в школі, методикою їх викладання. На методичних
об'єднаннях обговорюються найважливіші розділи й теми нових
програм та підручників, експериментальні варіанти освітніх
програм; організовуються відкриті уроки та виховні заходи,
взаємовідвідування уроків та позаурочних заходів, предметні
олімпіади та тижні («Тиждень хімії», «Тиждень народних
традицій» та ін.). Особливий напрям діяльності – вивчення,
узагальнення й запровадження вітчизняного та зарубіжного
педагогічного досвіду. Цій меті підпорядковуються різноманітні
форми роботи, у тому числі й конкурси на кращу методичну
розробку, тематичні науково-практичні конференції тощо.
Методичні семінари-практикуми орієнтуються на забезпечення
єдності теоретичної та практичної підготовки вчителя,
стимулювання їх самоосвітньої діяльності, інтеграцію у сферу
педагогічних інновацій. Вони спрямовуються на вивчення сучасних
педагогічних теорій та аналіз власного досвіду. Опрацьовані
матеріали оформляють у вигляді доповідей або рефератів. У
спеціальних школах-інтернатах проводяться семінари з вивчення
проблем корекційної освіти відповідно до нозології.
Школа молодого вчителя: її завдання – сприяння
професійному становленню вчителів-початківців. Як правило, їх
роботою опікується досвідчений учитель або керівник школи. У
Школі молодого вчителя розглядаються питання з техніки та
методики проведення уроку, позакласного заняття, планування
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роботи класного керівника та інші аспекти психологічного й
професійного самоутвердження молодого педагога.
Проблемні (творчі) групи виникають за ініціативи керівників
школи, учених-педагогів, учителів. Спрямовують свої зусилля на
вивчення, узагальнення й поширення досвіду як у своїй школі, так і
поза нею. Якщо проблемна група розробляє та впроваджує свої
концепції або методичні знахідки, то орієнтується на основні
вимоги
науково-дослідної
роботи,
зосереджуючись
на
обґрунтуванні проблеми й теми дослідження, формулюванні
гіпотези, визначенні основних етапів дослідження та передбаченні
проміжних результатів. Важливим при цьому є вибір методів
дослідження, визначення контрольних та експериментальних
класів.
Творчі звіти вчителів проводяться перед атестацією
педагогічних працівників. Учитель у звіті про свій методичний
доробок демонструє власний досвід.
Нетрадиційні форми методичної роботи: педагогічні ігри
(дидактичні, виховні, ділові, рольові); моделювання педагогічних
ситуацій; олімпіади методичних інноваційних розробок уроків,
виховних заходів; методичні «мости»; літературні ярмарки
педагогічних підручників, методичних рекомендацій; аукціон
методичних розробок; конкурсні виставки методичних розробок
(уроків, виховних заходів) – усі вони сприяють залученню
педагогів до пошукової методичної роботи; розвитку вміння
спілкуватися з колегами, учнями, батьками; сприяють
попередженню конфліктів у педагогічних колективах.
Усі ці структурні підрозділи планують свою роботу й ведуть
документацію, вимоги до якої однакові: мають бути плани роботи
на рік, звіти за минулий рік, протоколи засідань із відповідними
додатками; усі структурні підрозділи затверджуються одним
наказом директора, що видається до 10 вересня кожного
навчального року, а в травні видається наказ про підсумки
методичної роботи.
Розподіл обов’язків адміністрації закладу щодо здійснення
методичного супроводу.
Директор школи:
–
визначає організаційну структуру методичної роботи;
–
визначає провідні проблеми щодо роботи над ними;
–
рекомендує голів методичних об’єднань;
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–
погоджує з головами методичних об’єднань плани
роботи;
–
створює сприятливі умови для методичної роботи;
–
забезпечує участь педагогічних працівників у
позашкільній системі підвищення кваліфікації;
–
директор школи разом із заступником проводять роботу
щодо вивчення й упровадження в практику досягнень педагогічної
науки та передового педагогічного досвіду; здійснюють контроль
за всіма підрозділами методичної роботи; допомагають організації
самоосвітньої праці педагогів.
Заступник директора з навчально-виховної роботи:
–
відповідає за планування методичної роботи;
–
разом з головами методоб'єднань розробляє різноманітні
заходи, що є складовою річного плану роботи школи;
–
розробляє та подає на узгодження з директором плани
роботи методичних об‘єднань;
–
допомагає головам методичних об’єднань практично;
–
організовує роботу всіх методичних підрозділів школи
та координує їх діяльність;
–
інструктує методичний актив школи;
–
організовує роботу шкільного методичного кабінету й
науково-методичної ради.
Таким чином, розглянувши різні напрями здійснення
методичної роботи, ми дійшли висновку, що з метою позитивних
змін в її змісті важливо створити в школі-інтернаті необхідні
педагогічні умови організації методичної роботи. Це сприятиме
запровадженню ефективних форм її організації й дозволить
визначити перспективи подальшого вдосконалення педагогічної
майстерності та творчого розвитку педагогів.
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Корнійчук Олена Іванівна, заступник директора з
навчальної роботи КЗ «Острозька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів»
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ В
УМОВАХ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
Сучасна школа – це своєрідний центр запитань і відкриттів,
розвитку багатогранного інтелекту, творчості, бізнес-партнерства,
кваліфікованого персоналу, психологічного комфорту для всіх
учасників навчально-виховного процесу. Це заклад освіти, в якому
діти навчаються й розвиваються постійно. Щоб виховати
самодостатню, високоінтелектуальну та конкурсноспроможну
людину, насамперед треба мати такого вчителя, який із кожним
днем удосконалює свої знання та вміння. Саме активне залучення
педагогів до методичної роботи допомагає досягнути високих
результатів.
Методична робота – це досвід, практика, уміння організувати
освітні послуги, виробити та представити нові методи і форми
роботи з учителями, учнями, батьками. У КЗ «Острозька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» система методичної
роботи має комплексний характер та спрямовується на
самореалізацію особистості вчителя.
Традиційні форми науково-методичної роботи з педагогічними
працівниками не завжди цікаві та ефективні, тому разом зі змінами
в суспільстві та стратегії розвитку школи необхідно впровадити
нові форми методичної роботи, що сприяли б перетворенню
педагога з об'єкта на активного суб’єкта дії та розвитку. Зокрема,
це психолого-педагогічні тренінги, ділові ігри, різноманітні ігрові
вправи, диспути, вікторини, методичні мости, семінарипрактикуми, семінари-тренінги, що дають змогу:
- створити умови для активної пізнавальної діяльності кожного
педагога;
- підвищити рівень мотивації, активності й творчості;
- сприяти встановленню відносин співробітництва між
колегами;
- сформувати організаторські здібності та навички
спілкування;
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- виробити вміння приймати нестандартні рішення, аналізувати
й оцінювати свої дії та рівень власної компетентності;
- набагато краще запам'ятовувати матеріал.
Вищезазначені форми роботи є цікавими для педагогів, вони
вносять в освітній процес неординарні думки, нові ідеї, сприяють
згуртуванню колективу та мають переваги над традиційними
формами роботи. Використання ігрових методів допомагає зняти
суб'єктивні бар'єри в спілкуванні (боязнь помилитися, прийняти
неправильне рішення тощо). Традиційне навчання орієнтується на
правильну відповідь та за своєю суттю є формою передачі
інформації і засвоєння знань. Натомість основне завдання
інтерактивних форм роботи –запитання й пошук відповідей. Вони
охоплюють увесь потенціал людини: рівень та обсяг її
компетентності
(соціальної,
емоційної,
інтелектуальної),
самостійність, здатність до прийняття рішень, взаємодії тощо.
Із досвіду діяльності нашого навчального закладу пропонуємо
розглянути такі інтерактивні форми методичної роботи:
–
«методичний міст» – різновид дискусії, що проводиться
з метою формування практичних навичок. Темою, як правило,
обирається одна з проблем розвитку, навчання й виховання дітей.
Під час проведення «методичного моста» педагоги вдосконалюють
свої аналітичні вміння, а роль ведучого виконують заступники
директора;
–
«проблемний стіл» сприяє розвитку в педагогів
прагнення до самоосвіти, розширення й поглиблення знань.
Заздалегідь готуються питання для обговорення; список
рекомендованої літератури; комплектуються творчі мікрогрупи;
створюється прес-центр, мета якого – підвести підсумки,
запропонувати рекомендації й випустити методичний бюлетень
"Досвід. Проблеми. Пропозиції";
–
«методичні посиденьки» – форма методичної роботи,
що допомагає створити сприятливий психологічний клімат у
колективі педагогів. Пропонуються питання для обговорення, тема
оголошується заздалегідь. Активне обговорення проблеми
найчастіше відбувається в невимушеній атмосфері за чашкою кави
або чаю;
–
«методичний ринг» – це своєрідний двобій, коли два
опоненти заздалегідь готуються до обговорення питання. Кожен із
них має групу підтримки. Журі оцінює рівень обґрунтування
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кожного погляду на певне питання, потім усі разом підводять
підсумки. Для зняття психологічної напруги перерви між
питаннями
заповнюються
різноманітними
педагогічними
ситуаціями, ігровими завданнями тощо. До цієї форми роботи
можна віднести й "брейн-ринг", "Що? Де? Коли?", "щасливий
випадок", "слабкий ланцюжок" тощо – усі ці заходи проводяться за
традиційним сценарієм;
–
"круглий стіл" визнаний науковцями однією з
найефективніших інтерактивних форм навчання дорослих. У
засіданнях "круглого столу" беруть участь різні фахівці. Слухачам
пропонуються теми повідомлень, які коментуватимуть запрошені
фахівці; передбачається активна участь педагогів в обговоренні
проблеми. Як правило, на навчальні «зустрічі» за "круглим столом"
виноситься тема, яка цікава для слухачів або потребує детального
розгляду. Запитання до запрошених формулюються заздалегідь.
Зазвичай, обговорення проводиться без активної участі слухачів.
Одне із засідань «круглого столу» нашого закладу присвячувалося
питанню білінгвального підходу в навчанні як одному з сучасних
напрямків мовної освіти нечуючих. Ця проблема стала актуальною
у школі з уведенням української жестової мови як навчального
предмета. Ураховуючи трирічний досвід роботи, педагоги змогли
проаналізувати всі «за» і «проти» доцільності введення предмета,
об’єму та розподілу навчального матеріалу, методики проведення
уроку й оцінювання навчальних досягнень. Результатом
проведення «круглого столу» стало розроблення єдиних вимог
щодо викладання предмета;
–
семінар
– найпоширеніша
форма підвищення
кваліфікації педагогів. Його мета – вдосконалення теоретичної й
практичної підготовки педагогів відповідно до сучасних наукових
досягнень у галузі шкільної освіти. В означеному навчальному
закладі найпопулярнішою формою роботи є семінар, на якому
розглядаються питання надання освітянських послуг дітям із
вадами слуху;
–
«педагогічний аукціон» спрямовується на активний
обмін новими ідеями, думками, педагогічними знахідками; їх
захист або пропаганду. На «аукціоні» доцільно презентувати ідею
чи проблему, що найбільше хвилює педагогів і щодо якої
виникають суперечливі думки;
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–
«банк ідей» – колективне проектування нових ідей з
метою розв'язання практичних проблем, які не можна вирішити
традиційним способом;
–
«бюро педагогічних знахідок» надає педагогам
інформацію щодо кращих здобутків у галузі освіти.
Найрезультативнішою формою методичної роботи, яка вже
стала традиційною і досить добре себе зарекомендувала, є
проведення
науково-практичних
конференцій,
на
яких
обговорюються як теоретичні, так і практичні аспекти тієї чи іншої
проблеми, наприклад: «Інноваційні технології в методиці
проведення уроку», «Адаптація дітей з вадами слуху в суспільстві
шляхом використання інноваційних технологій у навчальновиховному процесі», «Виховання свідомого та соціально активного
громадянина України».
Активно працює і творча група педагогів над проблемою
впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний
процес, що діє на базі методичного об`єднання вчителів
математично-природничого циклу та трудового навчання.
Поширеною формою роботи творчої групи є семінарпрактикум. Готуючи семінар-практикум «Комп’ютерні технології
на уроці в школі для дітей із вадами слуху», педагоги провели
уроки-демонстрації з фізики, географії, хімії з використанням ІКТ.
На засіданні опрацювали теоретичні питання використання ІКТ на
уроках, обговорили уроки-покази, виступили в ролі учнів під час
фрагментів уроків з математики та природознавства. Даний семінар
зацікавив педагогів та допоміг подолати страх перед комп’ютером.
Цікаво пройшов і семінар-практикум з теми «Використання
інтерактивних технологій кооперативного навчання на уроках у
школі для дітей з вадами слуху». Коротко обговоривши питання
суті кооперативного навчання, педагог продемонструвала види та
прийоми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку.
Учителі набули практичних навичок використання технологій
кооперативного навчання.
Цікавою для педагогів є і така форма роботи, як психологопедагогічні семінари-тренінги. Так, методичною радою разом із
психологом школи було проведено семінар-тренінг із теми
«Агресивність та жорстокість у дитячому середовищі: причини та
засоби корекції поведінки». Також була підготовлена інформація
про дослідження психологів щодо
причин агресивності та
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жорстокості серед дітей, методів корекції агресивності, правил
роботи з агресивними дітьми. Зацікавленість у педагогів викликали
результати діагностування учнів нашої школи на рівень
агресивності. Присутнім була запропонована робота в групах із 3-4
учасників, кожна з яких отримала завдання з описом конфліктної
ситуації. Учителям необхідно було пояснити причину, знайти
шляхи вирішення конфлікту та запропонувати методи корекції
поведінки учня. Означене завдання змушувало педагогів
озвучувати та обговорювати конфліктні ситуації з учнями свого
класу, ділитися власним досвідом щодо зниження агресивності та
жорстокості в дітей та знаходити шляхи впливу на них.
З метою збереження здоров'я учасників навчально-виховного
процесу було проведено психологічний семінар-тренінг «Емоційне
вигорання педагогів: причини, ознаки та шляхи попередження», де
психолог запропонувала методи визначення рівня емоційного стану
педагогів та ряд тренінгових вправ для стабілізації психічного
стану й саморегуляції людини, а на завершення провела
тестування-жарт «Чи в порядку у вас нерви?»
Задля ефективності та результативності методичної роботи,
вибір форм, методів, прийомів, тем, проблем та питань для
обговорення здійснюється на основі діагностичних досліджень, що
проводяться за активної участі психолога школи.
Отже, досягти потрібного рівня підготовки педагогів можна за
умов використання сучасних технологій, побудованих на
інтерактивних формах роботи, що розвивають творчі й
дослідницькі навички. Знання, набуті завдяки досвіду, є власним
надбанням людини, тому надалі їх легко застосовувати на практиці.
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Горчак Юлія Яківна, заступник директора з
навчально-виховної
роботи
КЗ
«Мізоцька
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ
ступенів» Рівненської обласної ради
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ В
УМОВАХ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця
давала вчителю радість, щоб повсякденне
проведення уроків не перетворилося в нудну,
одноманітну повинність, ведіть кожного
вчителя на щасливу стежку дослідження…
Тут знахідки, відкриття, радощі і прикрощі.
В. О. Сухомлинський
Серед головних завдань педагогічного колективу нашої школиінтернату – створення інноваційної педагогічної системи з такою
організацією навчально-виховного процесу, яка б максимально
повно сприяла розвитку продуктивно мислячої, творчої
особистості, задоволенню її потреб у самопізнанні, творчому
самовдосконаленні, самореалізації, особистісному та професійному
самовизначенні.
Успіх у вирішенні цього завдання значною мірою залежить від
знань, творчого потенціалу, професійної майстерності та загальної
педагогічної культури вчителя. У зв’язку з цим особливої
актуальності набуває проблема підвищення кваліфікації і
професійної компетентності кожного вчителя, розвиток і
підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому,
досягнення оптимальних результатів у навчанні, вихованні й
розвитку дітей з особливими потребами.
Науково-методична робота є однією з найважливіших ланок
управління школою, яка, передусім, пов’язується з розвитком
професіоналізму вчителя, що знаходить своє відображення в
результатах навчального процесу, а також необхідністю
розв’язання протиріч, що гальмують процес підвищення
професійної компетентності педагога.
Сьогодні успіх педагогічної діяльності визначається не лише
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ступенем професійної підготовки вчителя та рівнем його знань, а й
бажанням і можливостями поглиблювати теоретичні знання та
відшліфовувати практичні вміння, тобто постійно підвищувати
рівень професійної компетентності, формувати педагогічну
позицію.
Нетрадиційні форми методичної роботи давно увійшли в
практику педагогічного колективу Комунального закладу
«Мізоцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ
ступенів» Рівненської обласної ради, адже це потреба самого
вчителя: працювати в атмосфері колективного пошуку, свободи
висловлювань, активної участі в обговоренні поставлених питань;
можливість отримати допомогу в подоланні труднощів завдяки
живому професійному спілкуванню; засіб удосконалення психологопедагогічної підготовки й професійної майстерності.
У практиці методичної роботи школи ми використовуємо такі
нетрадиційні форми проведення педрад, психолого-педагогічних
семінарів, засідань творчих груп та методичних об’єднань:
• психологічний тренінг;
• «психолого-педагогічний ринг»;
• «психолого-педагогічний турнір»;
• «ділова гра»;
• «круглий стіл»;
• «методичний ринг»;
• методичний практикум.
Також використовуємо наступні нетрадиційні форми роботи з
педагогами:
1)
«творчий звіт» – форма методичної роботи, спрямована
на пошук, підтримку, пропаганду досвіду вчителя, а також
діяльності всього педагогічного колективу з питань інноваційних
технологій, організації навчально-виховної та методичної роботи в
закладі;
2)
«ярмарок педагогічних ідей» – форма роботи, основним
призначенням якої є громадський огляд та оцінка методичних
здобутків;
3)
«авторська школа» – одна з форм передачі
перспективного педагогічного досвіду, яка створена при кожному
методичному об’єднанні;
4)
конкурс педагогічної майстерності – форма методичної
роботи, спрямована на пошук, підтримку й пропаганду
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перспективного досвіду педагогічних працівників;
5)
методичний практикум – форма методичної роботи, що
забезпечує особистісно орієнтований підхід до навчання педагогів,
спрямована на науково-методичне забезпечення навчальнокорекційного процесу та інноваційної діяльності педагогів.
Особливо широко використовуємо даний вид роботи з молодими
спеціалістами при вивченні мовленнєвих вад вихованців та видів
корекційної роботи з ними;
6)
«клуб» – форма методичної роботи, яка об’єднує
педагогів спільної діяльності щодо підвищення свого професійного
рівня,
розвитку
талантів,
індивідуальних
можливостей,
забезпечення умов для їх самореалізації. Є дієвою формою Школи
молодого педагога;
7)
тренінг – ефективна форма опанування знань,
інструмент для формування вмінь і навичок, збагачення досвіду;
8)
педагогічні ігри – активні форми вільного професійного
самовияву педагогів, що реалізуються шляхом розігрування
педагогічних ситуацій, наближених до реальних.
На практиці ми переконалися, що нетрадиційні форми
методичної роботи тісно пов'язані з використанням інтерактивних
методик, які ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь,
виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії,
допомагають педагогам опановувати нові технології.
Упровадження нетрадиційних форм методичної роботи та
ефективність їх використання сьогодні неможливі без психологічних
знань та підтримки, тобто без психологічного супроводу.
Значна частина роботи з реалізації психологічного супроводу
покладається на психологічну службу навчального закладу –
смисловий осередок інноваційних змін у пошуковій діяльності
вчителя й водночас основний спосіб насичення шкільного життя
новим гуманно-психологічним змістом.
1. Напрями психологічного супроводу.
Психологічний супровід нетрадиційних форм методичної
роботи в школі передбачає активну участь практичного психолога в
їх підготовці й безпосередньому проведенні. Він виконує ряд завдань
за напрямами діяльності психологічної служби школи.
Психодіагностика – психологічні дослідження за замовленням
для «об'єкта» або за власною ініціалізацією психолога через ці
«об'єкти». Проводити психодіагностику психолог може заздалегідь
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(у процесі підготовки методичного заходу), а також безпосередньо
(під
час
його
проведення
(експрес-діагностика
або
мінідіагностика)).
Мета експрес-діагностики – у мобільному режимі провести
дослідження, отримати результати й використати їх у роботі.
Завершальним етапом психодіагностичного дослідження може бути
проведення психологічно-педагогічної експертизи ефективності
використання нетрадиційних форм методичної роботи.
Психологічне консультування – розробка психологопедагогічних рекомендацій, що випливають із результатів
психодіагностичного обстеження.
Психологічна просвіта – пояснення результатів психологічних
досліджень, формування в педагогів потреби в психологічних
знаннях, бажанні використовувати їх у роботі зі школярами або в
інтересах розвитку своєї особистості; ознайомлення з психологопедагогічною літературою та новими досягненнями психологопедагогічної науки.
Психологічна підтримка – це поліпшення взаємин між
учасниками педагогічного процесу, що передбачає:
• наявність спільної чітко сформульованої особистіснозначущої мети та завдань;
• ретельне вивчення колективу (міжособистісних стосунків,
стилів спілкування, особистостей та їхніх проблем);
• роботу над мотиваційно-ціннісними орієнтаціями членів
колективу;
• психологічно обґрунтоване застосування форм і методів
роботи (проведення методичних заходів й уроків, їх обговорення,
розподіл навантаження здійснюється з урахуванням того, чи
достатньо психологічно комфортно це відбувається);
• дотримання психологічно сприятливого контролю, оцінювання й
заохочення діяльності вчителя;
• наявність спільних особистих інтересів і захоплень, спільний
відпочинок.
Корекційно-розвивальна робота використовується під час
проведення методичного заходу шляхом застосування тренінгу,
його елементів та інтерактивних технологій, які в процесі роботи
дають змогу залучити не лише інтелект, досвід та свідомість
людини, а й її почуття, емоції, інтуїцію, вольові риси, тобто цілісну
особистість.
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Інколи під час проведення нетрадиційних методичних заходів
психолог школи виконує роль ведучого. Оскільки він має
особистий досвід участі в тренінгових заняттях, то може
якнайкраще реалізувати інтерактивні форми роботи, які спрямовані
на максимальну активізацію практичної діяльності вчителів, і
робить їхню спільну роботу активно-творчою та динамічною.
2. Методи психотехнічної роботи.
Ефективною формою методичної роботи нашого закладу є тренінг
(може використовуватись як інтерактивний прийом під час
проведення семінару). Він дає змогу використовувати досвід
учасників, стимулює діалог між ними й дає можливість критично
аналізувати організаційні та системні причини проблем, що
виникають у навчально-виховній діяльності. Тренінг як метод
психотехнічної роботи ґрунтується на активізації здатності вчителя до
розвитку.
Мета тренінгу – створити учасникам необхідні умови для
повноцінного спілкування та змоделювати ситуації, в яких:
• зникає страх перед самостійними висловлюваннями;
• розвивається готовність прийняти й надати допомогу в
потрібній ситуації;
• розвиваються вміння аналізувати свої вчинки й події,
усвідомлювати своє ставлення до світу;
• формуються вміння цінувати свою й роботу інших;
• закріплюється почуття радості від спільної праці й творчості.
Використання тренінгу в методичній роботі сприяє:
• розвитку в учителів психологічної культури самопізнання та
рефлексії;
• покращенню міжособистісної
інтеракції, комунікації та
перцепції з усіма учасниками навчально-виховного процесу;
• створенню сприятливих умов для професійної та особистісної
самореалізації й самоактуалізації.
Нетрадиційні форми методичної роботи тісно пов'язуються з
використанням інтерактивних методик. У психолого-педагогічному
супроводі інтерактивні технології допомагають розв'язувати питання
психологічної освіти, психолого-педагогічної профілактики та корекції.
Серед значної кількості сучасних форм і методів інтерактивного
навчання пропонуємо вашій увазі ті, що були найефективнішими в
нашій роботі.
Інтерактивна
міні-лекція
–
невелике
інформаційне
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повідомлення ведучого на конкретну тему. З метою підсилення
інтерактивності у виступ можна ввести елементи діалогу, ставлячи
запитання й одержуючи від присутніх відповіді, зокрема й
несподівані. Таким чином активізується інтерес і привертається
увага учасників. Коментувати деякі відповіді можна відразу або
пізніше під час виступу чи тренінгу. Запитання й відповіді дають
можливість оцінити підготовленість і сприйняття присутніх.
Для наочності можна використовувати схеми, креслення,
таблиці, малюнки, відеозаписи та будь-які предмети, що стосуються
теми виступу. Тут діє принцип «краще один раз побачити, ніж сто
разів почути». Зазвичай, перед очима слухачів постійно є план
виступу, ключові тези й поняття, що використовуються як
своєрідна підказка для виступаючого й водночас підсилюють
контакт зі слухачами.
Рольова гра поряд із творчими завданнями, груповими
дискусіями та роботою в малих групах є основним прийомом на
інтерактивних заняттях. У рольовій грі учасникам пропонують
«зіграти» іншу людину або «розіграти» певну проблемну ситуацію.
У методиці цього типу використовують близькі назви (імітації,
ділові ігри, моделювання). Означені методики сприяють розвитку
навичок критичного мислення, розв'язання проблем, відпрацювання
різних варіантів поведінки в проблемних ситуаціях, комунікативних
навичок, вихованню розуміння позицій інших людей.
Дискусія (з лат. – дослідження) – колективне обговорення
суперечливого питання, обмін думками та ідеями між кількома
учасниками. Мета дискусії – виявити відмінності в розумінні
питання та встановити істину, дійти спільної думки в суперечці.
Дискусії можуть бути вільними й керованими, вони є доцільними й
ефективними тоді, коли виникають на основі знань учасників із
досліджуваної теми.
«Мозковий штурм» – розпочинається з того, що всім пропонують
поділитися ідеями, які спали на думку з приводу певної проблеми.
Одним із головних принципів «мозкового штурму» є свобода думки,
адже кожна людина має творчі здібності, проте певні внутрішні та
зовнішні чинники не дають їй змоги повністю використати свій
творчий потенціал. У процесі «мозкового штурму» будь-які
обмеження усуваються.
Робота в малих групах надає всім учасникам можливість діяти,
практикувати навички співпраці та міжособистісного спілкування
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(зокрема, оволодіння прийомами активного слухання й прийняття
загального рішення).
Роботу в групах варто використовувати тоді, коли: потрібно
розв'язати проблему, з якою важко впоратися індивідуально; є
інформація, досвід та ресурси для взаємного обміну; одним із
очікуваних результатів є набуття навичок роботи в команді.
Вправа «мікрофон» дає змогу кожному щось швидко сказати,
відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи
пропозицію.
Правила проведення вправи:
• говорити має лише той, у кого «символічний» мікрофон;
• відповіді не коментують і не оцінюють;
• коли хтось висловлюється, інші не мають права переривати,
щось говорити або вигукувати з місця.
Вправа «очікування» надає можливість учасникам усвідомити
особисті очікування від заняття та скоригувати план роботи
відповідно до них. Зазвичай, ця вправа використовується на початку
та наприкінці заняття з метою визначення, наскільки виправданими
були очікування кожного учасника. Її варіанти можуть бути різними.
Підготовка до проведення нетрадиційних методичних заходів.
Ми переконалися, що успіх проведення нетрадиційних
методичних заходів залежить від організації та «залучення» членів
колективу до підготовки. Підготовчий етап бажано розпочати не
пізніше як за місяць до проведення заходу.
Підготовчий етап передбачає:
• попереднє інформування колективу щодо теми, мети, умов,
завдань та дати проведення заходу;
• створення інформаційного куточка, в якому розміщуються
оголошення, завдання, умови, списки рекомендованої літератури;
• визначення та вивчення проблеми;
• виставку матеріалів та необхідної літератури в методичному
кабінеті;
• підготовку матеріального забезпечення заходу: табличок із
назвами команд, карток із завданнями, необхідних таблиць, схем,
призів;
• проведення психодіагностичних досліджень;
• консультування учасників, надання їм певної допомоги;
• формулювання рекомендацій.
Слід звернути увагу на використання ефективної форми
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професійного навчання педагогів на базі майстер-класів творчих
учителів. Як форма майстер-клас проводиться у рамках семінарів
та конкурсів професійної майстерності. Він виконує декілька
важливих завдань:
– підвищення професійної компетентності педкадрів;
– поширення й передачу інноваційного педагогічного досвіду в
практичну діяльність педагогів-послідовників;
– моделювання продуктивної технології інноваційного
навчально-виховного процесу.
На сучасному етапі розвитку інноваційних технологій у
системі корекційної освіти поширеним є метод проектів. Залучення
вчителя до роботи над проектом сприяє його розвитку, набуттю
нових особистих рис та водночас поліпшенню умов для творчої
самореалізації інших учасників.
Проектна діяльність вважається проблемною
та
розвивальною. Вона формує мотивацію до творення й перетворення
себе, спонукає вчителя до творчості. Метод проектів створює
унікальні передумови для розвитку компетенцій педагога та є
важливим у методичній роботі.
Вимоги щодо використання проектної технології в межах
методичної роботи школи:
• наявність суспільно значущої проблеми, що потребує від
учителя інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її
розв'язання;
• практична, теоретична та пізнавальна особистісна цінність
передбачуваних результатів діяльності;
• самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність
виконавців;
• структурування змістової частини проекту (із визначенням
термінів і бажаних результатів кожного етапу);
• подальше використання результатів дослідної роботи групи
виконавців проекту в практичній діяльності всього колективу.
Отже, головними завданнями інноваційних форм методичної
роботи школи-інтернату є:
• уникнення формалізму, категоричності й регламентації;
• активізація й розвиток творчих здібностей педагогів;
• самореалізація в професійній діяльності як окремого вчителя,
так і всього педагогічного колективу.
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Кучерук Марія Всеволодівна, заступник директора
з навчальної роботи КЗ «Клеванська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів»
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ В
УМОВАХ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
Учитись треба не лише дітям, а й
учителям.
Як їх мотивувати до підвищення
професіоналізму? Один із варіантів
– організувати методичну роботу в
школі
У педагогічній літературі накопичено чималий досвід організації
та управління методичною роботою в школі. Зокрема, існують
системні дослідження та опис окремих аспектів діяльності з досвіду
роботи. Зважаючи на це, кожен навчальний заклад обирає, тобто
створює власну систему науково-методичної роботи, орієнтуючись
як на наукові дослідження, так і на досвід колег.
Хочу представити свій погляд на окремі питання планування
та поєднання традиційних і новітніх форм організації й планування
методичної роботи.
Головним завданням спеціальної школи є створення
інноваційної педагогічної системи з такою організацією навчальновиховного процесу, яка б максимально повно сприяла розвитку
неповносправної дитини, її соціалізації та адаптації в суспільстві.
Успіх у вирішенні цього завдання значною мірою визначається
знаннями, творчим потенціалом, професійною майстерністю,
загальною педагогічною культурою вчителя. У зв’язку з цим
особливої актуальності набуває проблема підвищення кваліфікації і
професійної компетентності кожного вчителя, широкого впровадження досягнень психолого-педагогічної науки і передового
педагогічного досвіду. Учитель, як і будь-який інший фахівець
нашого закладу, потребує постійного підвищення кваліфікації,
вдосконалення власної фахової майстерності, збагачення арсеналу
методів та прийомів.
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У Клеванській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті ІІІ ступенів ефективність розв'язання означеної проблеми
забезпечує структура методичної служби. Чітко спланована
методична робота дає можливість педагогам брати участь як у
реалізації програм, так і стимулювати розвиток творчого
потенціалу вчителів, спрямованого на розвиток і корекцію
особистості розумово відсталого учня.
Досвід організації роботи закладу з питань підвищення
кваліфікації вчителя дає змогу визначити систему традиційних та
інноваційних форм внутрішньої методичної роботи, які становлять
її структуру та є новими, нестандартними й досить ефективними.
Структура
чинної
методичної
роботи
передбачає
взаємопов'язані елементи, що відповідають меті й завданням, які
стоять перед педагогічним колективом навчального закладу та
втілюються у різних формах, методах і засобах.
Хрестоматійним уже став вислів К. Д. Ушинського, що
«вчитель як фахівець живе доти, доки вчиться». Сприяти педагогу
в цьому – основна функція внутрішньошкільної методичної роботи,
суттєвим структурним компонентом якої залишається теоретичне
навчання вчителів, що реалізується через проведення семінарів,
проблемних лекцій, інструктивно-методичних нарад, педагогічних
читань, конференцій, педагогічних дискусій тощо.
Не менш важливим структурним компонентом реалізації
змісту методичної роботи вважаємо практичне навчання, під час
якого корисними для набуття практичних умінь та навичок є:
педагогічні дискусії; брифінги; семінари; практикуми; динамічні,
творчі та ініціативні групи; методичний ринг; методичний діалог
тощо. Завдяки означеним формам навчання кожен фахівець має
можливість удосконалити особисті механізми психіки (пам'ять,
увагу, волю, емоції) та розвинути типологічні властивості
особистості (здібності, характер, темперамент).
Активно розвиваються професійні риси та вміння педагога,
з'являються необхідні навички, важливі для його професійної
діяльності.
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу
передбачає широкий набір видів, форм і змісту діяльності. Їх слід
обирати відповідно до поставлених завдань методичної роботи,
зокрема:
• підвищення рівня педагогічної обізнаності вчителів;
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• активізації творчої діяльності педагогів;
• ознайомлення вчителів із сучасними педагогічними
інноваціями.
Досвід організації роботи з питань підвищення кваліфікації
вчителя дає змогу визначити мережу форм внутрішньошкільної
методичної роботи, які складають її структуру. Плануючи
методичну роботу з педагогами, реалізуємо традиційні (колективні
та індивідуальні) й нетрадиційні форми її організації (залежно від
поставленої мети й завдань).
Колективні форми методичної роботи

Педагогічна
рада

Науково-практичний
семінар

Методична рада

Методичні
об’єднання

Педагогічні
читання
Спеціальний
психологопедагогічний
семінар

Рис. 1. Колективні форми методичної роботи

Колективні форми методичної роботи (рис. 1) використовуємо
з метою вироблення єдиного підходу до розв'язання певних
проблем, аналізу результату колективної діяльності, обговорення
актуальних питань організації навчально-виховного процесу.
Індивідуальні
форми
методичної
роботи
(рис.
2)
використовуємо для задоволення особистих потреб і конкретних
запитів педагогічних працівників. Їх вибір залежить від рівня
освіти, професійної компетентності педагогічних працівників.
Останнім часом у роботі закладу поряд із традиційними
формами організації методичної роботи використовуємо й
нетрадиційні: ярмарки педагогічних ідей; фестивалі педагогічних
ідей і знахідок; методичні фестивалі, ринги, педагогічні вернісажі;
тренінги.
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Індивідуальні форми методичної роботи

Консультації
Самоосвіта
Надання допомоги
вчителям, вихователям у
виборі форм та методів
навчання і виховання
учнів, у вдосконаленні
методики проведення
навчальних занять і
позакласних заходів

Персональне проведення
відкритих уроків,
позакласних заходів

Розробка методичних
рекомендацій,
дидактичних матеріалів

Рис. 2. Індивідуальні форми методичної роботи

Педагогічна рада є колективним органом управління школиінтернату, що забезпечує колективне вирішення навчальновиховних завдань школи-інтенату, стимулює розвиток творчого
потенціалу
педколективу,
сприяє
розвитку
професійної
майстерності педагогів.
На зміну традиційним приходять нові форми проведення
педрад: педрада з елементами тренінгу, педрада-«круглий стіл»,
педагогічний аукціон, методична панорама, педрада-ділова гра.
Саме ці форми перетворюють педраду в орган, який об'єднує
вчителів спільною турботою про сьогодення й майбутнє школи.
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Звернемо увагу на таку форму роботи, як педагогічна рада«круглий стіл». Підготовка до її проведення розпочинається з
визначення теми і мети, складання плану. При цьому за основу
береться матеріал книги М. М. Поташника «Вимоги до сучасного
уроку».

Традиційною формою підвищення професійної майстерності,
попередження можливих помилок, виправлення допущених
недоліків у роботі педагогічних працівників є методичні
оперативки.

Позитивними моментами даної методичної форми є те, що її
можна проводити у будь-який зручний час: перед уроками і після
них, а також на перервах. Доцільність проведення оперативок
продиктовано виробничою необхідністю. Їх основне завдання –
обговорення питань, які неможливо передбачити заздалегідь;
оперативне ознайомлення колективу з директивними і
нормативними документами, наказами, інструктивно-методичними
листами, положеннями, інструкціями Міністерства освіти і науки
України, обласного управління освіти і науки, інституту
післядипломної освіти.
Домінуючою колективною формою методичної роботи в
закладі є методичні об’єднання. Їх діяльність спрямована на
забезпечення педагогів сучасною інформацією, новинками
освітньої галузі, ознайомлення викладачів із досягненнями
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психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду. Крім того,
вони сприяють формуванню та поглибленню фахових знань,
підвищенню професійної майстерності вчителів.
До основних форм роботи методичних об’єднань відносять:
предметні тижні;
семінари;
«круглі столи»;
відкриті уроки з подальшим їх обговоренням;
звіти про самоосвітню діяльність.
Пропоную вашій увазі засідання методичного об’єднання
класних керівників, яке було проведене у формі тренінгу.

Модернізація навчально-виховного процесу
з метою підвищення ефективності навчання учнів
Мета: розглянути шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо
набуття учнями знань, освітніх компетенцій; продемонструвати
використання інтерактивних методів роботи в організації
методичної роботи школи, засвоїти на практиці принципи
організації тренінгу, розвивати навички ділового спілкування,
роботи в групі, вміння висловлювати власну думку.
Обладнання: цукерки, сигнальні картки, ватмани, маркери,
роздатковий матеріал.
Людина слабка: коли їй
аплодують, у ній щось росте й
шириться, а в моменти
холодного мовчання –
стискається.
Томас Манн, німецький письменник
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Хід тренінгу
Вступне слово завуча. Сьогодні я пропоную вам стати
учасниками тренінгу і сподіваюся, що наша робота переконає вас у
тому, що активні методи навчання дорослих доступності кожному.
Вправа І «Комплімент»
Усі присутні повинні назватися та висловити комплімент
кожному з оточуючих.
Завуч. Я рада вітати вас на засіданні методичного об'єднання
класних керівників. Я вдячна, що ви порадували нас своєю
присутністю. Очевидно, що вам не байдужа доля дітей, адже ви –
вчителі – справжні творці своєї справи й майстерності.
Вправа II. «Очікування результатів»
Завуч. З'ясуємо ваші очікування щодо сьогоднішнього
засідання. Для цього проведемо опитування. У кожного з вас є
набір сигнальних карток. Я пропоную твердження, а ви даєте
відповідь на нього, тримаючи відповідну картку.
Твердження

Я беру участь у засіданні методичного об’єднання
тільки тому, що від мене цього вимагає адміністрація.

Я хвилююся з приводу того, що тренінг виявиться
непосильним для мене.

Я вважаю, що тренінг буде корисним для мене.

Я переконана, що на засіданні методичного об’єднання я
оволодію та ознайомлюся з новими активними методами навчання.

Я гадаю, що така форма проведення засідання
методичного об’єднання допоможе мені проявити себе, вільно
спілкуватися.
Після кожного твердження підраховуються загальні
результати, бажаючі пояснюють, чому дали саме таку відповідь.
Вправа III. «Мікрофон»
Той, у кого в руках опиниться символічний мікрофон,
розповідає про свої методи роботи щодо підвищення ефективності
в набутті учнями знань, освітніх компетенцій.
Вправа ІV. «Карусель»
Поділ на групи
Кожен учасник бере з цукерниці одну цукерку. Ті, хто взяли
цукерки одного виду, сідають разом. Вони – учасники однієї
мікрогрупи.
198

Основна частина
Ведучий оголошує завдання: розглянути питання наступності у
навчально-виховному процесі у зв’язку з переходом учнів із
початкової ланки школи до середньої.
На трьох великих аркушах паперу записані основні напрямки
розв'язання цього питання:

Скласти план наступності навчально-виховного процесу
між початковою та середньою ланками школи.

Скласти план супроводу та підтримки учнів 5-го класу
для адміністрації та вчителів-предметників у період адаптації.

Відобразити
значення
моніторингу
навчальних
досягнень учнів та план його використання в навчально-виховному
процесі.
Кожна група, переміщаючись від аркуша до аркуша, записує
свої пропозиції. Перехід від одного до іншого ватмана відбувається
за сигналом ведучого. Останній крок – група зупиняється біля того
аркуша, де розпочинала свою роботу, узагальнює свої ідеї та ідеї
колег.
Завуч. Наступний етап роботи – визначення позитивних та
негативних методів навчання.
Завдання: визначити позитивні та негативні моменти у ході
впровадження в практику ігрових прийомів та групої роботи.
Вправа V. «Сонечко»
Завуч. На паперових сердечках, які лежать на кожному столі,
напишіть негативні риси, які ви засуджуєте в людях у ході
спілкування чи знайомства. А тепер погляньте на дошку: тут
зображене сонечко. Які асоціації воно у вас викликає? Пропоную
кожному приклеїти свої сердечка із написами на це сонечко. Ви,
мабуть, помітили, що тепер на ньому з'явилися чорні плями. Щоб
наші «внутрішні сонечка» не мали подібних плям, ми, педагоги,
повинні працювати над вдосконаленням своєї майстерності: вести
папки самоосвіти, спілкуватися, ділитися власними досягненнями,
напрацюваннями, досвідом, прийомами та методами роботи.
Вправа VІ. Прощання
Завуч. Давайте спробуємо створити дерево методичного
об’єднання класних керівників.
Це дерево – великий і могутній дуб із міцним стовбуром і
величезними гілками, які підтримують густу крону.
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Корінь – це наші досвідчені вчителі-ветерани, які несли і
несуть до дітей гарне, добре, вічне.
Стовбур – голова методичного об’єднання, який згуртував нас.
Гілки – це вчителі, які щоденно працюють над удосконаленням
навчально-виховного процесу.
Товсті гілки – це досвідчені вчителі, які можуть чогось
навчити, порадити.
Тонші гілочки – це молоді вчителі, які вчаться та набувають
досвіду.
Жолуді – це наші діточки, для яких ми працюємо, шукаємо
різноманітні методи та прийоми.
А тепер на маленьких паперових аркушах-листочках напишіть
свої побажання нашому колективові та прикріпіть їх на наше
дерево. Я переконана, що всі ваші побажання збудуться, а
створений нами освітянський дуб простоїть ще багато років та
доведе свою корисність і значущість у суспільстві.
Плідною також є робота постійнодіючого психологопедагогічного семінару, головні завдання якого:

ознайомлення педагогів із новітніми досягненнями
психолого-педагогічної науки і передового досвіду;

підвищення загальної психологічної і педагогічної
культури вчителів;

поглиблення знань зі спецпсихології та дефектології.

На заняттях спецсемінару крім
теоретичних питань
опрацьовуються й практичні, зокрема розв’язання задач
ситуативного характеру з питань виховання, спецдидактики,
спецпсихології, дефектології.
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Активно діє науково-практичний семінар із вивчення та
впровадження ІКТ у навчально-виховний процес.
Цікавим виявився і методичний фестиваль, у програмі якого –
виставка дидактичних матеріалів, розробок уроків і позакласних
заходів, проведення відкритих бесід, виховних годин, уроків із
використанням інноваційних технологій.
Усі уроки та виховні години були добре продуманими та

проведеними на високому рівні. Навчання передбачало взаємодію
всіх: і тих, хто навчається, і тих, хто навчає. Використання
інтерактивних технологій прияло співпраці, порозумінню та
доброзичливості.
Учителі, вихователі використовували такі форми роботи, як
«Робота в парах, групах», «Мозковий штурм», «Обери позицію»,
«Асоціативний кущ», «Мікрофон». Для школярів це були не просто
відкриті уроки, а робота в колективі, де кожен учень відчув себе

його частинкою і міг самоствердитися та самореалізуватися.
Як засвідчує практика, активні форми методичної роботи
позитивно впливають на мотивацію педагогів до творчості.
У шкільному конкурсі-ярмарку педагогічних ідей взяли участь
14 педагогів.
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Вони показали належний рівень методичної майстерності,
володіння ефективними засобами оптимізації навчально-виховного
процесу.
Н. М. Ващишина виборола третє місце в обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» в номінації
«Вихователь школи-інтернату» .
Корекційний педагог О. В. Годун розробила методичні
рекомендації «Корекційне значення дидактичних вправ при роботі
над помилками».
Крім того, у закладі щорічно проводяться творчі звіти
педагогічних працівників, які атестуються, де вчителі діляться
своїми знахідками, методичними доробками, знайомлять усіх
членів педагогічного колективу з технологією власного досвіду.
Варто також сказати кілька слів про роботу методичного
кабінету, який є у закладі. Це – центр педагогічної майстерності
педагогів, де кожен знайде необхідну методичну літературу за
фахом, методичні рекомендації щодо проведення сучасного уроку і

виховних заходів.
На базі методичного кабінету проводяться інструктивнометодичні наради, засідання шкільних методичних об’єднань та
методичної ради школи, семінари, педагогічні читання.
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Створено і постійно оновлюється банк методичних матеріалів,
відкритих уроків та позакласних заходів, семінарів, конференцій.
Серед матеріалів кабінету – зразки документації, методичні

розробки, куточок атестації для педагогічних працівників, новинки
науково-методичної літератури, матеріали з досвіду колег,
необхідна періодична, навчальна та методична література для
підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на
педагогічних читаннях і конференціях.
Крім того, методичний кабінет школи щорічно поповнюється
матеріалами, зібраними під час проведення семінарів, тематичними
розробками вчителів, доповідями засідань методичних об’єднань.
Шановні колеги, бажаю успіху в організації та проведенні
методичної роботи! У своїй роботі використайте такий «рецепт
успіху»: вчіться, поки інші сплять; працюйте, поки інші б’ють
байдики; розвивайтеся, поки інші займаються неробством і,
звичайно, мрійте!
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Лис Юрій Володимирович, завідувач кабінету
географії та економіки, старший викладач кафедри
методики і змісту природничо-математичної
освіти та інформаційних технологій Рівненського
ОІППО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ
ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ РІВНЕНЩИНИ У СВІТЛІ
ВИМОГ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ
ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Зміни, які відбуваються сьогодні в усіх сферах життя
сучасного суспільства – стрімке зростання різноманітної
інформації, розвиток відкритого громадянського суспільства,
становлення нового типу особистості, яка вирізняється активністю,
самостійністю,
креативністю
мислення,
професіоналізмом
упродовж життя – вимагають суттєвих змін у підходах до освіти та
системи виховання. В освітній галузі багатьох країнах світу
розглядається ряд схожих проблем – підвищення якості освіти та її
доступність, відповідність освіти соціальним та економічним
вимогам сучасності. Розв’язання означених питань є пріоритетним і
для української системи шкільної освіти, зокрема географічної.
Які ж критерії є визначальними для оцінки якості географічної
освіти?
Мережа класів, в яких викладаються профільні
географічні курси. Навчальних закладів, де є допрофільні і
профільні географічні класи, в області небагато. Вони зявилися у
зв’язку із запровадженням у закладах економічного профілю. Якщо
врахувати, що в нових навчальних планах у старшій школі
географія в інваріантній складовій узагалі відсутня (так само, як і
фізика, біологія, хімія), то стає зрозумілим, чому так важливо
запроваджувати профільне навчання.
Задоволення
освітніх
потреб
замовників
освіти,
врахування перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих
планів учнівської молоді. Мотивація вивчення предмета учнями
значною мірою залежить як від перспектив здобуття подальшої
освіти, так і здійснення життєвих планів. Відрадно, що за останні
роки збільшилася кількість ВНЗ, де географія входить до складу
дисциплін, обов’язкових при вступі. Окрім географічного напрямку
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це – екологічні й економічні спеціальності, туризм, міжнародні
відносини та ін.
Кадрові ресурси школи. Викладання географії в області
забезпечують понад 700 педагогів, із яких 75 % працюють за
фахом; близько 98 % мають вищу освіту, більше 2% – незакінчену
вищу або середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію
присвоєно 44% педагогів, першу – 25%, другу – 11%, спеціалістів
– 20%. Педагогічний стаж учителів географії складає: до 5 років –
13%, від 5 до 10 років – 10%, від 10 до 20 років – 36%, більше 20
років – 41%. Представлений аналіз засвідчує, що відсоток учителівнефахівців є досить значним (в окремих районах він складає
близько половини). У зв’язку з цим головне завдання, яке стоїть
сьогодні перед районними (міськими) відділами (управліннями)
освіти – проведення кадрової роботи із залучення педагогів«неспеціалістів» до здобуття додаткової освіти.
Якісний склад методистів, які здійснюють методичний
супровід географії, на сьогоднішній день такий: 8 методистів із
двадцяти є фахівцями з даного предмета; 16 – мають вищу
кваліфікаційну категорію. Педагогічний стаж роботи більшості –
понад 15 років. Стаж роботи у відділі (управлінні) освіти 50%
методистів – до 5 років. Також слід зауважити, що для даної
категорії педагогічних працівників досить суттєвою є плинність
кадрів.
Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення
школи. Серед завдань, що стоять сьогодні перед шкільною
географічною освітою, важливе місце належить матеріальнотехнічному забезпеченню кабінетів географії та шкільного
географічного майданчика, адже всім відомо, який вплив мають
сучасні технічні засоби на ефективність навчання і виховання. В
останні роки у зв’язку з певними причинами (зношеність
обладнання, обмежене фінансування, відсутність підприємств із
виготовлення засобів навчання) рівень навчального та
матеріального забезпечення ЗНЗ значно знизився. Тих коштів, які
Міністерство освіти і науки України виділяє на реалізацію
Державної програми забезпечення загальноосвітніх навчальних
закладів сучасними технічними засобами навчання, звичайно,
недостатньо. Усвідомлюючи важливість навчально-матеріального
забезпечення географічного комплексу в реалізації завдань, що
стоять перед шкільною географією, на базі Рівненського ОІППО
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було створено творчу лабораторію з теми «Методичні засади
забезпечення практичної спрямованості шкільної географічної
освіти шляхом використання навчально-матеріальної бази кабінету
географії та шкільного географічного майданчика». Результатом
діяльності лабораторії стали:
1.
Розробка методичних рекомендацій щодо створення та
обладнання кабінету географії.
2.
Розробка
концепції
функціонування
шкільного
географічного майданчика, підготовка креслень та методичних
вимог до обладнання географічного майданчика з метою технічної
розробки
науково-виробничим
підприємством
«Навчальна
техніка».
3.
Створення сучасних географічних комплексів із
географії в ЗНЗ Рівненської області відповідно до розроблених
лабораторією рекомендацій.
Щодо інформаційного забезпечення ЗНЗ, то, на жаль,
використання комп’ютерної техніки як засобу навчання ще не
стало пріоритетним у навчально-виховному процесі. Означені
проблеми, з одного боку, пов’язані з відсутністю в ЗНЗ сучасних
мультимедійних засобів навчання, а з іншого –
з
непідготовленістю педагогів до роботи з комп’ютерною технікою.
Розв’язуючи питання вдосконалення кваліфікації вчителів
географії, формування їх комп’ютерно-інформаційної грамотності,
кабінетами географії та інформаційних технологій Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти було
проведено анкетування вчителів географії стосовно готовності
педагогів до інновацій із використання інформаційнокомунікаційних технологій.
Результати анкетування засвідчили, що всі вчителі географії
цікавляться інноваціями та педагогічними експериментами з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій.
Найбільше інноваційна діяльність приваблює вчителів географії
тим, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу,
дає додаткові можливості у ході підготовки до уроків, створює
сприятливі умови для розвитку учнів.
На запитання «Як часто Ви використовуєте педагогічні
програмні засоби (ППЗ) у педагогічній діяльності?» понад 57% з
числа опитаних відповіли, що у минулому навчальному році при
проведенні уроків вони використовували ППЗ більше 20 разів.
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Кількість учителів географії, які у навчальному році
використовували мультимедійні презентації більше 20 разів,
складає 41%, сервіси мережі Інтернет – 46%, стандартні програми
MicrosoftOffice – майже 80%. На жаль, як засвідчує опитування, не
всі педагоги мають постійний доступ до комп’ютера та Інтернету.
У більшості випадків (47%) для проведення уроку з використанням
мультимедійних засобів педагоги використовують не навчальний
кабінет, а комп’ютерний клас.
Формування компетентної особистості, не лише знаючої,
поінформованої, а передусім особистості успішно адаптованої в
соціумі, професійно самореалізованої, зі стійкою мотивацією до
вивчення географії – найважливіший критерій якості освіти.
Відповідно до прийнятого нещодавно Державного стандарту
базової і середньої освіти, географія залишається у групі предметів
освітньої галузі «Природознавство». Разом із тим, вона є
унікальним предметом, адже окрім природничих наук інтегрує в
собі знання багатьох інших, зокрема суспільних (економічна і
соціальна географія), інформаційно-технічних (картографія). Отже,
географія як класичний предмет активно формує в учнів наукову
картину світу.
Звертаючись до Державного стандарту, визначимо основні
підходи до змісту освіти:
Діяльнісний підхід – спрямованість навчально-виховного
процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на
практиці набутих знань із різних навчальних предметів, успішну
адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію,
формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти.
Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів» орієнтує освіту на формування способів
навчальної, пізнавальної, комунікативної, практичної діяльності.
Особистісно зорієнтований підхід – спрямованість навчальновиховного процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості
педагога та учнів на основі рівності в спілкуванні та партнерстві у
навчанні.
У Стандарті Базовим навчальним планом для старшої школи
передбачено обов’язковий для вивчення зміст освітніх галузей та
час на інтегровані курси за вибором загальноосвітніх навчальних
закладів відповідно до загальної кількості годин, передбачених для
кожної галузі.
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Компетентнісний підхід – спрямованість навчально-виховного
процесу на формування в учнів інтегрованої здатності
застосовувати набуті знання, вміння, досвід у конкретних
навчальних і життєвих ситуаціях.
Головним
завданням
шкільної
географії
у
світлі
компетентнісного підходу є формування особистості, що здатна:
а) усвідомлювати і пізнавати просторово-часову єдність і
взаємозв’язок природних, соціальних та економічних об’єктів,
процесів і явищ, які відбуваються в географічній оболонці,
природних і соціально-економічних ландшафтах;
б)
уміло
застосовувати
знання
і
навички
в
природокористуванні з урахуванням господарської діяльності та
геоекологічних вимог, а також в умовах надзвичайних ситуацій;
в) уміти самостійно розрізняти та оцінювати рівень безпеки
або небезпеки стану навколишнього середовища для вироблення
особистісної
ціннісно-поведінкової
орієнтації
у
сфері
життєдіяльності.
Умови реалізації компетентнісного підходу з географії
1. Використання інноваційних технологій у навчальному
процесі – одна з головних умов реалізації компетентнісного
підходу. До таких технологій відносяться: когнітивно, діяльнісно й
особистісно орієнтовані, особлива роль серед яких відводиться
проектним, імітаційно-моделюючим, контекстним.
2. Зміна конструкції уроку – головної форми навчального
процесу.
3. Використання ефективних форм організації навчальної
діяльності: групових, індивідуальних, клубних, змінний склад
навчальних груп, використання форм творчої організації праці,
ситуації взаємного навчання, створення ситуації для застосування
набутих знань, обмін думками, інтерактивні форми.
4. Створення умов для самоосвітньої діяльності учнів.
5. Забезпечення інформаційної компетентності учнів:
мультимедійне навчання, комп'ютерне моделювання.
6. Використання варіативної складової навчальних планів:
авторських програм, курсів за вибором, спецкурсів, факультативів.
7. Визначення критеріїв оцінювання компетентності учнів.
Відповідно до проблем і умов забезпечення компетентнісного
підходу,
систему
навчально-методичного
супроводу
з
географії,необхідно здійснювати за такими напрямками:
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1. Діагностичний напрямок передбачає:
- розробку схем, алгоритмів діяльності вчителя та учнів;
- створення банку даних соціально-педагогічних досліджень,
текстової, відео- та аувізуальної продукції.
2. Кадровий напрямок передбачає:
- визначення критеріїв ефективності педагогічної роботи щодо
формування предметних компетентностей;
- підвищення кваліфікації педагогів на всіх рівнях: обласному,
районному (міському), шкільному;
- надання інформаційної, методичної допомоги вчителям.
3. Інформаційний напрямок передбачає:
- організацію роботи систем інформаційного доступу (засоби
масової інформації, мережа Інтернет, бібліотеки);
- створення банку діагностичних і методичних матеріалів;
- створення посібників, розробка методичних рекомендацій,
дидактичних матеріалів тощо.
4. Координаційний напрямок передбачає створення дієвої
структури методичної роботи, основне завдання якої –
використання як традиційних (колективних та індивідуальних), так
і нетрадиційних форм її організації. Найбільш ефективні серед – ті,
що передбачають поглиблене вивчення проблеми та творче
застосування опрацьованого питання.
Традиційні форми: творчі групи, взаємовідвідування уроків,
засідання методичних об’єднань, семінари (психолого-педагогічні,
семінари-практикуми), науково-практичні конференції, опорні
школи, поширення передового педагогічного досвіду, самоосвіта.
Нетрадиційні: методичні фестивалі, семінари-тренінги, ділові
ігри, проблемні столи, аналіз конкретних ситуацій, педагогічні
дискусії, дебати аукціон педагогічних ідей, коло ідей, інтернетконференція, методична панорама.
Слід зазначити, що питання компетентнісно зорієнтованого
підходу є, з одного боку, надзвичайно важливим, а з іншого –
недостатньо вивченим і дослідженим. Особливо це стосується
питання формування предметних компетентностей, зокрема:
визначення змісту предметних компетенцій та критеріїв
їх оцінювання;
деталізація предметних компетенцій за віковим
ступенем природничої освіти;
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перспективна
розробка
навчально-методичної
літератури, яка б враховувала комплексність природничої науки з
огляду на формування предметних компетенцій;
Таким чином, є безліч можливостей для реалізації
компетеннісного підходу до навчання географії, проте ця діяльність
потребує спільних зусиль науковців, методичних служб і, звичайно,
педагогів-фахівців.
Висновки
Як засвідчує зарубіжний досвід, запорукою якісної освіти, в
тому числі географічної, є дві тісно пов’язані складові:
1.
Комлекс
характерних
для
країни
соціальних,
етнопсихологічних та педагогічних засад.
2. Зміст шкільної географічної освіти.
Серед головних засад змісту шкільної географічної освіти
варто виокремити наступні:
1. Краєзнавчий принцип побудови програм, вивчення географії
своєї країни (краєзнавство) на основі компетентнісного підходу.
2. Ефективна реалізація виховного потенціалу дисципліни, а
саме: виховання свідомого громадянина та патріота країни,
дбайливого відношення до навколишнього середовища.
3. Реалізація екологічної складової на всіх ступенях шкільної
географічної освіти.
4. Вирішення питань соціологізації учнів засобами навчальної
дисципліни.
5. Формування картографічних знань, умінь та навичок
упродовж усього періоду навчання.
6. Організація та проведення навчальних екскурсій,
зорієнтованих на самостійній збір учнями інформації, її
інтерпретацію та презентацію.
Отже, реалізація вищезазначених засад є запорукою якісної
географічної освіти.
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Медведчук Лідія Іванівна, методист кабінету
географії та економіки Рівненського ОІППО
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
РІВНЕНЩИНИ
Економіка є величезним досягненням
людського розуму.
Цицерон
Місце кожної держави у світі, рівень життя її громадян на
даному етапі розвитку людства дедалі менше залежать від запасів
мінеральних ресурсів, а більшою мірою визначаються рівнем
розвитку сучасних технологій та інтелектуалізацією нації. Ми
ввійшли в той історичний період, коли зміна ідей, технологій, знань
відбувається швидше, ніж зміна поколінь. Економічні знання і
компетентність стали сьогодні найбільш вартісним товаром, а
економічна грамотність – невід’ємною складовою освіти
підростаючого покоління.
У світлі вимог Державного стандарту базової і повної загальної
освіти завдання шкільного курсу основ економіки полягає в
перетворенні економічних знань в економічне мислення, а далі – в
економічну поведінку та економічну дисципліну як окремої
людини, так і суспільства в цілому. Вивчення економіки в школі
повинно формувати ядро мотиваційного механізму економічно
розумної поведінки молодої людини за умов ринку. Економічна
освіта стала потребою сьогодення. Вона покликана сформувати в
учнів економічні знання, економічну культуру, ощадливість,
підприємливість, працьовитість, навчити аналізувати економічну
212

ситуацію, приймати обґрунтовані рішення і нести за них
відповідальність; формувати світогляд цивілізованої людини, що
визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та
вибору, повага прав інших людей, право приватної власності,
толерантність, необхідність дотримання правил соціально
відповідальної поведінки.
Отже, основне завдання курсу економіки – формувати
економічне мислення, сприяти розвитку ключових компетенцій –
підприємливості та ініціативності. Це дасть змогу учням свідомо
вибрати майбутній напрям професійної діяльності, розв’язувати
проблеми, які постануть перед ними в житті, раціонально
використовувати природні ресурси. Економічні знання в системі
сталого розвитку допоможуть змогу поліпшити якість життя без
загрози для майбутніх поколінь.
Структура вивчення економіки в Рівненській області склалася
на основі багаторічного досвіду викладання курсу в навчальних
закладах різного типу.
У початковій школі економічні знання інтегруються у зміст
інших предметів, зокрема в окремих школах запроваджено курс
«Азбука споживача».
В основній школі (5-9 класи) економічні знання інтегруються у
зміст географії, математики, історії, правознавства. Можуть
вивчатися курси за вибором: у 5-6-х класах – курс «Подорож у світ
економіки», у 7-му –«Підприємництво в дії», «Сімейна економіка»,
у 8-9-х – «Моя економіка». Означені курси можна читати за
рахунок годин варіативної частини навчального плану. Вони
виконують функцію допрофільного навчання школярів. У старшій
школі економіка є базовою дисципліною, що викладається в 11
класах усіх профілів.
У загальноосвітніх навчальних закладах, ліцеях, класах із
поглибленим вивченням економіки запроваджуються курси за
вибором з окремих напрямів економіки. Завданням курсів за
вибором є забезпечення вивчення економіки на достатньому рівні,
трансформація наукових знань учнів у практичний досвід. Курси за
вибором повинні мати переважно прикладний характер. У старшій
школі до варіативної частини профільної школи належать такі
курси: «Власна справа», «Основи підприємницької діяльності»,
«Основи інтелектуальної власності», «Основи менеджменту»,
«Основи споживчих знань» тощо.
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У рамках існуючої програми та за браком навчального часу
вчителю економіки необхідно використовувати інноваційні
технології, урізноманітнювати форми організації навчального
процесу на різних типах уроків. Значну увагу слід приділити
інтерактивному навчанню, адже дана форма організації
пізнавальної діяльності має конкретну, передбачувану мету –
створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує
свою успішність, інтелектуальну спроможність.
Практичному спрямуванню курсу економіки сприятиме
використання таких інтерактивних методів, як ділові та
симуляційні ігри, тренінги, дискусії, практичні завдання і ситуації,
наближені до реальних, створення економічних проектів,
написання творчих робіт, залучення учнів до самостійної
пошукової діяльності, робота із джерелами економічної інформації
з використанням сучасних інтернет-засобів комунікації.
Удосконаленню
якості
шкільної
економічної
освіти
сприятимуть нові проекти та курси за вибором, які
впроваджуються в новому навчальному році закладами освіти
нашої області.
Міністерство освіти і науки України у тісній співпраці з
Агенством США з міжнародного розвитку (USAID) «Розвиток
фінансового сектору» (FINREP), Національним банком України та
Університетом банківської справи Національного банку України,
Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти у 2012-2013 н.
р.
розпочали
впровадження
дослідно-експериментального
освітнього проекту з підвищення рівня фінансової грамотності
української молоді, що розрахований на сім років. Пілотний курс
«Фінансова грамотність»
викладався у загальноосвітніх
навчальних закладах, у тому числі в коледжах, у 14 областях
України для учнів 10 класів. Для впровадження означеного курсу в
навчально-виховний процес підготовлені необхідні нормативні
документи, розроблена програма та
навчально-методичні
матеріали, які схвалені комісією з економіки Науково-методичної
ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України для
використання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Навчальні посібники та онлайн-матеріали розміщені на сайті:
http://www.finrep.kiev.ua.
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Кожен навчальний заклад може обрати «Фінансову
грамотність» у варіативній частині навчального плану, а вчителі –
інтегрувати елементи курсу до інших навчальних дисциплін.
У 2013-2014 навчальному році даний курс впроваджується у 36
загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області.
Фінансова грамотність є життєво необхідною компетенцією,
яку потрібно формувати і розвивати, аби вміти захищати себе від
фінансових ризиків та прагнути до добробуту як для себе особисто,
так і для держави загалом.
Курс «Фінансова грамотність» наближає школи до
європейського рівня, оскільки має практичну спрямованість,
передбачає викладання тих базових фінансових засад, які необхідні
людині в щоденному житті.
Із нового навчального року Рівненська область бере участь у
реалізації українсько-польського проекту «Шкільна академія
підприємництва – 2». Для участі в проекті визначено сім
загальноосвітніх навчальних закладів області. З метою реалізації
проекту підготовлено українських тренерів: з 12 по 15 червня на
базі Рівненського інституту Київського університету права
проходитимуть навчальні семінари для лідерів шкільних клубів
підприємництва (вчителів економіки і практичних психологів).
У вересні 2013 року в даних закладах буде організовано
Шкільні клуби підприємництва (ШКП), метою яких є підготовка
учнів до активної та свідомої участі в економічному і
професійному житті, формування серед молоді підприємницьких
позицій та застосування їх на практиці, розширення співпраці
школи з місцевою владою та бізнес-середовищем. Учасники
Шкільних
клубів
підприємництва
матимуть
можливість
самовдосконалюватися, підвищувати фінансову грамотність,
планувати сімейний бюджет, заощаджувати, брати участь у
проектах, заходах, програмах, пов’язаних з економічною освітою,
готуватися до життя в умовах ринкової економіки.
Засідання ШКП проходитимуть у формі навчальної або
симуляційної гри, дискусії тощо. Беручи участь у симуляційних
іграх, учні стають активними учасниками економічного процесу:
торгують, започатковують виробництво, виготовляють продукти,
розраховують прибутки чи збитки, рекламують свої вироби. Гра
дає можливість долучитися до діяльності, подібної до реальної.
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Практичні психологи проводять психологічні вправи,
пояснюють, як згуртувати групу, знайти підтримку, переконати
інших за допомогою власних аргументів і виробити компроміс у
групі, створити програму власного успіху.
Заняття в ШКП включають також передбачатимуть роботу з
грою Cahsflow і роботу на інтернет-платформі проекту (освітня
платформа та інтернет-вітрина проекту, яка буде віртуальним
простором обміну інформацією). Підсумком діяльності ШКП стане
організація Шкільного дня підприємництва, який проводитиметься
у четвертий тиждень листопада одночасно у всіх школах, котрі
беруть участь у проекті. Проект співфінансується у рамках
Програми польського співробітництва для розвитку Міністерством
закордонних справ Республіки Польща у 2013 році.
У 2012-2013 навчальному році учні Рівненської області брали
участь в олімпіадах та конкурсах з основ економіки та інших
економічних
дисциплін.
Достойно
виступили
на
ХVІ
Всеукраїнській олімпіаді з економіки Аладько Ян, учень
Рівненського економіко-правового ліцею та Парфенюк Богдан,
учень Рівненської гуманітарної гімназії. Вони отримали дипломи ІІ
степеня.
ПриватБанк і Міжнародна платіжна система «Маster Card»
організували Всеукраїнську економічну олімпіаду «Фінансовий
геній», переможцем якої став цьогорічний випускник класичної
гімназії «Престиж» з м. Рівне Віталій Павлюк. Його було
нагороджено сертифікатот на 50 тисяч гривень.
У Всеукраїнському конкурсі «Навчання вищої проби» в рамках
проекту «РІ – перспективні технології навчання», засновником
якого є Публічне акціонерне товариство «Платинум Банк», партнер
– ТОВ «Майкрософт Україна», в номінації методична розробка
проектного факультативного заняття для учнів 6-7 класів з
предмета «Основи економіки» серед 14 шкіл-переможців є
Сарненська гімназія. Нагородою для неї став комп’ютерний клас
від ПлатинумБанку.
Щиро дякую учням, учителям та адміністрації закладів за
активну участь і бажаю всім майбутніх успіхів.
Вчителі економіки Рівненщини є творчими особистостями і
спроможні реалізувати поставлені перед школою завдання:
сформувати людину, здатну творчо мислити, приймати рішення,
мати власну позицію, адаптуватися до умов життя, здатну до
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мобільності, швидкої зміни соціальних ролей, тобто бути людиною
компетентною, успішною і сприяти розвитку держави.
Для забезпечення якісної економічної освіти в наступному
навчальному році необхідно реалізувати ряд
завдань:
компетентнісний, особистісно зорієнтований, діяльнісний підходи
до навчання економіки, організація дослідницької та проектної
діяльності, робота з обдарованими дітьми, впровадження нових
курсів за вибором, ефективне використання інформаційнокомп’ютерних технологій, активна участь в інтелектуальних
конкурсах.
Методичним працівникам необхідно забезпечити методичну
підтримку педагогів щодо реалізації змісту економічної освіти та
практичну допомогу в реалізації компетентнісного і діяльнісного
підходів у навчанні, виявляти, узагальнювати і впроваджувати
педагогічний досвід із проблеми формування ключових
компетентностей на уроках економіки і в позаурочний час.
Сприяти створенню на базі навчальних закладів віртуальних
кабінетів економіки або електронних бібліотек та забезпечити
умови для неперервного професійного зростання, самоосвіти та
саморозвитку педагогів.
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Томецька Оксана Миколаївна, завідувач кабінету
художньої культури, старший викладач кафедри
методики та змісту соціогуманітарної освіти
Рівненського ОІППО
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СИСТЕМІ
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
…ведіть кожного вчителя на
щасливу стежку дослідження…
Тут знахідки, відкриття, радощі і
прикрощі.
В. О. Сухомлинський
Головне завдання методичної служби – це створення
інноваційної педагогічної системи з такою організацією навчальновиховного процесу, яка б максимально повно сприяла розвитку
продуктивно мислячої, творчої особистості, задоволенню її потреб
у самопізнанні, творчому самовдосконаленні, самореалізації,
особистісному та професійному самовизначенні.
Успіх у вирішенні цього завдання значною мірою визначається
знаннями, творчим потенціалом, професійною майстерністю,
загальною педагогічною культурою вчителя. У зв’язку з цим
особливої актуальності набуває проблема підвищення кваліфікації і
професійної компетентності кожного вчителя, розвиток творчого
потенціалу педагогічного колективу в цілому, досягнення
оптимальних результатів у навчанні і вихованні школярів.
Науково-методична робота, в першу чергу, пов’язана з
розвитком професіоналізму вчителя, що знаходить своє вираження
в результатах навчального процесу, а також необхідністю
розв’язання протиріч, що гальмують процес підвищення
професійної компетентності педагога.
Переосмислення завдань методичної роботи в школі
відповідно до нових державних стандартів дозволяє визначити такі
основні напрямки їх функціонування:
Діагностико-прогностичний напрям, з яким пов’язано
вивчення потреб педагогів у неперервній освіті.
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У цьому контексті першочерговим завданням є педагогічна
діагностика для вивчення результативності системи неперервної
освіти педкадрів, що дозволить визначити зміст, форми та методи
навчання, самоосвіти.
Актуальною залишається проблема формування потреби в
неперервному навчанні як важливого чинника творчих здібностей
педагога. Основні завдання методичної служби полягають у
стимулюванні мотивацій педагогів до постійного навчання,
самоосвіти, розвитку творчого потенціалу.
Досить важливо в цьому контексті враховувати результати
поточної діагностики та моніторингу, що дозволить забезпечити
постійне спостереження за процесом, динамікою змін в
інноваційній діяльності педагога.
Важливим завданням методиста є необхідність зосередження
уваги вчителів на вдосконаленні навчально-виховного процесу.
Особливого значення набувають упровадження продуктивних
технологій навчання (інтерактивного, розвивального, ігрового,
модульного та ін.)
Продуктивна технологія не заперечує використання та
комбінування всіх відомих нам видів навчання.
Навчально-методичний напрям. Важливий напрям у роботі
методиста – підвищення кваліфікації педагогів у міжкурсовий
період. Важливо пам’ятати, що успіх педагогічної діяльності
визначається не ступенем професійної підготовки вчителя, рівнем
знань із предмета, а бажанням і можливостями поглиблювати
теоретичні знання та відшліфовувати практичні вміння, тобто
постійно підвищувати рівень професійної компетентності,
формувати педагогічну позицію.
Навчаючи педагогів, можна використовувати різноманітні
форми, методи, підходи, засоби, технології. Вважаємо, що
найбільш дієвими будуть:
– консультування (індивідуальне і групове);
– проективне або програмне навчання;
– проблемно-ситуативне навчання;
– активно-ігрові методи;
– комплексно-рефлексивне навчання;
– навчання у формі практикуму;
– навчання у формі дослідницької роботи (наприклад,
мистецтво рідного краю);
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– науково-практичні прес-конференції;
– проблемні семінари;
– майстер-класи творчих учителів;
– самоосвіта вчителя.
Чільне місце у підвищенні фахового рівня, майстерності
вчителя повинна займати робота над індивідуальною, методичною,
педагогічною, психологічною темами (проблемами). В області є
напрацювання щодо створення такої методики на досвіді роботи
педагогів-професіоналів, переможців конкурсів «Учитель року».
Майстер-класи, які ви плануєте у своїй роботі, мають
виконувати декілька важливих завдань:
підвищення професійної компетентності;
поширення й передачу інноваційного педагогічного
досвіду в практичну діяльність;
моделювання продуктивної технології інноваційного
навчально-виховного процесу.
Організаційно-координаційний
напрям
пов'язаний
із
плануванням і координацією методичної роботи, яка випливає з
рекомендацій МОН України № 1/9-318 від 03.07.2002 р. щодо
організації та проведення методичної роботи з педагогічними
кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти.
Необхідно пам’ятати також і про важливу роль шкільних
методичних кабінетів. Їх головним завданням повинно стати:
- забезпечення
інформаційної
підтримки
діяльності
структурних підрозділів методичної служби загальноосвітнього
навчального закладу;
- створення банку даних програмно-методичної, нормативноправової, науково-технічної інформації;
- надання
навчально-методичних
консультацій
педпрацівникам;
- координація колективних форм і методів роботи й
самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності
та вдосконалення фахової підготовки;
- задоволення запитів, потреб учителів в інформації
професійно-особистісної орієнтації;
- організація системи заходів, спрямованих на розвиток
творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого
педагогічного досвіду та інноваційних технологій.
У шкільному методичному кабінеті повинні бути:
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1. Нормативно-правові документи.
2. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного
процесу.
3. Основні навчально-методичні матеріали з предмета.
4. Матеріали діагностичної та моніторингової роботи.
5. Матеріали методичних заходів.
6. Методична література
7. Картотеки (банк даних) педагогічних знахідок, досвіду,
освітніх технологій.
8. Технічні засоби.
Традиційні форми роботи – це:
- колективна форма пошукової роботи щодо вирішення
актуальної психолого-педагогічної проблеми педколективу з метою
вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення
професійно-кваліфікаційного рівня педагогів;
- індивідуальна робота педагога над науково-методичною
проблемою – найбільш ефективний шлях включення його в
активну, самостійну творчу пізнавальну діяльність;
- педагогічна рада, завдання якої – забезпечувати колективне
вирішення навчально-виховних завдань, стимулювати розвиток
творчого потенціалу педколективу, сприяти розвитку їх
професійної майстерності;
- методичне об’єднання – домінуюча колективна форма
роботи в навчальному закладі;
- методична оперативка – традиційна форма підвищення
професійної майстерності, її мета – попередження можливих
помилок, виправлення допущених недоліків у роботі;
- семінари як форма науково-методичної роботи з
педагогічними кадрами, спрямована на підвищення їхньої
кваліфікації;
- розвиток професійних здібностей педагогів-початківців;
- робота школи перспективного педагогічного досвіду;
- методичний фестиваль;
- методичний турнір;
- творчий звіт;
- ярмарок педагогічних ідей;
- авторська школа;
- педагогічна олімпіада;
- конкурс педагогічної майстерності;
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- методична сесія;
- клуб;
- тренінг;
- педагогічні ігри тощо.
Соціальна місія педагогічної неперервної освіти та підвищення
професійної кваліфікації педагогів є досить всебічною. Це,
передусім, підготовка людських ресурсів, здатних компетентно
функціонувати в суспільстві, для якого характерний швидкий
розвиток інформаційних технологій. Сучасна педагогічна освіта
має орієнтуватися на всебічно розвиненого педагога, здатного до
самопізнання, самовдосконалення, самореалізації, який добре
адаптований до активного життя у колективі та суспільстві і прагне
до досягнення життєвого успіху.

Гумінська
Оксана
Олексіївна,
кандидат
педагогічнихнаук, доцент кафедри методики та
змісту соціогуманітарної освіти Рівненського
ОІППО
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ МУЗИЧНОГО
МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ НОВИХ ДЕРЖАВНИХ
СТАНДАРТІВ
Розвиток сучасного суспільства, зростання наукової інформації,
піднесення соціальної ролі особистості та інтелектуалізація її праці,
швидка зміна техніки та технології впливає на освіту, яка сьогодні
переживає період нововведень та значних змін. Перед педагогічною
громадськістю стоїть важлива проблема – забезпечувати якісний
супровід навчально-виховного процесу в ЗНЗ, вносити в навчальну
діяльність закладів цікаві ідеї, педагогічні інновації. Але знання не
завжди віддзеркалюються в діях. Наукою доведено, що для
життєвого успіху необхідні не самі знання, а вміння їх застосувати
відповідно до конкретної життєвої ситуації.
Державними стандартами визначено кроки, які, за умови їх
практичного втілення, можуть сприятливо вплинути на оновлення
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змісту шкільної освіти: модернізація змісту освіти та
переорієнтація освіти зі знаннєвої парадигми на діяльнісну.
Сьогодні актуалізується поняття «діяльнісний підхід».
Зокрема, у новому Державному стандарті базової і повної загальної
середньої освіти читаємо: «Діяльнісний підхід спрямований на
розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у
практичних
ситуаціях,
пошук
шляхів
інтеграції
до
соціокультурного та природного середовища».
Діяльнісний підхід ґрунтується на визнанні діяльності
основою, засобом і вирішальною умовою розвитку особистості. Він
вимагає спеціальних зусиль, спрямованих на відбір і організацію
діяльності учня, на активізацію та переведення його в позицію
суб’єкта пізнання, праці та спілкування, що, у свою чергу,
передбачає вироблення вмінь обирати мету, планувати свою
роботу, організовувати, виконувати та коригувати, контролювати її,
аналізувати й оцінювати її результати. При розробці сценарію
уроку доцільно окремо планувати діяльність учителя і діяльність
учнів (наприклад, для цього можна утворити дві колонки). Учитель,
плануючи власну діяльність, повинен переосмислити способи та
методи передачі інформації, наповнення учнів знаннями:
«трансляцію», озвучування матеріалу підручника чи інших джерел
на уроці варто замінити проектуванням власної організаційної,
управлінської, консультаційної, заохочувальної діяльності. Крім
того, при плануванні діяльності учнів важливим є детальне
продумування, передусім, факторів впливу на мотиваційну сферу.
Орієнтація на досягнення компетентностей задає принципово
іншу логіку організації загальної освіти, а саме логіку вирішення
завдань і проблем, причому не тільки і не стільки індивідуального,
скільки групового, парного, колективного характеру. Відповідно
перед учителем, якщо він хоче в якості освітнього результату
сформувати компетентність учнів, постає завдання не
примушувати, а мотивувати їх до тієї чи іншої діяльності,
формувати потребу у виконанні тих чи інших завдань, сприяти
отриманню досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного
ставлення до знань і до процесу їх отримання.
Реалізація стандарту потребує змін у діяльності вчителя,
виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічної
роботи в сучасній школі: функції сприяння навчанню учнів
(створення умов для прояву самостійності, творчості,
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відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього
мотивації безперервної освіти) та функції проектування
(проектування спільно з учнем індивідуального освітнього
маршруту). Реалізація цих та інших функцій, формування
готовності вчителя до роботи в умовах запровадження нового
Державного стандарту, підвищення їх професійної компетентності
– основне завдання, що стоїть сьогодні перед учительською
спільнотою.
Вимоги до навчання музичного мистецтва в ЗНЗ відображені у
Державних стандартах в освітній галузі «Мистецтво». Так,
Державний стандарт початкової загальної освіти (постанова КМ від
20 квітня 2011 р.) метою освітньої галузі «Мистецтво» визначає
формування і розвиток в учнів комплексу ключових,
міжпредметних і предметних компетентностей у процесі
опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності
шляхом набуття власного естетичного досвіду. Для досягнення
зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:
виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та
дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів,
здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати
естетичні явища; формування в учнів на доступному рівні системи
художніх знань і вмінь, яка відображає цілісність та видову
специфіку мистецтва; розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, їх
художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження та
спілкування.
Основною метою освітньої галузі «Мистецтво», як зазначено в
Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти
(23 листопада 2011р.), є формування в учнів у процесі сприймання,
інтерпретації, оцінювання ними творів мистецтва та провадження
практичної діяльності системи ключових, міжпредметних
естетичних і предметних мистецьких компетентностей як цілісної
єдиної основи світогляду, а також здатності до художньо-творчої
самореалізації і культурного самовираження. Завданнями освітньої
галузі є: оволодіння системою вмінь і навичок у галузі мистецтва,
формування світогляду, креативних і комунікативних якостей;
формування вмінь і навичок аналізувати, інтерпретувати та
оцінювати твори мистецтва, виявляти їх національну своєрідність;
збагачення духовного світу учнів у результаті вивчення творів
мистецтва; формування ціннісного ставлення до дійсності і творів
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мистецтва, розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів; виховання
здатності
до
художньої
самореалізації,
культурного
самовираження, задоволення потреби в мистецькій самоосвіті.
Зміст освітньої галузі передбачає цілісний художньо-естетичний
розвиток особистості учня шляхом опанування різних видів
мистецтва і координації знань, умінь та уявлень, набуття яких
необхідне для формування у свідомості учнів полікультурного і
поліхудожнього образу світу.
На основі означеного Державного стандарту Міністерство освіти
і науки розробляє типові навчальні плани та програми, відповідно до
яких здійснюється підготовка підручників. Навчальні програми
«Музичне мистецтво» – це передусім системні документи, які
визначають цілі та завдання предмета, його зміст, основні види
навчальної діяльності, її результати, форми контролю та оцінювання
навчання.
За своєю структурою всі програми містять пояснювальну
записку, якою визначено цілі, завдання предмета, шляхи
формування загальнонавчальних умінь та навичок, форми і методи
реалізації змісту та власне зміст предмета.
У новій програмі «Музичне мистецтво» для загальноосвітніх
навчальних закладів 1-4 класи (автори: Л.О. Хлєбникова, Л. О.
Дорогань, І. М. Івахно, Л. Г. Кондратова, О. В. Корнілова, О. В.
Лобова, Н. І. Міщенко (2011 р.)) змінено назви та змістове
наповнення деяких тем; до орієнтовного музичного репертуару
включено твори українських та зарубіжних композиторів-класиків,
українські народні пісні, танці та ігри, які раніше в програмі не
фігурували. Також оновлено музичний орієнтовний репертуар,
запропонований для виконання, зокрема його доповнено сучасними
дитячими піснями українських композиторів. Значно збільшено
перелік пісень для виконання, які пропонуються на вибір учителя,
що розширює можливості творчого підходу педагога до вибору
репертуару та диференціації навчального процесу.
Найважливішими завданнями уроків музичного мистецтва в
початковій школі є послідовне збагачення музичного досвіду дітей,
виховання в них навичок сприймання і виконання музики.
Зіставлення музичних, літературних і візуальних образів сприятиме
поліхудожньому вихованню молодших школярів. Основним видом
домашніх завдань із предмета мають бути, наприклад, завдання
прослухати музику в оточуючому середовищі, а потім розповісти
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про свої враження на уроках. Доцільно рекомендувати учням
слухати і дивитися протягом тижня певні музично-пізнавальні
радіо- і телепередачі. Вчителю слід пам’ятати, що в початковій
школі у дітей переважає образне мислення, тому основне місце має
бути відведено ігровим методам і прийомам: ситуаційно-рольовим,
сюжетно-рольовим іграм; методам аналізу життєвих ситуацій і
привчання; ігровим методикам щодо виявлення самооцінки; іграмдраматизаціям, інсценуванню, іграм-бесідам, іграм-мандрівкам;
екскурсіям; ігровим вправам, колективним творчим проектам,
практичним музикуванням тощо. Методами розвитку музичного
сприймання молодших школярів можуть бути: метод порівняння;
метод варіювання; метод музичних колекцій; ігровий метод; метод
пластичного інтонування; метод асоціативного пошуку (із
використанням образотворчого мистецтва); метод проблемних
ситуацій тощо.
Основна школа працює за наступними програмами: «Музичне
мистецтво» для 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів
(автори: Л. М. Масол, О. Я. Коваленко, Г. І. Сотська, Г. В.
Кузьменко, Ж. С. Марчук, О. В. Константинова, Л. І. Паньків, І. П.
Гринчук, Н. В. Новікова Н. І. Овіннікова (2011 р.)) у 5 класах;
«Музичне мистецтво» для загальноосвітніх навчальних закладів 5-8
класи (автори: Б. Фільц та ін. (2005 р.)) у 6-8 класах.
Основними вимогами щодо викладання музичного мистецтва в
основній школі є: викладання музики як самостійного мистецтва й
орієнтація змісту, форм і методів шкільної музичної освіти на його
вищі досягнення; формування музичного мислення учнів як
мислення діалектичного, адекватного внутрішній будові,
драматургії та формотворенню музичних творів розвинутих жанрів
і форм; розвиток емоційно-ціннісного ставлення до музики на
основі розвитку фантазії та уяви учня; орієнтація музичновиконавчої діяльності учнів на найбільш інтегративні її види, що
забезпечує цілісне охоплення музичного твору в єдності його
змісту й форми: при засвоєнні симфонічної музики – на
“диригування” (пластичне інтонування), при засвоєнні музичносценічних жанрів – на оперну режисуру (інсценування); залучення
професійних музикантів до спільного з учнями живого виконання
музичних творів, що дозволяє посилити не лише емоційнохудожній вплив музики на дітей та підвищити рівень їх
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виконавської культури, а й соціальну значущість уроків музичного
мистецтва в цілому.
Музичне мистецтво є відкритою інтонаційно-образною
моделлю входження дитини у світ культури, тому необхідно
надати сучасним методам, формам і педагогічним технологіям
діалогічного та діяльнісного характеру. Саме така стратегія
педагогічної взаємодії надасть урокам позитивного емоційноестетичного переживання, захоплення музичною діяльністю.

Матюшенко Оксана Вікторівна, методист КУ
«Рівненський міський методичний кабінет»
Рівненської міської ради
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
(На прикладі навчання художньої культури)
Сучасний період розвитку суспільства характеризується
оновленням соціально-економічної та суспільно-політичної сфер
життя, виробленням і впровадженням нових технологій.
Формування інноваційної культури суспільства розглядається
як стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності та
державної інноваційної політики в Україні. Визначальну роль при
цьому відіграє освіта як процес і результат засвоєння знань,
розвитку, формування життєвих компетенцій.
Освіта повинна орієнтуватися на діяльнісні, розвиваючі
технології, які формують в учнів уміння вчитися, оперувати та
управляти
інформацією,
швидко
приймати
рішення,
пристосовуватися до потреб ринку праці (формувати основні
життєві компетенції). Світовий процес переходу до інформаційного
суспільства, а також економічні, політичні та соціальні зміни, що
відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність прискорення
реформування системи освіти.
Поняття «інноваційний освітній простір» розглядається
науковцями у двох площинах: як середовище, територія, в межах
якої діють узгоджені єдині правила інноваційної діяльності, та як
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цілісна система, результатом функціонування якої є новітні ідеї та
оригінальні технології.
Ключова роль у системі освіти безперечно належить учителю.
Проте в сучасних умовах він перестає бути для учнів єдиним
джерелом знань, а як наслідок – педагогу потрібно постійно
удосконалюватися, здобувати нові знання, володіти технологіями
їх передачі, спонукати учнів здобувати нову інформацію,
продукувати нові знання, співставляти, систематизувати та
використовувати їх у житті. Педагог зі сформованою інноваційною
культурою здатен сформувати її і у своїх вихованців.
Із 2009-2010 навчального року в
усіх загальноосвітніх
навчальних закладах України розпочато вивчення нового
навчального предмета «Художня культура». Незважаючи на його
споріднену (мистецьку) специфіку з рештою предметів художньоестетичного циклу, варто зауважити, що цей предмет має ряд
специфічних рис, які повинні знайти своє відображення в основних
концептуальних положеннях методики викладання художньої
культури та відповідних засобах навчання (навчально-методичний
супровід). Той факт, що в школах України на даний час практично
відсутні фахівці з цієї навчальної дисципліни, лише підкреслює
нагальну необхідність видання відповідних навчально-методичних
засобів, адресованих, як учителю художньої культури, так і учневі,
який її вивчатиме.
Таким чином, упровадження інновацій в освіту є не лише
необхідністю, вимогою і завданням, а й об’єктивною реальністю.
Як зробити, щоб дитина не лише засвоювала нові знання на
уроках художньої культури, а й намагалася застосовувати їх під час
вироблення нових умінь, почувала себе впевнено, хотіла вчитися?
Процес формування вмінь і навичок стає набагато
результативнішим, якщо організувати навчання у співробітництві,
яке ґрунтується на спільній діяльності і взаєморозумінні вчителя й
учнів. Саме навчання з використанням інноваційних технологій
сприяє формуванню ключових компетентностей учнів, підвищує
інтелект дитини, зміцнює її віру у власні здібності, стимулює
активність і творчість.
Під час упровадження інноваційних виховних технологій
учителю необхідно створити такі умови, щоб кожна дитина
почувала себе там комфортно, незалежно від її індивідуальних
психофізіологічних особливостей, здібностей і нахилів. Крім того,
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у центрі уваги має бути фізичне, психічне й моральне здоров'я
учнів.
Особистісно орієнтоване навчання передбачає впровадження
інтерактивних навчальних технологій. Використання цих
технологій на уроках художньої культури дозволяє розвинути
індивідуальні пізнавальні здібності кожного учня; максимально
виявити та ініціювати індивідуальний досвід учня; допомогти
особистості пізнати себе, самовизначитися та самореалізуватися,
сформувати культуру життєдіяльності; правильно визначити
життєві цілі.
Завдяки інтерактивному навчанню процес викладання
відбувається в умовах активної взаємодії всіх учасників
навчального процесу. Означена технологія дає змогу кожному
учневі виявляти власну ініціативу та самостійність.
У сучасній школі предметні програми складені таким чином,
що знання дитини залишаються розрізненими, штучно
розчленованими за предметною ознакою. Впровадження
інтегрованих уроків, зокрема і художньої культури, дозволить
учителю подолати ці протиріччя, навчити дитину уявляти світ, що
оточує її, як єдине ціле.
Інтеграція сприяє розвитку уяви, уваги, пам'яті, мислення
учнів. Вона допомагає дітям цілісно сприймати світ, пізнавати
красу навколишньої дійсності у всьому її розмаїтті.
На інтегрованих уроках дітям легко працювати. Вони не
відчувають суттєвих труднощів, засвоюючи великий за обсягом
матеріал. Набуті на таких уроках знання і навички вони
застосовують не лише у практичній діяльності, а й ву стандартних
навчальних ситуаціях.
Інформатизація освіти – один з основних напрямів процесу
інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, в
якому головною рушійною силою прогресу є індивідуальний
розвиток особистості. Вона повинна забезпечити впровадження в
практику программно-педагогічних розробок, спрямованих на
інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і
методів організації навчання.
Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння
переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування
вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність
розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети
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використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й
можливостей програмного забезпечення, а також від того, яке місце
посяде комп’ютер у системі дидактичних засобів.
Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у
початковій ланці – це не данина моді, а необхідність сьогодення,
оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато
раніше, ніж це їм може запропонувати школа.
Хоча досі провідне місце у викладанні предметів займають
традиційні засоби – дошка, крейда та друковані джерела
(підручники, зошити з друкованою основою), однак без ІКТ
сьогодні важко уявити навчальне середовище.
Як засвідчує практика, застосування комп’ютера на уроках
художньої культури має декілька режимів:
демонстраційний (демонстрація певної навчальної
інформації);
індивідуальний (організація індивідуальної роботи
учнів);
комбінований (застосування на одному уроці як
демонстрації, так і індивідуальної роботи).
На уроках художньої культури ІКТ можна використовувати на
будь-якому етапі уроку: у процесі перевірки домашньої роботи,
актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, закріплення,
повторення вивченого, контролю, оцінювання.
Використання інноваційних технологій допомагає забезпечити
формування гармонійної особистості школяра.
Уміння педагога застосовувати різні технології навчання на
уроках художньої культури дає змогу творчо підходити до
організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, обираючи в
конкретних умовах технологію навчання, яка найкраще забезпечує
засвоєння знань, формування вмінь і навичок за мінімальних затрат
зусиль і часу.
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Дубенчук Анатолій Іванович, завідувач кабінету
фізичної культури і здоров’я Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ,
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Вступ
Сьогодні серед безлічі форм організації фізичного виховання
інноваційною можна вважати учнівську олімпіаду з фізичної
культури. Ураховуючи сучасне спрямування на профілізацію,
учнівська олімпіада дає можливість виявити обдаровану молодь у
галузі фізичної культури та зорієнтувати її на подальший вибір
професії.
Упровадження учнівської олімпіади з фізичної культури в
навчально-виховний процес є одним із каталізаторів у підвищенні
рівня самоосвіти вчителів фізичної культури, використання
передового педагогічного досвіду з фізичної культури, організації
досліджень із питань оптимізації навчального процесу в галузі
фізичної культури та спорту. Крім того, вона сприяє використанню
індивідуального та диференційного підходів у навчальному
процесі.
Усі конкурсні завдання олімпіади спрямовані на розвиток
життєвих
компетентностей:
функціональної,
мотиваційної,
соціальної, комунікативної. Ця форма є одним із мотиваційних
компонентів оволодіння теоретичними знаннями з фізичної
культури, спорту, олімпійського руху.
Використання в олімпіаді ідеалів олімпійського руху дає
можливість виховувати гуманістичну, патріотично налаштовану
особистість. Упровадження ідеї Fair Рlay («чесної гри») виховує у
школярів повагу до своїх суперників. Принципи Fair Рlay як
домінанта у формуванні моральності дитячого та молодіжного
спорту покликані забезпечувати атмосферу доброзичливих
відносин у специфічному і напруженому середовищі не тільки
змагальної діяльності, а й повсякденності.
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1. Положення про обласну учнівську олімпіаду з фізичної
культури
1. Мета і завдання олімпіади
1.1. Метою обласної учнівської олімпіади з фізичної культури
є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в
загальноосвітній школі, виявлення творчих здібностей учнів,
підняття рівня обізнаності в галузі «Фізична культура та спорт»,
підвищення рухової активності учнів, пропаганда й популяризація
засад здорового способу життя.
1.2. Завдання олімпіади полягають у:
підвищенні інтересу учнів загальноосвітніх закладів до
поглибленого вивчення предмета «Фізична культура»;
визначенні рівня оволодіння необхідними знаннями й
уміннями з фізичної культури;
пропаганді здорового способу життя;
патріотичному вихованні;
виявленні перспектив учнів в галузі фізичної культури
та спорту.
2. Етапи проведення олімпіади
2.1. Олімпіада проводиться в три етапи:
І етап – олімпіада в загальноосвітніх навчальних закладах;
ІІ етап – міський (районний);
ІІІ етап – обласний.
2.2. Загальноосвітні школи-інтернати І – ІІІ ступенів міського
(районного) підпорядкування беруть участь у І, ІІ та ІІІ етапах
(якщо учасник стане переможцем попередніх етапів).
2.3. Загальноосвітні школи-інтернати І – ІІІ ступенів обласного
підпорядкування беруть участь у І та ІІІ етапах олімпіади.
2.4. При організації проведення І та ІІ етапів шкільної,
районної, міської учнівської олімпіади з фізичної культури на
кожнен етап розробляється окреме Положення.
3. Керівництво проведенням обласної учнівської олімпіади
з фізичної культури
3.1. Загальне керівництво олімпіадою здійснює обласна
конкурсна комісія, яка складається із представників обласного
управління освіти і науки Рівненської обласної державної
адміністрації, обласного управління з фізичного виховання та
спорту МОН України, учених, фахівців вищих навчальних закладів
області, передових учителів фізичної культури, фахівців обласних
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федерацій із видів спорту та затверджується наказом обласного
управління освіти і науки.
3.2. Безпосереднє проведення обласної учнівської олімпіади із
фізичної культури, визначення призерів і переможців покладається
на головне журі, журі із теоретико-методичного конкурсу та
суддівську бригаду з видів спорту.
3.3. Підготовка та проведення районних міських олімпіад з
фізичної культури забезпечується оргкомітетами, організованими
за містами управліннями (відділами) освіти, фізичної культури та
спорту.
4. Порядок допуску до участі в олімпіаді
4.1. В учнівській олімпіаді з фізичної культури беруть участь
хлопці та дівчата 11 класів.
4.2. До участі в ІІІ (обласному) етапі учнівської олімпіади з
фізичної культури допускаються делегації від міст (районів)
управлінь (відділів) освіти в складі 2-х учасників (хлопець,
дівчина) – переможців районних (міських) олімпіад, переможців
олімпіад шкіл-інтернатів обласного підпорядкування та 1-го
супроводжуючого.
4.3. Супроводжуючий подає до оргкомітету з проведення
олімпіади: наказ, підсумковий протокол із проведення районної
(міської)
шкільної
(для
шкіл
інтернатів
обласного
підпорядкування) учнівської олімпіади, заявку обов’язково з
допуском лікаря за зразком (додаток), паспорт супроводжуючого,
паспорт або свідоцтво про народження учасників олімпіади
(оригінал).
4.4. Відповідальність за здоров’я та життя учнів у дорозі та в
дні проведення олімпіади покладається на осіб, які супроводжують
команди.
4.5. Учасники олімпіади повинні мати єдину спортивну форму
з символікою міста, району.
5. Програма олімпіади з фізичної культури
5.1 Програма обласної учнівської олімпіади з фізичної
культури складається із двох частин: практичної та теоретикометодичної. Теоретико-методична частина складається із тестових
питань та проводиться спільно для хлопців і дівчат.
5.2. Конкурсні практичні іспити складаються із виконання
фізичних вправ базової частини програми з фізичної культури за
розділами: гімнастика з елементами акробатики, гандбол, волейбол,
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футбол, легка атлетика, туризм. Практична частина проводиться
окремо серед хлопців і дівчат.
6. Підведення підсумків олімпіади та визначення
переможців
6.1. Підсумки олімпіади підводяться окремо серед хлопців та
дівчат.
6.2. Переможці та призери визначаються за сумою балів,
отриманих за результатами виконаних завдань.
6.3. При виконанні завдань бали нараховуються відповідно до
зайнятого місця учасником за результатом окремих іспитів.
6.4. У випадку рівності результатів у декількох учасників під
час виконання окремих практичних завдань кількість отриманих
балів визначається середньою арифметичною суми балів зайнятих
місць та кількості учасників з однаковим результатом тих, хто
посів ці місця.
6.5. У випадку рівності результатів у декількох учасників із
теоретико-методичного завдання перевага віддається учню, в якого
кращий результат у виконанні практичних завдань з туризму.
6.6. У загальному заліку визначається переможець та призери.
6.7. Особисте місце учасника в загальному заліку олімпіади
визначається за сумою балів, отриманих відповідно до зайнятих
місць з теоретико-методичного та практичного завдання.
2. Методичні рекомендації щодо організації та проведення
І та ІІ етапів учнівської олімпіади з предмета «Фізична
культура»
1. Для проведення олімпіади насамперед необхідно визначити
рівень змагань і скласти положення.
2. Затвердити складене положення і провести суддівську
нараду.
3. На суддівській нараді:
• за допомогою жеребкування визначити стартовий номер
учасника;
• роз'яснити пункти положення. Особливо пункт «Визначення
переможця».
Переможці та призери визначаються за сумою балів,
отриманих за результати виконання завдань. Під час виконання
завдань бали нараховуються відповідно до зайнятого місця
учасником за результатом окремих іспитів.
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У випадку рівності результатів у декількох учасників під час
виконання окремих практичних завдань кількість отриманих балів
визначається як середнє арифметичне суми балів, зайнятих місць та
кількості учасників з однаковим результатом тих, хто посів ці
місця. У випадку рівності результатів у декількох учасників із
теоретико-методичного завдання перевага віддається учню, в якого
кращий результат у виконанні практичних завдань з туризму. У
загальному заліку визначається переможець та призери.
Особисте місце учасника в загальному заліку олімпіади
визначається за сумою балів, отриманих відповідно до зайнятих
місць із теоретико-методичного та практичного завдання;
•
визначити склади суддівських бригад.
4. За 1-2 дні зібрати заявки від тих, хто бере участь у
змаганнях.
5. Підготувати протоколи у 2-х примірниках із практичних і
теоретико-методичних завдань, вписавши в них, згідно з поданими
заявками, ПІБ, клас тощо.
6. На дошці для інформації розмістити за день до змагань:
положення, стартові номери учасників, звідні таблиці результатів,
схеми виконання практичних конкурсних випробувань.
7. Для
проведення
теоретико-методичного
завдання
підготувати:
• питання і ключі до них;
• бланки для відповідей;
• запасні авторучки;
• кабінет.
8. Для проведення практичних конкурсних випробувань
підготувати:
• інвентар: свисток, секундомір, планшетку, авторучку, м'ячі
б/б, ф/б, в/б, г/б, ворота, в/б сітку, рулетки, гімнастичні мати,
відповідне обладнання;
• роздягальні, спортивні зали;
• лавки для учнів;
• столи, стільці для членів журі.
9. Продумати та скласти сценарії відкриття та закриття.
10. Підготувати для проведення параду прапор України,
апаратуру, фонограму з маршем і гімном.
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3. Пропонована схема сценарію відкриття:
1. Шикування команд у залі або в приміщенні поруч зі
спортивним залом із табличками назв команд.
2. Під марш, вишикувані в колону по одному в супроводженні
головного судді, учасники входять до залу, проходять круг пошани
та шикуються навпроти представників оргкомітету та запрошених
гостей.
3. Головний суддя здає рапорт голові оргкомітету:
– Шановний голова оргкомітету, шановні гості, учасники І
обласної учнівської олімпіади з фізичної культури вишикувані.
Суддя при учасниках (ПІБ)___________________________________
4. Голова оргкомітету:
– На прапор України «Струнко!» Право підняти прапор
України надається: ……………………………………………………
5. Звучить гімн України.
6.Голова оргкомітету (після завершення гімну):
- Парад, вільно!
- Учнівську олімпіаду з фізичної культури вважати відкритою.
7. Ведучий
- Привітати учасників олімпіади з фізичної культури прийшли:
……………………………………………………………………………
8. Ведучий:
– Дозвольте мені представити компетентне журі олімпіади.
СКЛАД ОБЛАСНОГО ЖУРІ
Оголошується склад журі
9. Ведучий:
– Слово для привітання надається 1 ………2 ……. 3 ………
10. Ведучий:
Із показовим виступом нас прийшли привітати:
(2-3 номери показових виступів).
11. Ведучий:
– Слово надається
голові журі ____________________________________________
12. Голова журі оголошує програму змагань.
13. Голова оргкомітету:
На цьому церемонію відкриття І обласної учнівської олімпіади
з фізичної культури вважати закритою.
4. Проведення практичних випробувань
1. Перед початком виступів у кожному виді учасникам
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надається розминка 10 хв.
2. Після розминки встановлюється дистанція і демонструється
вправа конкурсного завдання.
3. Для проведення випробувань усі учасники однієї зміни
розподіляються відповідно до особистого стартового номеру і
повинні в спеціально відведеному для них місці чекати своєї черги
виступу. У кожній зміні виступає не більше 5-10 учнів. Їх
поведінка не повинна заважати іншим учасникам.
4. Представник делегації запрошується в зал перед виступом
свого учасника. Йому не дозволяється розмовляти або давати
вказівки учасникам під час виконання вправи.
5. Головний суддя
має право покарати учасника і
представника штрафом, а у випадку повторного або грубого
порушення – усунути від участі у випробуваннях.
6. Перш ніж учасник розпочне свій виступ, мають бути чітко
оголошені його ім'я, прізвище. Після виклику в учасника є 20 с. для
підготовки до виступу. Сигналом готовності учасника на початок
виступу служить піднята вгору рука.
7. Після
закінчення
виконання
вправи
учасникові
оголошується його час і допущені помилки у виконанні.
8. Після оголошення результату представник повинен
покинути зал, а інший запрошений зайняти місце для виступу.
9. Якщо учасник не спробував або не виконав завдання
(окремий етап), то він займає останнє місце серед учасників за
часом виконання випробування.
10. Під час виникнення спірних питань із виступу
представник команди має право подати протест. Протест надається
в письмовій формі негайно після закінчення виду програми.
11. Протест подається в головну суддівську колегію або в
апеляційне журі тільки в письмовому вигляді протягом години.
12. Після виступу останнього учасника оформляється
протокол, другий примірник вивішується на дошку інформації, а
результати заносяться в зведені таблиці.
Підведення підсумків
Підсумки олімпіади визначаються окремо серед хлопців і
дівчат згідно з положенням.
Нагородження
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Переможці та призери олімпіади серед хлопців і дівчат 10-11-х
класів із фізичної культури, особи, що підготували переможців
олімпіади, нагороджуються грамотами, цінними призами.
Оформлення звітної документації.
Після нагородження – основна робота, яка полягає в
оформленні звітної документації.
Документи в теці повинні лежати в порядку надходження:
1. Наказ про проведення олімпіади.
2. Положення.
3. Програма.
4. Стартовий номер учасника.
5. Розклад.
6. Заявки.
7. Протоколи.
8. Таблиця результатів.
9. Список переможців.
10. Список осіб, що підготували переможців.
11. Звіт головного судді.
5. Орієнтовна кількість суддів, які обслуговують олімпіаду
з фізичної культури
1

Гімнастика

2

Гандбол,
Баскетбол

3

Футбол

4

Волейбол

1. Гол. суддя
2. Секретар
3. Арбітр (виконання)
4. Суддя (виконання)
5. Суддя (складність)
6. Арбітр (складність)
1. Гол. суддя виду
2. Секретар
3. Секундометрист
4. Арбітр
5. Суддя-помічник
1. Гол. суддя виду
2. Секретар
3. Секундометрист
4. Арбітр
5. Суддя-помічник
1. Гол. суддя виду
2. Секретар
3. Арбітр
4. Суддя-помічник
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1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7

5

5

4

5

Туризм

1. Гол. суддя виду
2. Секретар
3. Секундометрист
4. Арбітр
5. Суддя-помічник

Разом:

32 судді +1 суддя на 15 учнів з теорії

1
1
1
3
2

8

6. Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до
обласної учнівської олімпіади з фізичної культури
Під час підготовки учнів до обласної учнівської олімпіади з
фізичної культури необхідно проводити класну та позакласну
роботу з переможцями міського (районного) етапу учнівської
олімпіади з фізичної культури.
Класна робота передбачає використання індивідуального
підходу на уроках фізичної культури у формі окремих завдань на
поглиблення знань, умінь та навичок з виду спорту, що вивчається.
Позакласна робота передбачає індивідуальну та диференційну
роботу з поширення теоретичних знань та практичних умінь,
навичок із конкурсних завдань обласної учнівської олімпіади.
Окрему увагу слід приділяти розвитку фізичних якостей учнів
та виконанню практичних вправ по частинах та в цілому,
організації безпеки життєдіяльності при виконанні фізичних вправ.
Стосовно здійснення практичних конкурсних завдань під час
виконання елементів гандболу (хлопці, дівчата) звернути увагу на:

пересування з м’ячем (ведення м’яча, гра у відриві);

кидок з кута в стрибку з 6-метрової позначки (заступ за
6-метрову лінію);

відпрацювання точності кидка по воротах (верхні кути
воріт);

швидкість виконання вправи.
Під час виконання практичних завдань з футболу (хлопці)
треба відпрацювати з учнем уміння та навички:

техніку ведення м’яча з обведенням пасивних
супротивників;

виконання різними способами удару по воротах правою
та лівою ногою з дистанції 10 метрів (у зоні удару 1 метр);

швидкість виконання вправи.
Під час виконання практичних завдань із баскетболу (хлопці,
дівчата) треба відпрацювати з учнем вміння та навички:
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техніку ведення м’яча з обведенням пасивних
противників;

виконання різними способами кидка в кошик;

влучність кидка в кошик;

швидкість виконання вправи.
Під час виконання практичних завдань із волейболу (дівчата)
з учнями треба відпрацювати вміння та навички:

правильне виконання подачі (верхньої та нижньої);

точність виконання подач (у дальні та ближні зони);

правильну стійку волейболістки під час подачі;

точність попадання в гімнастичне кільце, яке
знаходиться в заданій зоні.
Стосовно здійснення практичних конкурсних завдань при
виконанні елементів туризму (хлопці, дівчата) звернути увагу на:

правильність в’язання вузлів (репшнури на вузлах
повинні бути не перекручені);

правильність вибору діаметрів мотузки;

зав’язування контрольних вузлів;

швидкість виконання вправи;

правильність встановлення намету на дугах (зв’язування
дуг мотузкою);

правильність розміщування вантажу в рюкзаку;

послідовність складання вантажу в рюкзак;

правильність подолання «умовного болота» з
використанням жердини;

заступ контрольної лінії при виконанні переправи з
використанням жердини та переправи «маятник»;

швидкість виконання вправ.
Під час виконання практичних завдань з легкої атлетики
(хлопці, дівчата) треба відпрацювати з учнем уміння та навички
щодо:

техніки виконання потрійного стрибка з місця.
Стосовно здійснення практичних конкурсних завдань під час
виконання елементів гімнастики (хлопці, дівчата) звернути увагу
на:

відпрацювання правильності виконання акробатичних
елементів окремо та у зв’язку;
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складання вправ та вибору елементів підвищеної
складності (не слід жертвувати надійністю, стилем та технічною
чистотою виконання основних елементів);

чіткість вираженого початку та закінчення, вправи;

виконання вправи злито без невиправданих пауз;

час виконання вправи (не більше 1,30 хвилини).
Під час теоретичної підготовки рекомендуємо користуватися
методичними посібниками щодо підготовки до державної
підсумкової атестації, підручниками з фізичної культури,
методичною літературою з фізичної культури та здорового способу
життя.
Рекомендуємо під час підготовки учасників до участі в
районних, міських (обласних) змаганнях працювати з декількома
учнями для того, щоб наприкінці підготовки обрати учасників
фізично, психологічно й емоційно готовими до змагань.
Обов’язково провести бесіди з учнями щодо етичних норм та
дотримання правил поведінки під час змагань.
Важливою є психологічна підготовка учнів до змагань. Відбір
учнів, які можуть брати участь у змаганнях, залежить від їх
психологічної готовності до роботи в стресогенних умовах. Тому
для оцінки психологічної стійкості, стресостійкості можна
використати тести з оцінки рівня тривожності за методикою
Ч.Спілберга, діагностику психоемоційного стану М. Люшера,
методику САН (самопочуття, активність, настрій). Психологічною
підготовкою учасників необхідно займатися психологу або
соціальному педагогу.
Рекомендована література для оцінки психологічної
готовності учня
1.
Основы психологии: практикум / ред.-сост. Л.Д.
Столяренко. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – Ростов н/Д : Феникс,
2001. – 704 с.
2.
Практикум по возрастной психологии: учеб. пособие /
под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – Спб : Речь, 2002. – 694 с.
3.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога
в образовании : учеб. пособие / Е.И. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 1996. –
529 с.
4.
Семиченко В.А. Психічні стани / В.А. Семиченко. – К.
: Магістр – S, 1998. – 208 с.
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Адамчук Валерій Євстафійович, учитель фізичної
культури Миколаївської загальноосвітньої школи ІІІ ступенів, Млинівського району
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ – ГОЛОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ
ДИТИНИ ЯК ОСОБИСТОСТІ
У статті розглядаються сучасні педагогічні технології
навчання. Пропонуються шляхи використання цих технологій на
уроках фізичної культури для розвитку учня як особистості.
Ключові
слова:
особистісно
орієнтоване
навчання,
розвивальне навчання, модульно-рейтингова система, творча
особистість, самовиховання.
Вступ.
Одним із найцінніших факторів повноцінного життя,
гармонійності розвитку, самореалізації особистості є її здоров'я.
Саме на формування здорової, фізично повноцінної особистості
спрямоване фізичне виховання, що реалізується в єдності з
розумовим, моральним, трудовим, естетичним вихованням.
Розвиток людини, її фізичних і розумових якостей залежить від
її індивідуальних особливостей. Із ними пов'язаний характер
діяльності людини, особливості мислення, коло інтересів і запитів,
а також її поведінки. Саме тому індивідуальні особливості
необхідно враховувати в процесі навчання і виховання, при виборі
педагогічних технологій навчання фізичної культури. Крім того,
кожному віку властиві певні особливості в розвитку. Відомо, що
розвиток пам'яті та розумових здібностей найбільш активно
відбувається в дитячому та підлітковому віці, фізичних якостей – у
підлітковому та юнацькому. Якщо в цей період використовувати
означені особливості не в повній мірі, то пізніше буде складно
надолужити згаяне. Разом із тим, спроби занадто забігати вперед,
не враховуючи при цьому вікові та індивідуальні особливості
дитини, можуть не дати очікуваного ефекту, а лише зашкодити
здоров’ю учня.
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Особистісно орієнтована технологія.
Розглянемо технологію особистісно орієнтованого навчання.
Як вона впливає на фізичний розвиток дитини, як її
використовувати для організації навчального процесу?
Здійснення особистісно орієнтованого підходу в освіті
можливо при дотриманні наступних умов:
- наявності комфортних та безпечних умов навчання;
- виховання саморегулюючої поведінки особистості;
- формування і розвиток мислення;
- обліку рівня здібностей і можливостей кожного учня в
процесі навчання;
- адаптації навчального процесу до особливостей груп учнів.
Особистісно орієнтоване навчання ґрунтується на понятті того,
що особистість являє собою сукупність усіх її психічних
властивостей, які складають її індивідуальність. Технологія
особистісно орієнтованого навчання заснована на принципі
індивідуального підходу, при якому враховуються індивідуальні
особливості кожного учня, що дозволяє сприяти розвитку його
особистості [1].
Як відомо, при здійсненні особистісно орієнтованого підходу в
навчанні необхідно спиратися на суб'єктивний досвід учня, а також
враховувати індивідуальну вибірковість учня до форм завдань,
типу і виду матеріалу, що вивчається. Дотримання цих вимог
особливо важливо при роботі з підлітками, оскільки однією з
вікових особливостей у підлітковому віці є так зване відчуття
дорослості [3].
Здійснення особистісно орієнтованого підходу неможливе без
вивчення особистості учня. При цьому необхідно виявляти і
враховувати психофізіологічні особливості учня, його інтереси,
життєві цінності, особисті потреби і т.д. Крім того, важливою є
оцінка знань. Оцінюються не тільки підсумкові знання та здача
контрольних нормативів, а й зусилля учня. Така ситуація особливо
важлива з метою здійснення емоційної підтримки підлітків із
низьким рівнем фізичного розвитку та стимулювання, заохочення
продуктивної навчальної діяльності учнів із високим рівнем
здібностей [3].
Організовуючи урок з фізичної культури
на основі
особистісно орієнтованої технології потрібно враховувати
особливості його проведення та відмінність від традиційних уроків.
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Порівняймо діяльність учителя при проведенні традиційного
уроку та з використанням особистісно орієнтованої технології.
Традиційний урок
Навчає всіх дітей встановленим
знанням, умінням і навичкам.
Розподіляє навчальні завдання,
форму роботи дітей і демонструє
їм зразок правильного виконання
завдань.

Намагається зацікавити дітей у
тому навчальному матеріалі,
який пропонує сам учитель.
Передбачає
додаткові
індивідуальні
заняття
з
відстаючими дітьми.

Здійснює планування дитячої
діяльності за визначеним планом.
Оцінює результати роботи дітей,
помічаючи
і
виправляючи
допущені ними помилки.
Визначає правила поведінки на
уроці і стежить за їх виконанням.

Коли виникають конфлікти між
дітьми,
заохочує
дисциплінованих і карає винних.

Особистісно орієнтований урок
Сприяє ефективному накопиченню
кожною
дитиною
особистого
досвіду.
Пропонує дітям на вибір різні
навчальні завдання і форми
роботи,
заохочує
дітей
до
самостійного
пошуку
шляхів
вирішення цих завдань, до вибору
фізичних вправ для гармонійного
розвитку свого організму та
покращення здоров’я.
Прагне виявити реальні інтереси
дітей і узгодити з ними підбір і
організацію
навчального
матеріалу.
Веде індивідуальну роботу з
кожною дитиною, звертаючи увагу
на
її
старанність.
Мета
(гармонійний розвиток організму)
досягається «довжиною свого
кроку».
Допомагає
дітям
самостійно
спланувати свою діяльність на
уроці для розв’язання поставлених
перед ними цілей.
Заохочує
дітей
самостійно
оцінювати результати своєї роботи
і виправляти допущені помилки,
здійснювати
самоаналіз,
самооцінку тощо.
Навчає дітей самостійно виробляти
правила поведінки і контролювати
їх виконання. Думка колективу
домінуюча при організації правил
поведінки.
Спонукає дітей обговорювати
конфліктні ситуації, що виникли, і
вчить самостійно шукати шляхи їх
вирішення.
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Особистісно орієнтоване навчання надає кожному учневі
можливість вивчити навчальний матеріал на різних рівнях (але не
нижче базового) залежно від інтелектуальних, фізичних здібностей,
стану та індивідуального фізичного розвитку кожного учня [10].
З-поміж індивідуальних особливостей, на які вчителю
необхідно звертати особливу увагу, зазвичай виділяються
мислення, пам'ять, мова, характер, темперамент, воля, а також
особливості будови організму, фізичний розвиток, швидкість
реакції, темп засвоєння нової інформації. Учитель, якщо він бажає
досягти успіху, змушений затрачати додаткові час, енергію, кошти,
підбираючи важливі відомості, без яких знання особистісних
якостей не може бути повним і конкретним (постійний аналіз
динаміки розвитку фізичних якостей учня на уроках фізичної
культури, починаючи з молодших класів, виявлення особливостей
психіки під час спілкування з учнем, його товаришами).
Учитель також повинен усебічно розвиватися: не тільки в
галузі своєї спеціальності, але й у галузі політики, мистецтва,
загальної культури, повинен бути для своїх вихованців високим
прикладом моральності, носієм людських цінностей.
Отже, принцип особистісного підходу вимагає, щоб у процесі
навчання фізичній культурі учитель:
1) постійно вивчав і був добре обізнаний з індивідуальними
особливостями організму учня, його темпераментом, рисами
характеру, поглядами, смаками, звичками своїх вихованців;
2) знав реальний рівень сформованості таких важливих
особистісних якостей, як спосіб мислення, мотиви, інтереси,
спрямованість особистості, ставлення до життя, праці; вмів
діагностувати стан фізичного розвитку кожної дитини, її рівень
здоров’я (тест Руф’є та ін.), стежив за динамікою розвитку
фізичних якостей особистості;
3) постійно заохочував кожного вихованця до виконання
посильного для нього завдання із поступовим збільшенням
навантаження та засвоєння рухових дій у нестандартних для уроку
ситуаціях, що забезпечує прогресивний розвиток фізичних якостей;
4) своєчасно виявляв і усував причини, які можуть
перешкодити досягненню мети, а якщо ці причини не вдалося
вчасно виявити і усунути, оперативно змінював тактику виховання
в залежності від нових умов і обставин, що склалися;
5) своїм власним прикладом спонукав до активності;
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6) поєднував виховання і освіту із самовихованням і
самоосвітою особистості, допомагав у виборі цілей, методів, форм
самовиховання і самоосвіти;
7) розвивав самостійність, ініціативу, самодіяльність
вихованців, не стільки керував, скільки вміло організовував і
направляв провідну до успіху діяльність.
Як застосувати технологію розвивального навчання?
Основою цієї технології є ідея про розвиток дитини як суб'єкта
особистої діяльності. Тому головна мета навчання полягає у
забезпеченні розвитку пізнавальних можливостей школяра. Зміст,
принципи, методи і прийоми розвивального навчання спрямовані
на ефективний розвиток пізнавальних можливостей школярів
(сприймання, мислення, пам'яті, уяви тощо). Воно можливе за такої
організації навчального процесу, коли учні самостійно або з
допомогою вчителя осмислюють матеріал, запам'ятовують, творчо
застосовують його в нестандартних умовах, тобто вивчають
техніку виконання вправ і усвідомлено, без примусу застосовують
її під час ігор, змагань чи в інших життєвих ситуаціях.
Технологію розвивального навчання можна реалізувати,
використовуючи такі типи уроків:
1. Уроки, основою яких є виконання практичних навчальних
завдань.
Структура цих уроків включає такі компоненти: оцінювання
можливостей учня; створення ситуації успіху через особистісну
мотивацію; постановка практичного завдання, яке може виконати
кожен учень; аналіз способу виконання рухових дії та їх вплив на
організм дитини, обговорення зробленого, позитивні та негативні
моменти уроку. На таких уроках навчальне завдання виникає лише
наприкінці заняття.
2. Уроки моделювання. Сформульоване завдання на
попередньому уроці є моделлю, що вимагає нових дій, які дитина
повинна обрати самостійно.
3. Уроки контролю. Передбачають усвідомлення учнями ролі
перевірки й оцінювання знань для піднесення якості їх навчальнопізнавальної роботи.
4. Уроки оцінювання дій. Урок спонукає учнів сумлінно
виконувати свої навчальні завдання, сприяє виробленню в них
уміння аналізувати свою роботу, критично оцінювати її результати,
виховує почуття обов'язку і відповідальності.
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Для ефективного здійснення технології розвивального
навчання учитель повинен творчо використовувати зміст
навчальної програми, дати учневі змогу займатися тими видами
діяльності, що викликають у нього найбільший інтерес, самостійно
визначити інтенсивність та обсяг своєї діяльності [8].
Уявіть собі стандартний урок з футболу з теми «Вивчення
прийомів ведення м’яча внутрішньою стороною стопи». Якщо діти
ніколи не бачили м'яча, їм буде цікаво більше 5 хв. вивчати вправи
на ведення м'яча внутрішньою стороною стопи. А що говорити про
учнів, які грають у футбол з раннього віку? Чи цікаво їм буде
виконувати на уроці те, що вони вміють. Чи викличе це інтерес до
уроків фізкультури на майбутнє? Отже, які б педагогічні технології
ми не застосовували, без виявлення інтересу учнів до уроку ми не
досягнемо поставленої мети.
Учитель може допомагати учневі сформулювати завдання для
особистого розвитку, оволодіти необхідними методами і
навичками. Проте на початку роботи з класом потрібно
проаналізувати рівень засвоєння учнями предмета, визначити типи
завдань для різних груп учнів, враховуючи індивідуальні
особливості розвитку їх організмів.
Отже, для реалізації технології розвивального навчання
учителю важливо враховувати фізіологічні особливості розвитку
учнів різного віку, зацікавити їх навчальним предметом, формувати
в них мотиви навчально-пізнавальної діяльності, культуру
розумової та фізичної праці, вміння самостійно регулювати
навантаження під час своєї діяльності на уроці.
Упроваджуємо на уроках фізичної культури принципи
технології формування творчої особистості.
Творчою особистістю є індивід, який має високий рівень знань,
потяг до нового, оригінального, вміє відкинути звичайне,
шаблонне. Їй притаманні творчі здібності, які є умовою творчої
діяльності.
Технологія формування творчої особистості вимагає
дотримання вчителем таких принципів:
- принцип розвитку, який передбачає врахування вікових та
індивідуальних особливостей учнів;
- принцип самодіяльності, за якого учні відчувають себе
співучасниками навчального процесу;
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- принцип самоорганізації, який передбачає самостійну
зосередженість учня на вирішенні навчального завдання.
Під час реалізації цієї технології важливо регламентувати
діяльність учня, впроваджувати в процес навчання елементи
творчості
(комбінування,
аналогізування,
універсалізацію,
випадкові видозміни). Інтерес учнів до творчої діяльності можна
викликати шляхом підбору творчих завдань, використання ігрових
моментів тощо. Для виконання навчального чи навчально-творчого
завдання необхідно проаналізувати суть завдання, з'ясувати, які
дані потрібні для його розв'язання, спланувати алгоритм цього
процесу, реалізувати запланований шлях розв'язання, перевірити
отриманий результат. Таку технологію можна застосовувати на
уроках фізкультури під час вивчення спортивних ігор, зокрема
тактики гри. Самостійне мислення, творчий підхід під час
організації атаки, захисту неодмінно призведе до перемоги.
Необхідно також організовувати колективне обговорення творчих
ідей.
Використання технології формування творчої особистості дає
змогу кожному учневі працювати над своїм розвитком самостійно,
розвивати творчі здібності та фізичні якості. Організувати цю
технологію може тільки вчитель, який постійно перебуває у
творчому пошуку, впроваджує нові методики навчання, розробляє
нестандартні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів.
Сутність модульно-рейтингової системи навчання.
Модульно-рейтингове навчання полягає у послідовному
засвоєнні навчального матеріалу певними цілісними, логічно
впорядкованими і обґрунтованими частинами (модулями),
результати якого є підставою для визначення місця (рейтингу) учня
серед однокласників.
Модуль – логічно завершена частина теоретичних знань і
практичних умінь з певної навчальної дисципліни. У фізичній
культурі – це вивчення різноманітних модулів спортивних ігор
(футбол, гандбол, волейбол), л/атлетика, гімнастика, теніс та ін.).
Рейтинг – позиція учня в класі за результатами навчання з
фізичної культури, яка визначається рейтинговим показником,
тобто величиною, яка є відсотковим відношенням суми отриманих
оцінок з усіх модулів до суми максимально можливих [9].
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Матеріал кожного модуля можна ділити на дрібніші структурні
частини – розділи, теми. Для кожного модуля (розділу, теми)
вказують конкретну мету його вивчення та дають відповідні
методичні рекомендації. Організаційно кожен модуль є відносно
самостійною й автономною частиною навчального процесу, що
розпочинається з оглядово-установчого заняття.
Залежно від навчального предмета, кожен модуль передбачає
певний обсяг знань, умінь і навичок, якими повинен оволодіти
учень, перелік теоретичних і практичних завдань, які він має
виконати.
Зміст модуля (навчальні нормативи) за домовленістю з
учителем учень може здати достроково і час, що звільнився,
використати залежно від своїх навчальних інтересів для розвитку
фізичних якостей свого організму, покращення рівня власного
здоров’я.
Кожен модуль передбачає один або декілька видів контролю:
тестування (перевірка теоретичних відомостей), реферат (для учнів,
віднесених до спецмедгрупи, чи звільнених від занять), здача
навчальних нормативів тощо. Результати кожного виду контролю
виражаються певною кількістю балів – залежно від значущості
навчального матеріалу, який він охоплює, і особливостей виду
контролю. Модульно-рейтингова оцінка складається із суми
показників успішності (оцінок) за види контролю, що передбачені
цим модулем. Після закінчення певного модуля виводять у балах
рейтинг кожного учня. У школі їх переводять у 12-бальну систему
оцінювання знань, умінь і навичок учнів.
Модульно-рейтингова система спонукає здобувати знання
самостійно, користуючись методичними порадами вчителя.
Водночас модульно-рейтингове навчання вимагає значних затрат
часу на розроблення його технології, перевірку виконання завдань
модуля і рівня знань, умінь та навичок.
Застосування нетрадиційних технологічних прийомів
самовиховання особистості для розвитку фізичної культури.
В. Сухомлинський вважав, що «самовиховання потребує дуже
важливого, могутнього стимулу – почуття власної гідності, поваги
до самого себе, бажання стати сьогодні кращим, ніж був учора.
Самовиховання можливе тільки за умови, коли душа людини дуже
чутлива до найтонших, суто людських засобів впливу – доброго
слова, поради, ласкавого чи докірливого погляду».
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Виховання і самовиховання є двома взаємопов'язаними
аспектами процесу формування особистості.
Самовиховання – свідома діяльність людини, спрямована на
вироблення в собі позитивних рис і подолання негативних.
Неусвідомлювана потреба в самовихованні виявляється в
дошкільному та молодшому шкільному віці, усвідомлювана – в
підлітковому,
що
є
наслідком
розвитку
свідомості.
Результативність самовиховання засвідчують реальна поведінка і
вчинки людини.
Умови успішного самовиховання.
Самовиховання вимагає від людини, передусім, знання самої
себе, вміння оцінювати власні позитивні й негативні якості. Для
цього необхідно мати уявлення про особливості психічної
діяльності людини, розуміти сутність самовиховання, володіти
методами і прийомами роботи над собою. Самовиховання потребує
постійних вольових зусиль, уміння керувати собою, аналізувати
свої вчинки, оцінювати поведінку, досягати поставленої мети, не
занепадати духом
від невдач. Підвищує
ефективність
самовиховання й наявність у людини ідеалу. Немалу роль відіграє
рівень розвитку колективу. Якщо він згуртований – у ньому
панують
здорова
громадська
думка,
доброзичливість,
взаємовимогливість, людині значно легше працювати над собою.
Самовиховання фізичних та моральних якостей є непростим
процесом, який охоплює кілька етапів.
Етапи самовиховання.
На першому етапі вчитель виявляє ставлення учнів до
процесу самовиховання шляхом анкетування чи індивідуальної
бесіди. Далі формують спонукальні мотиви, свідоме ставлення до
самовиховання, домагаючись від школярів усвідомлення, що
самовиховання – і їх особиста справа, і справа закладу освіти, і
суспільства загалом.
На другому етапі, який починається з появою бажання
самовдосконалюватися, працювати над собою, над розвитком свого
організму, допомагають молодій людині сформувати мету (ідеал)
та підтримувати бажання наслідувати його. З'ясувавши відмінність
між собою та ідеалом, вихованець бачить, які якості він повинен
виробити в собі, яких недоліків позбутися. Орієнтуючись на це,
учень складає програму самовиховання.
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На третьому етапі учень починає систематично працювати
над собою, реалізуючи програму самовиховання. Для цього його
залучають до різних видів діяльності як на уроках фізичної
культури, так і на інших уроках, і в позаурочний час. Учитель
допомагає учневі контролювати результати втілених рішень.
Згодом зовнішній контроль учителя чи товаришів послаблюється,
зростають самостійність та ініціатива самого учня.
Прийоми самовиховання.
Процес організації самовиховання передбачає опанування
спеціальних прийомів роботи над собою. В історії людства
вироблено
чимало
різних
прийомів
самовиховання:
самопереконання,
самонавіювання,
самоаналіз,
самопідбадьорювання,
самозаохочення,
самопереключення,
самонаказ та ін. Учитель має навчити учня обирати ці прийоми в
залежності від певної життєвої ситуації.
Ознайомимося з ними докладніше.
Самопереконання.
Полягає в тому, що учневі пропонують у певній ситуації
знайти аргументи і за їх допомогою переконати себе в тому, що він
учинив правильно (неправильно). Дуже важливо навчитися у
конфліктній ситуації переключати свої думки на приємні, які
відволікають від конфлікту, заспокоюють, знищують негативні
емоції.
Самонавіювання.
Використовують за необхідності подолати в собі страх перед
труднощами, нерішучість, здобути впевненість у власних силах.
Самонавіювання передбачає повторення подумки або вголос
певних суджень. Наприклад, щоб подолати нерішучість, подумки
стверджують: «Ненавиджу в собі нерішучість. Я повинен і зможу її
позбутися». На відміну від самопереконання, самонавіювання не
передбачає аргументування.
Самоаналіз.
Включає критичні роздуми над своєю поведінкою, окремими
вчинками, уміння аналізувати й оцінювати свою роботу і роботу
над собою у своєму фізичному розвитку. Він допомагає розкривати
причини успіхів чи невдач, розвиває самосвідомість і сприяє
самопізнанню.
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Самопідбадьорювання.
Ефективне, коли людина губиться в складних ситуаціях,
зневірюється у власних силах, наприклад, під час невдач на
змаганнях, контрольних уроках. Для цього одні згадують випадки,
коли їм вдалося подолати нерішучість і досягти успіху, інші
уявляють, яке задоволення вони матимуть, якщо відважаться
зробити намічене. Можна також пригадати улюбленого
спортсмена, який не боявся труднощів, і намагатися бути схожим
на нього тощо.
Самозаохочення.
Застосовують у випадках, коли після подолання труднощів
складне завдання виконано. До нього вдаються і якщо необхідно
подолати власні негативні риси.
Самопереключення.
Реалізують не тільки подумки, а й у діях, які викликають
позитивні емоції. Так, учаснику конфліктної ситуації пропонують
зайнятися улюбленою справою (улюбленою спортивною вправою,
грою тощо), яка захоплює його і відволікає від небажаних учинків.
Самоконтроль.
Полягає у систематичному фіксуванні (подумки або письмово)
свого стану і поведінки для того, щоб попередити небажані прояви.
У процесі самовиховання самоконтроль відіграє роль внутрішнього
регулятора поведінки і є свідченням становлення самостійності
особистості
(ведення
щоденника
самоспостережень
та
самоконтролю розвитку фізичних якостей).
Самооцінка.
Суть її зводиться до аналізу подумки своїх можливостей.
Сприяє розвитку вміння дивитися на себе збоку, виробляє
об'єктивні критерії оцінювання власних вчинків, допомагає
подолати
недоліки
поведінки.
Цей
прийом
запобігає
переоцінюванню своїх можливостей, підвищує вимогливість до
себе.
Самоосуд.
Особливість його полягає в незадоволенні своїми діями,
вчинками, поведінкою. Докори сумління збуджують, викликають
внутрішнє хвилювання і почуття вини перед оточуючими.
Самоосуд породжує бажання якомога швидше виправити допущені
промахи та помилки.
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Самонаказ.
Цей прийом втілює в собі яскраво виражені вольові аспекти.
Він полягає у прийнятті особистістю рішення ніколи не відступати
від своїх принципів, завжди поводитися тільки належним чином.
Дотримання власного наказу зміцнює вольову сферу особистості,
викликає самоповагу, робить її морально стійкою у різних
життєвих ситуаціях.
Самозаборона.
Реалізується через свідоме позбавлення себе чогось приємного.
Її застосовують у тих випадках, коли не дотримано слова, не
виконано обіцянки. Інколи людина може навмисно поставити себе
в несприятливі умови, щоб відчути дискомфорт, відмовившись від
того, що стало звичним. Самозаборона засвідчує наявність в
особистості великої сили волі.
Самопримус.
Допомагає в боротьбі з внутрішньою неорганізованістю,
небажанням вчитися чи працювати, лінощами. Виявляється у
спонуканні себе до малоприємних занять, уникненні звичних
пасивних форм проведення вільного часу тощо.
Не менш ефективними й цікавими є такі практичні прийоми
самовиховання:
- «Крок уперед» – прийом, що передбачає щоденне
планування на наступний день роботи над собою, розвитком своїх
фізичних якостей. План охоплює справи, виконання яких сприяє
формуванню бажаних рис характеру.
- «Оцінка дня, що минув» – облік своєї діяльності, щоденне
оцінювання
її
результатів
із
записом
у
щоденник
самоспостережень, самовдосконалення своїх фізичних якостей.
- Самозобов'язання – планування роботи над собою на
місяць, семестр чи рік залежно від того, які фізичні якості треба
розвинути чи покращити і за який час.
- «Правила моєї поведінки» – складання вихованцем правил
поведінки, яких він має дотримуватися. Прийом привчає до
виконання обов'язків.
- «Упізнай себе» – учитель частково характеризує учня, не
називаючи прізвища, а його товариші (однокласники) доповнюють
цю характеристику, здогадавшись, про кого йдеться.
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- Самохарактеристика
і
взаємохарактеристика
–
написання і обговорення вихованцями характеристик на себе і на
товаришів. Привчають до самоаналізу учнів.
Жодна освітня технологія, яка спрямована на розвиток
особистості, не може розглядатися як універсальна. Організація
навчального процесу в сучасних умовах вимагає поєднання різних
технологій, творчого підходу до їх використання, а також
створення нових навчальних технологій.
На нашу думку, ці технології мали б поєднати у собі наукову
теорію діяльності А. Н. Леонтьєва (мотив як умова успішного
навчання; діяльність складається з дії, а дії – з операцій), феномен
єдності, оперативності і стабільності рухової дії, тобто поетапного
засвоєння рухових дій
за П. Я. Гальперіним, із сучасними
технологіями розвитку особистості. Потрібно створити таку
педагогічну технологію навчання, яка б спрямувала свою роботу на
покращення здоров’я дитини, переконувала б учня розвивати свій
організм, перетворила б природну потребу в русі в бажання
діагностувати та покращувати стан здоров’я завдяки заняттям
фізичною культурою. Фізкультура без примусу, а лише на радість
дитини – основний принцип означеної технології.
Отже, сучасні педагогічні технології навчання повинні бути
спрямовані, перш за все, на розвиток дитини як особистості. На
уроках фізичної культури потрібно навчити учнів постійно
самостійно працювати над собою, над покращенням свого здоров’я,
розвитком своїх фізичних і моральних якостей, над здобуттям
знань, які допоможуть зорієнтуватися при виборі свого життєвого
шляху.
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ступенів № 3
ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ МОРАЛІ І МОРАЛЬНОСТІ
В СУЧАСНОМУ СПОРТІ
Вступ
В античну епоху перших олімпіад до змагань не допускали
осіб, які здійснили якийсь злочин або ж аморальні гріховні вчинки.
Чому? Тому, що народ споглядав живого бога Зевса в образі
переможця. А який же Бог може бути грішником, аморальним ?
Отож, при допуску до олімпіади, в першу чергу, розглядалися
моральні якості учасника. На жаль, до наших днів «дожило» лише
саме поняття, яке вживається у спортивній термінології як
«морально-вольові якості спортсмена». Якщо на розвиток вольових
якостей звертається велика увага, то на моральні менше.
Взаємозв’язок вольових і моральних ознак людини не є предметом
дослідження даної роботи, але слід відзначити, що з точки зору
християнської етики як науки, будь-який гріх, чи пристрасть, якщо
з ними не боротися, поневолюють людину. Отже, для розвитку
вольових якостей, які так необхідні в сучасному спорті, постає
питання викорінення душевних недоліків спортсмена, виховання
його як високоморальної особи. Цим питанням, в першу чергу, має
займатися тренер, а потім і сам атлет зобов’язаний для свого
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гармонійного розвитку приділяти увагу самовихованню.
Альтернативою ж може стати наявність духівника-священика як у
спортивної команди в цілому, так і в окремо взятого спортсмена.
Отож, дослідити, чи може християнська мораль допомогти у
вирішенні моральних проблем спорту і у вихованні спортсмена, і є
головною метою статті.
Щоб її досягти необхідно виконати наступні завдання:
1. Проаналізувати роботи науковців із питань моралі в
сучасному спорті;
2. З’ясувати, чи вдається видатним спортсменам поєднувати
християнську віру зі спортивною діяльністю, зберігаючи при цьому
відповідну моральність;
3. Довести, що християнським релігійним організаціям та їх
представникам вдається, не порушуючи норм християнської етики,
проводити фізкультурно-спортивну діяльність.
І. Моральна проблематика сучасного спорту
Якби
не
існувало
порушення
спортивних
норм
знаменитостями, то і не поставало б питання про їх мораль і
моральність. А так… Що ми бачимо? Кулачні бої на футбольному
полі, зневажливе ставлення до суддів, до опонентів під час змагань.
А поза ними? Деякі зірки спорту – вдень, а вночі – зірки нічних
клубів. Лідерами вони можуть бути не лише на полі, а й у YouTube,
де можна побачити футбольну знаменитість у п’яному вигляді з
цигаркою в зубах при спробі дати інтерв’ю, або й абсолютно
тверезого титулованого спортсмена, що рекламує пиво? Чи не тому
Україна, на жаль, лідер по підлітковому алкоголізму, в тому числі
пивному.
Роль тренера у моральному вихованні спортсмена змістовно
розкриває Сандра Пелаес у рамках своєї докторської роботи
«Тренер і його роль у моральному вихованні спортсмена». У ході
наукового дослідження, проведеного в університеті Конкордія,
вона прийшла до висновку: якщо тренер допомагає спортсмену
досягти піку спортивної форми, значить, він може допомогти йому
зробити вибір на користь дотримання принципів спортивної етики
[7].
«Тренери виступають одночасно наставниками, батьками,
вихователями і суддями», – запевняє авторка. Сандра проводила
дослідження на основі роботи видатних тренерів із дорослими
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спортсменами, які досягли значних успіхів. Проте сучасний спорт
так омолодився, зокрема у гімнастиці, плаванні, фігурному катанні,
що успіхів досягають зовсім ще юні спортсмени. Різні діти з
різними проблемами приходять займатися спортом, тому від
сучасного тренера, як педагога в цілому, вимагається, перш за все,
по Сухомлинському «напружений труд серця». Необхідні ті ж самі
цінності та християнські чесноти: терпіння, любов до дітей. Із цим
погоджується і наш рівнянин Сергій Шемосюк, який, проводячи
семінари для тренерів, дає їм таку настанову: «Щоб досягти успіху,
треба чужих дітей любити, як своїх рідних або й більше». Дійсно
так, бо без любові праця педагога перетворюється на муку. Як тут
не згадати апостола Павла: «…якщо я любові не маю, то я
(перефразовуючи) ніхто і ніщо» (1 Кор.13,1).
Фізичне виховання сучасного спортсмена повинно гармонійно
поєднуватися з моральним вихованням спортсмена-особистості,
вважає Фомін В. Є. У процесі виховання необхідно створювати
умови для розвитку кожної дитини, виходячи з її неповторності та
індивідуальності. Чи завжди цей принцип використовують учителі
фізкультури і тренери у своїй роботі? [8].
До ідеї гуманності, якими була
проникнута спортивна
діяльність на зорі свого зародження, пропонує повернутися О.В.
Дергунов. У збереженні і розвитку цього гуманістичного начала
він вбачає головне завдання сучасної системи фізичного виховання
і освіти, яка потребує глибокого реформування. На основі своєї
праці «Духовно-нравственные детерминанты спорта» він робить
висновок, що лише при гармонійному розвитку моральних якостей,
людина стає морально-зрілою і повноцінною особистістю [1].
Проблеми моралі в сучасному спорті досліджував і Ленокс Х.
У своїй роботі «Этика спорта как культура честной игры» він
робить акцент на тому, що системи винагород орієнтовані на
результат, з-поміж яких успіх є абсолютною цінністю, а це, в свою
чергу, призводить до розщеплення моралі на «таємну мораль
успіху» і «офіційну мораль збереження обличчя», поширені серед
спортсменів, тренерів організаторів. Виникають стратегії
перекладання вини на інших, зняття із себе відповідальності,
нечесні прийоми, аж до славнозвісних «чесних фолів» у футболі,
котрим навчають нині навіть у школах [2].
Так звана «11 Заповідь» домінує на вершинах великого спорту.
Вихід із ситуації автор вбачає у впровадженні неформальної чесної
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гри в спорті, яку розуміє як джентльменську поведінку, як
«лицарство» або «спортивний дух» і пропонує повернутися до
первинної ідеї організаторів сучасних олімпійських ігор,
проголошених П’єром де Кубертеном: ідей лицарства, гуманізму і
т.д. Рідко, але в сучасному спорті можна побачити їх
послідовників. Приміром, прославленого чемпіона світу Ленокса
Льюіса називали «лицарем боксу», чого ніяк не скажеш про його
співвітчизника Девіда Хейя.
Викладач
Московської духовної академії, богослов О.І.
Осипов у своїй лекції «Християнство і культура» також
розмірковує про сучасний спорт: «Посмотрите на соревнования.
Когда каждый живет только одним –победить во что бы то ни
стало, то есть когда в человеке воспитывается подчас прямое
чувство тщеславия. Отсюда неприязнь к сопернику, розжигаются
страсти. Это, конечно, християнство осуждает. Никто не говорит
против того, что бы были какие-то соревнования. Почему бы и нет?
Но надо быть очень внимательным к тому, чтобы не превратить это
в культ, в страсть. Тогда это плохо» [5].
Протоієрей Андрій Овчинников у своїй статті «Професійний
спорт і християнство» стверджує, що при зовнішній схожості
спортивної діяльності з християнською (подвижництво, постійні
тренування) вона глибоко протилежна їй. Тому закликає тих, кому
спорт замінив Бога, замислитися над сенсом свого життя, стати на
шлях спасіння душі і повернутися в «…отчий дім, у святу Церкву!»
[4].
Проаналізувавши роботи теоретиків, які займаються
моральними проблемами сучасного спорту, приходиш до висновку,
що всі вони свідомо чи несвідомо закликають до тих самих ідеалів,
що декларує християнство. Християнська етика – чудова
альтернатива спортивній етиці. Якщо її спроектувати на
фізкультурно-спортивну діяльність, то це і терпіння, і воля, і
запобіганням шкідливим звичкам та різним пристрастям, повага до
суперника і багато інших чеснот, яких так часто не вистачає і в
житті, і в спорті. Історія церкви свідчить, що нашому народу віра,
молитва допомагали завжди: і в освіті, і в роботі, і особливо – в
боях. Потужний психічний фактор спостерігається і в наші дні в
«мирних боях», спорті. Щоб проаналізувати цю думку звернемося
до думок практиків.
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На «старт» – з мечем духовним!
Заслуговує на повагу побажання отця Андрія Овчинникова
якомога більшій кількості людей врятуватися. Але чи обов’язково
полишати заради цього спорт? Як вдається видатним спортсменам,
не порушуючи норм християнської моралі, суміщати спортивне
життя і життя по вірі? Федір Ємільяненко вважає, що таке
запитання є навіть некоректним. «Його, – каже спортсмен, –
неможливо суміщати тому, що вони неділимі. Адже віра – це не
одяг, який можна зняти і вийти на килим, з вірою треба просто
жити та йти по життю...». Федір – чотириразовий чемпіон світу із
змішаних єдиноборств, 5-кратний чемпіон Росії з бойового самбо,
майстер спорту міжнародного класу з дзюдо. Із 2003 по 2010 роки
визнавався найвідомішими всесвітніми ЗМІ кращим бійцем ММА у
важкій вазі. Єдиний спосіб боротьби з гордістю (зоряна хвороба)
бачить у присвяченні усіх перемог Богові і своїй країні. Він –
православна людина, яка не просто в душі вірить в Бога, але й
ходить молитися у храм, навчає молодих спортсменів: коли
противник сильніший фізично, його можна перемагати
«православним духом» і роз’яснює як це виглядає на практиці:
«Бувають поєдинки, у яких відчуваєш, що противник
підготовлений краще, але в будь-яких змаганнях присутня духовна
сторона… Навряд чи це можна пояснити словами, особливо
невіруючій людині», – пише спортсмен. «Але по собі знаю, що
коли надієшся на Господа, тобі все одно, який перед тобою
суперник. Людина виходить на поєдинок з вірою – перемагати. Чи
не подібним чином міркував і святий Олександр Невський перед
боєм, в якому дуже поступався в чисельності: «Не в силі Бог, а в
правді!» І теж-таки перемагав [10].
Леонід Стефанишин, відомий баскетболіст, один із кращих
вітчизняних гравців, чемпіон Суперліги, завжди молиться перед
грою, а виходячи на майданчик, торкається кулаком до підборіддя,
до лоба і відкриває догори пальці, що мовою глухих означає подяка
Богу. Спорт
він
використовує
як
засіб
морального
вдосконалення, постійним контролем над внутрішнім станом душі.
Кожне тренування, кожну гру він підпорядковує обраній цілі:
«Виграв – не загордись, програв – не впади у відчай, що є великим
гріхом». Гравець зізнається, що поставлена мета ще з 10-річного
віку стати в майбутньому хорошим баскетболістом уберегла його
від гріховних звичок, тому коли друзі кликали покурити, випити, з
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дівчатами порозважатися, то Леонід відмовлявся. Отож, збуваються
на ньому євангельські слова «Віруючому все сприяє у спасіння»
(Мф.1,6).
Великий український тренер В.В. Лобановський теж
використовував метафізичні засоби під час ігор. За Валерієм
Васильовичем помічали, що у відповідальних матчах він поглядом
перехрещував ворота своєї команди – і, як правило, м’яч у них не
потрапляв. Ще відомо, що Лобановський був щирим
прихожанином Києво-Печерської лаври. Це доводить той факт, що
він після богослужіння ніколи не давав інтерв’ю, а журналістам
відповідав: «Вы пришли Богу молиться или интервью брать!?» [9].
Враховуючи той факт, що Лобановський мав політехнічну, а не
фізкультурну освіту, можна зробити припущення, що саме віра
спрямовувала його, додавала нових знань, які були недоступні
іншим, як скажімо, у випадку з неграмотним рибалкою Іоанном,
який ставши апостолом, написав кілька чудових богонатхненних
біблійних книг [3].
У 2007 році футбольний клуб «Зеніт» після 23-річної перерви
виграв чемпіонат Росії, саме в тому сезоні, коли в команді з’явився
позаштатний психолог – духівник ієрей Гліб Грозовський,
вихователь тієї ж таки зенітівської школи. Чи не молитва
священика, котрий був присутній на всіх матчах, допомогли
команді стати чемпіонами Росії? [9].
Як бачимо, меч духовний – релігійна віра, молитва –
допомогають тренерам і спортсменам, які живуть і діють з вірою, а
не використовують релігійні атрибути, як звичайні обряди і звички.
Віруючі спортсмени, в свою чергу, є взірцем християнської
моральності. Отож, «…по вірі вашій, буде вам» (Лк.7,10).
Християнський спорт або спортсмени в рясах
Отже, вище йшлося про так звану християнізацію спорту і
спортсменів. А які ж позитивні приклади можна взяти з існуючого
християнського спорту, що діє під патронатом релігійних
організацій та за участі їх служителів, які виховують і живуть
згідно із заповідями Божими.
Перший футбольний матч, організований УГКЦ за участю
священнослужителів, відбувся ще 100 років тому, за часів
митрополита Андрея Шептицького (поч. ХХ ст.). Відомо, що в
ньому панотці не отримали жодного серйозного зауваження у
вигляді жовтої чи червоної карточки. Схожа миролюбива
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атмосфера панує і на сучасних матчах за участі команди
священиків Волинської єпархії: ніяких конфліктів, суперечок,
навмисних пошкоджень, лайок, а тим більше – бійок. У чемпіонаті
Сакт-Петербурзької міжприходської ліги перед кожною грою
гравці команд-суперниць співають «Многая лєта» і бажають один
одному здоров’я. «Футбол не самоціль, його функція у
християнській парадигмі – це здоров’я і радість спілкування», –
вважає один із організаторів змагань отець Гліб Грозовський. Він і
сам тренує вихованців дитбудинків і вірить, що футбол можна
використати як засіб виховання дітей та молоді, відвертаючи їх від
шкідливих звичок. На одному із турнірів його команда програла всі
ігри, та отця Гліба це не засмутило: він зібрався з дітьми та
обговорив усі цікаві матчі та епізоди [9].
Заняття спортом не заважає залишатися взірцем для своїх
прихожан отцю Василю Ковальову, чемпіону Європи, настоятелю
Запорізького Свято-Троїцького храму. На запитання журналістів
ТСН «Чи не відвернуло їх захоплення батюшки від церкви?» вони
відповідають: «Ні!». Священик залишається для них прикладом у
служінні Богу й улюбленій справі. Не полишають віруючі й іншого
чемпіона Європи, чотириразового рекордсмена світу з
пауерліфтингу, отця Віктора Кочмаря із Одещини. Не шкодуючи
коштів, їздять за ним, щоб підтримувати на всіх змаганнях.
Молодим спортсменам дає таку настанову: «Якщо не пускати у
своє життя хімію і трудитися з вірою в серці, то в чудовій
спортивній формі можна перебувати до пізньої старості».
Опікуються молоддю й інші представники духовенства. Так, на
Дніпропетровщині священик організував парашутно-десантний
клуб, протоієрей Віктор у Вінницькій області відкрив при храмі
парашутний гурток, молодий батюшка Михаїл з Луцького
благочиння навчає молодь брейк-дансу і спортивному туризму. На
Рівненщині священик вчить дітей грати у футбол. Всі вони
працюють з молоддю і дітьми безкоштовно. Спонукає їх до цього
лише одне – наявність у них християнського світогляду, який і
народжує відповідне бажання якомога більше людей витягти із
«гріховного болота», із того моря спокус, що нині заполонило
майже увесь світ, в тому числі і нашу країну, а також вселити їм не
тільки віру, а й любов до здорового способу життя [6].
Прикладом поєднання фізичного виховання з моральним є
Київська школа кулачного бою, про що свідчить відповідна
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реклама: “КШСКБ – це контактний стиль єдиноборства, що
гармонійно поєднує ударну і кидкову техніку з вихованням у дусі
християнської етики і моралі. Православне християнство –
духовний стержень нашої школи». Образно кажучи, вихованці
цього закладу разом з «таємною зброєю» (прийоми, фізична сила)
отримують ще й інструкцію щодо її застосування (Заповіді Божі,
Євангельські), чого не скажеш про звичайні спортивні школи [10].
Молодіжний відділ Волинської єпархії до роботи з дітьми, в
таборі «Стежина добра», і з молоддю, на фестивалі «Фавор»,
одночасно залучає і вчителів фізкультури та християнської етики, і
тренерів, і священиків. Результат виховної роботи вражає: за 5
років виявлено лише один аморальний вчинок.
Повчає нас церква і як треба вболівати. Так під час проведення
Євро-2012, отець Тарас Балах, настоятель Вишгородського собору
УГКЦ, організував фан-зону для того, як він сам пояснює, щоб
відгородити своїх прихожан від негативу, що притаманний
звичайним фан-зонам, а також, щоб разом провести час. У нього
переважає лише одне правило – вболівати культурно, тобто без
алкоголю, тютюну та поганих слів. Якби ці слова всім
вболівальникам у вуха!!!
Як бачимо, спортивні заходи, що організовуються церковними
організаціями та їх служителями, за участю відповідних адептів,
«просіваючись через сито» християнської моралі, дають добрі
позитивні плоди.
Висновки
Все нове – це добре забуте старе. Десятиліття радянської влади
і подальша секуляризація і меркантелізація суспільства майже
витіснили ідею християнського виховання із системи освіти в
нашій державі. Адже ще К.Ушинський зазначав, що будь-яка
нехристиянська педагогіка – річ немислима, безголова потвора,
діяльність без цілі і результату. Тому повернення до наших витоків,
до християнських цінностей, використання їх і у фізкультурноспортивній діяльності і вихованні молодих спортсменів буде
досить доречним, що підтверджують результати даної роботи:
1. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
запропоновано вирішення проблем моральності в спорті, не дають
чітких відповідей на питання «Що робити?», проте всі ідеї
співзвучні з християнськими.
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2. Християнський
світогляд
допомагає
віруючому
спортсмену і в спортивній діяльності, і в моральному становленні
як особистості.
3. Християнський спорт та його представники є взірцем для
наслідування спортсменам, тренерам та фізкультурно-спортивним
організаціям у їх виховній роботі з молоддю та дітьми.
Перспективи подальших досліджень вбачаю у створенні
підручника «Спортивна етика» на основі християнської моралі. На
курсах підвищення кваліфікації вчителів фізкультури і тренерів не
завадило б передбачити години з основ християнської етики.
Теоретичні відомості з цього предмета і на уроках фізкультури
були б кроком уперед із підвищення моральності майбутніх
спортсменів, тренерів, уболівальників. Результати анкетування,
проведені в Рокитнівському районі серед учителів фізкультури і
тренерів спорт шкіл,
свідчать, що лише половина з них
використовують християнську мораль у виховному процесі. Для
юних спортсменів добре було б мати духівника-священика,
особливо із числа бувших спортсменів. Співпраця тренера, який би
дбав про фізичне вдосконалення підлеглого, з представником
духовенства або вчителем християнської етики, що займався б
моральним вихованням, сприятиме позитивному результату.
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методист
Млинівського районного центру туристськокраєзнавчої творчості учнівської молоді
СТВОРЕННЯ МУЗЕЙНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
ЗАСОБАМИ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Шкільний музей є однією із форм додаткової освіти в умовах
освітньої установи, що розвиває співтворчість, активність,
самодіяльність учнів у процесі збору, дослідження, обробки,
оформлення й пропаганди матеріалів-джерел з історії суспільства,
що має виховну й науково-пізнавальну цінність. Шкільний музей
має бути інтегрований у навчально-виховний процес: через свої
колекції та форми діяльності він пов’язаний із викладанням певних
навчальних дисциплін, зокрема й історії.
Існування й ефективність діяльності шкільного музею в
системі освітнього середовища навчального закладу визначаються
використанням його матеріалів у навчально-виховному процесі,
зокрема при викладанні предметів, засобами поглиблення знань
школярів, активізацією пошукової, дослідницької, історикокраєзнавчої та самостійної роботи учнів, розвитком творчого
мислення та емоційним впливом на особистість.
Специфіка створення освітнього простору музею при
навчальному
закладі
визначається
його
унікальними
можливостями. Тут дитина має змогу торкнутися реліквій різних
епох, справжніх пам’яток духовної та матеріальної культури.
Чимало тем, вивчення яких передбачено навчальними
програмами, збігаються зі змістом експозицій історичних,
краєзнавчих, природничих та інших музеїв. Водночас
функціонування шкільних краєзнавчих музеїв, кімнат сприяє
покращенню ефективності пошуково-дослідницької роботи в
школі.
Отже, варто виокремити такі основні мотиви діяльності таких
музеїв: експозиція дає змогу ефективно використати ілюстрований
матеріал для глибокого засвоєння шкільної програми; допомагає
краще пізнати історію рідного краю; безпосередньо пов’язати події
минулого з конкретними історичними періодами, пам’ятками. Крім
того, музей, будучи найбільш масовою формою краєзнавчої
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роботи, відкриває значні можливості для організації самостійної
творчої роботи учнів, сприяє формуванню патріотизму, любові до
рідного краю.
Шкільні музеї, як і будь-які інші, мають свої функції, зокрема:
а) вони збирають, вивчають та експонують першоджерела або
оригінали (пам’ятки), які безпосередньо пов’язані з історією того
чи іншого населеного пункту, відображають типові, характерні для
свого краю матеріали;
б) працюють із різноманітними першоджерелами –
використовують
пам’ятки
матеріальної
(знаряддя
праці,
інструменти, ремісничі вироби, зброю, побутові речі тощо) та
духовної (твори живопису, графіки, скульптури, декоративного
мистецтва тощо) культури, а також рукописні й друковані
документи, книги;
в) використовують свої фонди
для популяризації
першоджерел (екскурсії, лекції, тематичні вечори та конференції,
зустрічі із видатними людьми тощо).
Основна практична спрямованість шкільного музею –
створення музейно-освітнього простору засобами пошуководослідницької діяльності.
Серед основних напрямків роботи музею − науководослідницький напрям – доволі цікавий і, водночас, складний. Він є
вершиною досконалості усієї діяльності шкільного музею, адже
акумулює зусилля учнів на науково-пошукову діяльність та
належне оформлення її результатів.
У даному напрямі варто дотримуватися таких принципів:
- зміст дослідження обов’язково має поєднуватися з
навчальною метою, загальними потребами суспільства та
питаннями сьогодення, глибоким вивченням історії краю, міста чи
села, опрацюванням окремих тем, пов’язаних з експозицією музею;
- наукове дослідження – це безперервний процес, який
повинен бути під постійним керівництвом учителя-наставника;
- у процесі продуктивного наукового дослідження
обов’язковим є поєднання керованої науково-дослідницької
діяльності із самостійною та самоосвітньою діяльністю учня, це –
основа інтелектуального росту дитини;
- діяльність повинна мати не репродуктивний, а творчий
характер, бути позитивно вмотивованою, тобто дитина має
відчувати задоволення від неї;
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- учень повинен чітко розуміти не лише недоліки своєї
діяльності, а й бачити позитивні моменти, усвідомлювати свої
успіхи та досягнення.
Пошуково-дослідницька
діяльність
шкільного
музею
передбачає застосування різних форм. Так, при музеї можуть
працювати гуртки, студії, творчі об’єднання та лабораторії. Крім
того, тут можна організувати навіть фестиваль.
Основне завдання студії – розкрити творчі здібності учасників
на основі вивчення музейних зібрань; творчої лабораторії –
об'єднати зацікавлених осіб, які під керівництвом педагога
здійснюють у музеї експериментальну наукову діяльність,
поєднуючи її із творчою практикою. Щодо фестивалю, то він
покликаний об’єднати значну кількість учасників. Дійства тут
супроводжуються представленням різноманітних робіт, виконаних
учасниками студій, гуртків, інших творчих груп.
У шкільних музеях Млинівщини завдяки ентузіазму й
наполегливій праці вчителів-керівників та учнів-членів пошукових
груп зібрані змістовні колекції. Діти з великою зацікавленістю
беруть участь у дослідженнях.
Краєзнавство має значну джерельну базу. Це, зокрема, –
писемні (рукописні та друковані матеріали – листи, щоденники,
наукові й літературні праці, офіційні й приватні документи),
зображальні (фотографії, креслення, плани, карти, схеми, малюнки,
картини, скульптури, копії і репродукції), предметні (музейні
колекції) джерела. Проте основним джерелом краєзнавства є
матеріали, що їх збирають краєзнавці під час польових досліджень
– безпосереднього вивчення життя і побуту народу.
Польові дослідження відбуваються у формі експедицій і
стаціонарно. Найчастіше професійні краєзнавці використовують
експедиційну форму завдяки її мобільності, можливості дослідити
широке коло питань. Тривалість експедицій (короткочасні й
довготривалі експедиції), територія обстеження залежать від
наукової мети і практичних завдань. Експедиція може бути
маршрутною і кущовою. Маршрутна передбачає дослідження при
пересуванні експедиції за лінійним маршрутом і зупинками в
кожному пункті на 1-3 дні; кущова – дослідження проводяться в
базових пунктах, тоді як прилеглі до них населені пункти
обстежуються з метою уточнення потрібних даних. На практиці ці
два способи організації експедицій часто поєднуються: експедиція
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працює в кущових пунктах, пов’язаних між собою єдиним
маршрутом.
Стаціонарні польові дослідження передбачають тривале
перебування пошуковців у досліджуваному районі. Ця форма
досліджень забезпечує поглиблене вивчення, наприклад, культури
та побуту.
Результатом польових досліджень є не тільки нагромадження
знань, а й комплектація краєзнавчих та етнографічних колекцій із
речових пам’яток, які після закінчення польових досліджень
надходять до музеїв.
У шкільному музеї науково-дослідна, пошукова робота може
проводитися як у формі стаціонарних польових досліджень, так і
експедицій. Особливо зручними в умовах школи є стаціонарні
польові дослідження. Вони дають змогу організувати збір
матеріалів упродовж навчального року у своєму місті, районі, селі,
з мешканцями якого учні добре знайомі. Експедиції, на відміну від
стаціонарних досліджень, лімітовані канікулярним періодом, їх
організація вимагає значних матеріальних затрат.
До стаціонарних польових досліджень можна залучати дітей
різних вікових груп. Створення різновікових пошукових загонів, в
яких учні старших класів зможуть передавати свій досвід
молодшим, забезпечує наступність у діяльності шкільних музеїв.
Експедиційні загони, що ведуть пошукову роботу в похідних
умовах, бажано формувати зі старшокласників.
Готуючись до польових досліджень, необхідно скласти
програму пошукової роботи. Тут визначаються тема та завдання
науково-дослідної і пошукової робіт, коло краєзнавчих матеріалів,
які мають бути зібрані для шкільного музею, строки виконання
робіт, маршрут експедиції та розрахунок часу на окремих ділянках
маршруту, конкретні завдання й обсяг робіт членам пошукових або
експедиційних загонів. До програми додаються допоміжні
матеріали (анкети, запитання), за якими буде проводитися робота.
Актуальність того чи іншого тематичного спрямування
пошукової роботи в шкільному музеї визначається його попереднім
досвідом, наявністю у фондах краєзнавчих матеріалів і
перспективами у проектуванні експозицій, розширенням її
тематики та змісту. Уся робота в шкільному музеї, в тому числі і
пошукова, має бути пов’язана з навчальними планами з історії,
літератури та інших предметів, святами та знаменними датами.
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Обираючи тему досліджень, керівник, перш за все, повинен
ураховувати інтереси та прагнення учнів до вивчення певних
питань, їх особисту зацікавленість.
Збираючи музейні матеріали, слід дотримуватися наступних
вимог:
- музейні експонати повинні мати певну історико-культурну
цінність, бути достовірними й типовими для свого часу, перебувати
в хорошому стані;
- доцільно збирати комплекси музейних предметів і матеріалів,
пов’язаних між собою тематично, за функціональним
призначенням. За своїм обсягом комплекс пам’яток може бути
широким і вузьким, зокрема можна збирати як предмети, що
характеризують усі традиційні заняття населення, або ж
обмежитися документуванням ремесел чи навіть одного ремесла.
Обов’язковою умовою єдності комплексу є належність предметів
до одного історичного періоду.
У програмі польових досліджень визначається склад
пошукових або експедиційних загонів (командир, його помічники,
фотографи, художники) та обов’язки їх членів.
Стаціонарні й експедиційні польові дослідження вимагають
певного технічного оснащення. Записи пошуковці можуть вести як
вручну, так і за допомогою аудіо- чи відеотехніки. Обов’язковим
оснащенням краєзнавців повинен бути фотоапарат. Експедиція
вимагає не лише спеціального туристського спорядження, а також
підготовки учнів до умов похідного життя.
У краєзнавстві утвердилися такі основні методи польових
досліджень: особисті спостереження, опитування населення,
фіксація матеріалів, збирання колекцій.
Особисті спостереження мають стати джерелом знань про
природні умови життя населення, його заняття, сімейно-побутовий
уклад тощо. У процесі спостереження учні набувають навичок
систематичної дослідної роботи, вчаться бачити за зовнішніми
рисами об’єктів їх сутнісні характеристики, робити узагальнення і
висновки.
Істотним доповненням до особистих спостережень є
опитування населення, під час якого з’ясовуються факти,
підтверджуються чи спростовуються висновки спостережень.
Застосування цього методу вимагає від краєзнавців не лише вміння
вести бесіду, спрямовувати й корегувати діалог, виділяти в потоці
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інформації і записувати головне, а й навичок обробки анкетних
матеріалів.
Результати особистих спостережень і опитування населення
фіксуються у спеціальному щоденнику (польовому зошиті).
Щоденник має бути оформлений таким чином: на титульній
сторінці зазначаються назва і склад пошукового загону, час роботи,
прізвище керівника експедиції, адреса школи. Якщо записи були
зроблені у скороченому вигляді, їх потрібно якнайшвидше
розшифрувати, систематизувати і, якщо це можливо, переписати
начисто. Особисті спостереження фіксуються також у вигляді
фотографій. Фотографічні матеріали можна доповнювати
малюнками. Орнаменти розписів, різьблення можна скопіювати.
Використання графічних і фотографічних прийомів фіксації сприяє
розвитку в учнів спостережливості, вмінь виділяти основні риси
предметів та явищ.
Усі види польових робіт супроводжуються збиранням
краєзнавчих колекцій, які поповнять фонди шкільного музею або
стануть основою для створення в школі такого музею. Збирання
колекцій повинне відзначатися системністю, тобто експедиційному
загонові слід приділяти увагу не тільки унікальним експонатам, а й
комплектуванню фондів найбільш типовими предметами,
характерними для повсякденного життя людей. Предмети, що з
різних причин не потрапили до фондів музею і залишилися на
місці, необхідно взяти на облік. Усі речі, зібрані в колекціях, слід
зареєструвати у спеціальному журналі. Кожен предмет записується
у порядку надходження під окремим номером. Відомості,
занотовані в польовому описі, стануть основою для складання
музейного паспорта експоната. Зібрані матеріали після закінчення
польових досліджень слід підготувати для передачі на збереження
у фонди шкільного музею.
Символічним завершенням польових досліджень може бути
засідання краєзнавчого гуртка або ж конференція, на якій будуть
підбиті підсумки пошукових робіт та представлена виставка
зібраних матеріалів.
У навчальних закладах нашого району налагоджено чітку
систему експедиційної роботи. Хорошим стимулом у даному
напрямку є участь школярів у всеукраїнських краєзнавчих
експедиціях «Історія міст і сіл України», «Моя батьківщина –
Україна», підготовка до щорічного районного конкурсу юних
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екскурсоводів-краєзнавців та районний конкурс на кращу
організацію туристсько-краєзнавчої роботи серед закладів освіти,
який підводить підсумки роботи в даному напрямку за рік. Слів
відмітити, що з кожним роком рівень організації пошуководослідницької роботи зростає. Чітку її систему налагоджено у
Млинівській гуманітарній гімназії, Острожецькому НВК,
Млинівській ЗОШ №1, Підгаєцькій, Новинодобрятинській,
Ярославицькій,
Бокіймівській
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів,
Владиславівській, Пітушківській, Перемилівській ЗОШ І-ІІ
ступенів, експедиційні загони яких є неодноразовими переможцями
районних та обласних етапів пошукових експедицій. У даних
навчальних закладах проводяться щорічні підсумкові краєзнавчі
конференції, на яких експедиційні загони звітують про проведену
пошукову роботу, результатом якої є оновлення експозицій
шкільних музеїв.
Таким чином, пошуково-дослідницька робота є одним із
основних засобів створення повноцінного музейно-освітнього
простору ЗНЗ, що сприяє інтеграції музею в освітнє середовище
закладу освіти.

Сірик
Вікторія
Миколаївна,
методист
методичного кабінету Здолбунівської районної
ради Рівненської області
МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА ЯК КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРИ
ТА УМОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
У 90-ті роки ХХ ст. – роки становленням незалежної України –
назріла потреба у глибокому вивченні української етнопедагогіки,
відновленні народного виховання дітей із метою збереження нації,
забезпечення духовної єдності поколінь. У зв’язку з цим у
дошкільних навчальних закладах стали активно впроваджуватися
народознавчі кімнати – світлиці, куточки, виховні центри. Цьому
сприяла і тенденція вивільнення приміщень у дошкільних
навчальних закладах.
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В окреслений період у діяльності дошкільних навчальних
закладів спостерігаються значні зміни. Спільно із дошкіллям
України розвивалося і дошкілля Здолбунівщини. Педагогічні
працівники району активно долучилися до передових технологій
психолого-педагогічної науки, взяли активну участь у
Всеукраїнському експерименті щодо впровадження Базової
програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», в змісті
якої наголошується, що головною метою дошкільної освіти є
формування базису особистісної культури через відкриття їй світу
в його цілісності та різноманітності. Важливим питанням означеної
програми було упровадження принципів музейної педагогіки у
життєдіяльність дошкільного закладу.
Навіщо ж дошкільному закладу музей? Які його функції?
Перш за все, він сприяє формуванню в дітей дошкільного віку
патріотизму та етнічної ідентичності.
Які ж функції етнографічного музею, організованого в стінах
дошкільної установи? Перш за все – поповнення фондів, а також
систематизація, збереження та демонстрація матеріалів.
Об’єктами збереження та демонстрації в такому музеї є
предмети народного побуту. Саме тут, як у справжньому
етнографічному музеї, відвідувачі-дошкільнята переживають ефект
присутності в минулому.
Музей навчального закладу є особливою формою допоміжної
освіти, яка розширює кругозір малят, спонукає їх до співтворчості,
активності та самостійності.
Потрібно також відзначити, що в музеї дошкільного закладу
експонати не тримаються за склом (за винятком особливо цінних),
а постійно використовуються як методичний матеріал під час
занять. Тут можна почути розповідь про долю кожної речі, адже
будь-який музейний експонат – це своєрідний театралізований
реквізит. Тільки побачивши предмети давнини своїми очима,
обігравши їх у іграх на заняттях, дитина почне їх упізнавати.
Сприйняття на запах та слух також відіграють у навчанні
важливу роль. Зважаючи на це, музей повинен бути наповнений
особливими звуками, запахами та кольорами.
Сьогодні, коли дошкільні заклади позбавлені вільних
приміщень і немає можливості для створення стаціонарної,
постійно діючої експозиції, цікавою ідеєю є пересувний "музей у
валізі", де можна зберігати все, що завгодно, залежно від ситуації,
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необхідності й можливостей. Такий музей – щоразу нове і приємне
для дітей відкриття, мандрівка у минуле, місточок, що єднає
покоління.

Ковальчук
Наталія
Сергіївна,
методист
методичного кабінету при управлінні освіти, сім’ї,
молоді та спорту Дубенської міської ради
ШКІЛЬНИЙ МУЗЕЙ ТА ЙОГО МІСЦЕ У ФОРМУВАННІ
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА
Усім відомо, що найактивнішими учасниками навчальновиховного процесу є батьки, вчителі, учні. Практика засвідчує, що
найкращі результати взаємодії школи і сім’ї мають ті педагогічні
колективи, де не лише створено відповідне виховне середовище, а
й упроваджуються активні форми роботи з учнівською молоддю.
Неоціненна заслуга в цьому шкільного музею.
Шкільний музей є однією із форм громадської активності учнів
у процесі збирання, дослідження, обробки, оформлення і
пропаганди матеріалів, які мають виховну і науково-пізнавальну
цінність.
Мета і завдання музею
– сприяти вихованню в учнів
патріотизму, пізнавальних інтересів і здібностей, розширенню
їхнього світогляду, розвитку суспільно-політичної активності,
виробленню практичних навичок пошуково-дослідницької роботи,
вдосконаленню навчально-виховного процесу.
Шкільні музеї Дубна відіграють значну культурно-освітню
роль у формуванні соціокультурного середовища міста. Вони тісно
співпрацюють із громадськими організаціями, науковими
установами та державними музеями.
На базі Державного історико-культурного заповідника м.
Дубна неодноразово проводилися науково-практичні та науководослідні конференції, (до 50-річчя Костянтина Острозького,
«Тадеуш Чацький, його внесок в освіту Волині» (за сприяння
польського товариства (2012 р.)), а серед учнів ЗНЗ – міський
конкурс знавців Конституції Пилипа Орлика (2010 р.).
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Слід відзначити потужну роботу краєзнавчого музею ЗОШ №3.
Вона спрямований не лише на організацію екскурсій та виставок, а
й на проведення уроків, шкільних свят, виховних заходів. Щоб
зацікавити учнів традиціями, звичаями та побутом українців, у
шкільному музеї проводяться нетрадиційні та інтегровані уроки,
виховні години у формі українських вечорниць, «круглі столи»,
зустрічі з батьками.
Ветерани педагогічної праці та Великої Вітчизняної війни –
часті гості на вечорах, виховних годинах, святах у ЗОШ №3. Тут
також організовуються зустрічі учнів із головою міськрайонної
організації ветеранів України М. О. Грищенко, керівниками
політичних партій (О. Вознюком, О. Козловським, М. Супруном),
письменниками рідного краю (М. Пшеничним, М. Тимчаком) та ін.
Все це сприяє підвищенню іміджу навчального закладу в нашому
місті.
Варто відзначити, що в шкільному музеї ЗОШ №3
презентується чи не кожна визначна подія в історії держави чи
міста. Так. до Дня визволення міста Дубна від фашистських
загарбників (17 березня 1944 р.) у музеї було відкрито тематичну
виставку «Хроніка пам`ятного дня». В експозиції – безліч цікавих
експонатів, зокрема фотографії визволителів міста, спогади
ветеранів, з якими велася переписка, тощо.
Слід відзначити роботу музею не лише на рівні міста, а й у
міжнародних проектах. Зокрема, визначним став візит у Дубно
громадянки Росії Лідії Сорокіної та її родини. Російські гості були
щиро вдячні учням школи №3 за знайдену могилу їх двоюрідного
діда.
Також зав`язалося листування з Георгієм Васильовичем
Ровенським, кандидатом технічних наук, краєзнавцем із міста
Фрязіно Московської області. Він – автор більше 40 краєзнавчих
праць, брошур та книги про Героя Радянського Союзу І. І. Іванова,
при написанні якої використав матеріали, надані музеєм школи №
3 м. Дубна.
За матеріалами музею ЗОШ №3 Дубенське телебачення
представило програми про конструктора космічного корабля
«Восток», визволителя м. Дубна О. Г. Івановського, визволителя й
кінорежисера Ростоцького, а також про почесного громадянина
міста О. Г. Ширяєва. Крім того, проводяться зйомки
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документального фільму про Героя першого повітряного тарану І.
І. Іванова (режисер Мілетій Ярмолюк, м. Санкт-Петербург, Росія).
Радою музею ЗОШ №3 організовано стаціонарні виставки
«Хроніка пам’ятного дня», «Герой першого тарану», «За
літописним рядком», а також пересувні виставки у районному
Будинку культури (2010 р.) та у Державному історико-культурному
заповіднику (2010 р.).
За період діяльності шкільного музею ЗОШ №3 на високому
рівні налагоджено видавничу діяльність. Упроваджено курс
«Історія міста Дубна з найдавніших часів до сьогодення», видано
посібник та авторську програму (автори Н. В. Якимчук, І. Ф.
Гандзілевська), методичний посібник «Школа – крок до спортивної
майстерності» (укладачі М. М. Черепок, Н. В. Якимчук).
Авторським
колективом
педагогів-краєзнавців
випущено
біографічний довідник «Почесні громадяни міста Дубна» (2012 р.),
де представлено матеріали, зібрані шкільним музеєм ЗОШ №3 та
надані кандидатом технічних наук Георгієм Ровенським (Росія).
Видання здійснене за ініціативи міського голови міста Дубна В.
Антонюка.
Отже, спільна робота шкільного музею та громадськості не
лише забезпечує навчально-виховний процес у ЗНЗ, а й займає
важливе місце у формуванні соціокультурного середовища міста.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДО РОБОТИ З
ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
У статті розкрито особливості підготовки педагогічних
працівників до роботи з обдарованими дітьми. Представлено
методику діагностики готовності педагогів до роботи з
означеною категорією дітей.
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В статье раскрыты особенности подготовки педагогических
работников к работе с одаренными детьми. Представлена
методика диагностики готовности педагогов к работе с этой
категорией детей.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, одаренность,
готовность,
компонент,
диагностика,
исследования,
ефективность.
In this article the authordeals with the peculiarities of the
teachers’ training to work with the giftedchildren’s and aquaints the
readers with the diagnostic methodology of teachers’ readiness to work
with category of children’s.
Key words: professional preparation, gift, readiness, component,
diagnostics, research, efficiency.
Актуальність означеної проблеми зумовлена необхідністю
радикальних змін, спрямованих на підвищення якості й
конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань,
що стоять перед національною системою освіти в нових
економічних і соціокультурних умовах, інтеграцію її в
європейський і світовий освітній простір [5].
Головна мета Національної стратегії розвитку освіти в Україні
на 2012 – 2021 роки [5] – забезпечення особистісного розвитку
людини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями,
потребами на основі навчання впродовж життя.
Нові умови вимагають нового педагога, здатного успішно
вести пошук, розвиток та реалізацію творчих обдарувань
підростаючого покоління. Видатний педагог Софія Русова вчителя,
який передає дитині лише знання, називає ремісником, а того, який
виховує характер, – справжнім митцем своєї справи [6].
Звернення до даної проблеми є актуальним у зв’язку з
відсутністю системи підготовки майбутніх педагогів до роботи з
обдарованою молоддю у вищих педагогічних навчальних закладах
та недостатньою науково-теоретичною й методичною розробкою
даної проблеми у педагогічній науці.
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У процесі підготовки педагогічних кадрів до роботи з
обдарованими школярами має місце ряд суперечностей між:
- вимогами до рівня професійної підготовки педагогів з боку
суспільства та батьків обдарованих дітей і неможливістю
ефективного забезпечення цих вимог у рамках існуючої
педагогічної системи;
- традиційною системою підготовки педагогічних кадрів та
практикою роботи з обдарованими школярами;
- потребами педагогів у теоретичних та прикладних
напрацюваннях у галузі педагогіки і психології обдарованості та їх
задоволенням.
Усунути представлені вище суперечності можна, налагодивши
відповідним чином функціонування системи спеціальної
підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, проте практика
свідчить про відсутність не тільки системи, але й будь-яких кроків
у її створенні. Крім того, важливо налагодити методичну роботу з
підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми як у закладах
післядипломної педагогічної освіти, так і в загальноосвітніх
навчальних закладах. Завдяки неперервному характеру методичної
роботи, оперативному реагуванню на зміни в суспільстві, педагоги
можуть у стислі терміни здобути якісні знання, вміння і навички
базового рівня, необхідні для навчання і виховання обдарованих
школярів.
Організації підготовки педагогічних кадрів повинна
відповідати певна нормативно-законодавча база, надбання
психолого-педагогічної науки щодо обдарованості та організації
підготовки педагогів. Зокрема, при підготовці фахівців варто
враховувати концепцію творчої обдарованості О. М. Матюшкіна,
концепцію «вікового потенціалу» Н. С. Лейтеса, теорію розвитку
творчого потенціалу В. А. Романця, трактування обдарованості як
прояву творчого потенціалу людини Ю. Д. Бабаєвої,
психодидактичний підхід до навчання і розвитку обдарованості
дітей в умовах загальноосвітньої школи В. В. Клименка, теорію
креативності Е. Торренса, триколову концепцію обдарованості
Дж. Рензуллі, психосоціальну модель А. Танненбаума, концепцію
Ф. Ганье, триархічну теорію Р. Стернберга та багато ін;
фундаментальні праці В. І. Бондаря, О. В. Киричука, С.
В. Крисюка, В. Г. Онушкіна, М. Г. Протасової та сучасних
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науковців післядипломної педагогічної освіти: Т. М. Сорочан,
Н. І. Клокар, В. В. Олійника, М. І. Романенка та ін.
Аналіз філософської, науково-педагогічної та методичної
літератури свідчить про незначну увагу науковців до проблеми
підготовки педагогічних кадрів щодо роботи зі школярами, які
виокремлюються серед ровесників своїми здібностями. Майже
недослідженими залишаються проблеми змісту, форм, методик
відповідної підготовки, вимог до педагога, його готовності до
навчання і виховання здібної та талановитої молоді, що є підставою
вважати поширення існуючих та пошук нових форм і засобів
підготовки педагогів до специфічної діяльності актуальною
педагогічною проблемою, а дослідження та пошуки шляхів її
вирішення – результативними щодо їх використання та
впровадження у закладах освіти. Водночас аналіз змісту психологопедагогічних дисциплін педагогічних навчальних закладів свідчить
про те, що підготовці майбутніх учителів до навчання і виховання
обдарованих школярів приділяється невиправдано мала увага.
Укладачі навчальних програм, автори підручників та навчальних
посібників здебільшого акцентують увагу лише на поняттях
«здібності» і «задатки», обмежуючись при цьому загальними
положеннями, які покладено в основу розвитку здібностей,
відводять на вивчення проблем обдарованості недостатню кількість
навчального часу. Також варто зауважити, що в освітньокваліфікаційних характеристиках випускників ВНЗ, визначених
державними стандартами, специфіка та особливості професійної
діяльності педагога, який працює з обдарованими учнями, не
відображена.
Такий стан пояснюється відсутністю системних досліджень
представленої теоретико-прикладної проблеми. Зокрема, у науковометодичній літературі немає обґрунтування поняття готовності
педагогів до роботи з обдарованими школярами, не визначені його
компоненти та критерії оцінювання.
Актуальність і гострота проблеми, недостатній рівень її
теоретичного і методичного обґрунтування, професійні потреби
педагогів, очікування суспільства, батьків і самих обдарованих
дітей обумовили роботу колективу науково-дослідницької
лабораторії «Творча обдарованість» при обласному інституті
післядипломної освіти над темою «Підготовка вчителя до роботи
з обдарованими дітьми».
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На нашу думку, специфіка підготовки педагогів до роботи з
обдарованими дітьми полягає насамперед у тому, що обдаровані
мають ряд специфічних якостей – самостійність, оригінальність,
допитливість, наявність дивергентного мислення, гарну уяву,
пам'ять, цілий комплекс психічних особливостей – своє
світосприйняття, надмірну вразливість, емоційність, чутливість
тощо, які повинні віддзеркалюватися в особі педагога, який працює
з ними. Це, з одного боку, – риси характеру вчителя – любов до
дітей, витривалість, терпіння, наполегливість, власні таланти; а з
іншого – знання, значно вищі за обсягом від шкільної програми, а
також уміння бачити і створювати навчальні стратегії,
організовувати навчання за індивідуальними програмами розвитку,
науково-дослідну діяльність дітей, володіння методиками
поглибленого, прискореного, збагаченого навчання та ін. Тобто,
певні специфічні якості обдарованих дітей вимагають певних
якостей педагога. Основні вимоги до педагога, який працює з
обдарованими дітьми, ми сформували у відповідній моделі [2].
На теоретичному рівні проблема, перш за все, вимагає
обґрунтування
поняття «готовність педагога до роботи з
обдарованими школярами», визначення його компонентів, їх змісту
та критеріїв оцінювання.
Поняття «готовність педагогічного працівника до роботи з
обдарованими школярами» трактується нами як складне якісне
утворення певних якостей педагога, в основі якого – особисте
обдарування педагога в будь-якій галузі, його спеціальні знання,
вміння та навички, внутрішні мотивації та певні риси характеру, які
дозволяють йому на оптимальному та достатньому рівнях
здійснювати пошук, розвиток та реалізацію творчих обдарувань
школярів [1].
Серед компонентів готовності педагогів до роботи з
обдарованими школярами варто виокремити: мотиваційний
(стійкий інтерес і потреба займатися цією справою); особистісний
(здатність розуміти, оцінювати, прогнозувати і діяти); змістовий
(повнота та системність знань); процесуальний (спеціальні
психолого-педагогічні
вміння);
креативний
(варіативність,
оригінальність). Критеріями оцінки готовності педагогів визначені
спеціальні знання з педагогіки та психології; вміння розробляти та
впроваджувати стратегії розвитку школярів, навчати та виховувати
їх на основі індивідуальних ознак обдарованості; здатність педагога
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до самовдосконалення; позитивна професійна мотивація до роботи,
рівень професійного вигорання педагога.
Вивчаючи стан готовності педагогів до роботи з обдарованими
дітьми, члени лабораторії дійшли висновку, що більш комплексну
й об’єктивну оцінку діяльності педагога можна дати завдяки
розробленій лабораторією методиці рівневого оцінювання
готовності педагогічних кадрів до роботи з обдарованими
школярами за визначеними компонентами за 10-ти шкалами та 4ма рівнями готовності (оптимальний, допустимий, критичний і
недопустимий) [4]. Запропонована методика виводить дослідників
на об’єктивну (інтегровану) оцінку готовності педагога, до якої
залучаються: адміністрація закладу, колеги, батьки та учні і,
звичайно, сам учитель. Інтегрована оцінка готовності до роботи з
обдарованими учнями визначається з урахуванням оцінок,
отриманих педагогом від усіх учасників навчально-виховного
процесу.
За результатами проведених досліджень, для учасників
діагностики
застосовуються
наступні
коефіцієнти:
для
адміністрації – 4; для колег та самооцінки – 2; для батьків та учнів
– 1.
Інтегрована оцінка розраховувалася за формулою:
ІО
=
(ОШ1+ОШ2+ОШ3+ОШ4+ОШ5+ОШ6+ОШ7+ОШ8+ОШ9+ОШ10):
10  К, де:

ОШ – оцінка шкали;

К – коефіцієнт. К = 4ОА+2ОК+2СО+1ОУ+1ОБ;

ОА – оцінка адміністрації;

ОК – оцінка колег;

СО – самооцінка;

ОУ – оцінка учнів;

ОБ – оцінка батьків.
Проведення діагностики готовності педагогічних кадрів до
роботи з обдарованими школярами має на меті визначити:
загальний рівень готовності педагогічного колективу та
окремих педагогів до роботи з обдарованими школярами;
перелік компонентів, за якими педагогічні працівники
успішно здійснюють свою діяльність або мають певні труднощі та
прогалини в підготовці.
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Завдяки проведеному дослідженню з’ясувалося, що,
наприклад,
для Володимирецького колегіуму не були
проблемними питання психологічної та науково-технологічної
готовності вчителя, моральних і професійних його якостей, знання
нормативної бази, нових технологій та інновацій, уміння планувати
власну діяльність, організовувати виховну роботу. Навпаки,
проблемними виявилися компоненти готовності, на основі яких
оцінюються вміння педагогів формувати і реалізовувати
індивідуальні програми розвитку і саморозвитку обдарованих,
організовувати науково-дослідну діяльність, навчати практичному
втіленню набутих знань.
Аналогічно дана діагностика дає можливість визначити стан
готовності окремо взятого педагога.
Так, у вчителя П. П. Петренка (спеціаліст, стаж роботи – 3
роки) рівень готовності до роботи з обдарованими школярами
дорівнював 412 балів, що відповідає критичному рівню. Аналіз за
компонентами засвідчив про серйозні проблеми і труднощі, які має
педагог у знаннях психічних особливостей обдарованих,
формуванні та реалізації індивідуальних програм розвитку,
організації науково-дослідної роботи та інших напрямках роботи.
Узагальнення результатів дослідження засвідчили, що в
кожному педагогічному колективі, у кожного педагогічного
працівника наявні не лише здобутки, а й проблеми, труднощі й
недоліки.
Разом із тим, проведене дослідження дає підстави
констатувати, що створення технології, яка абсолютно об’єктивно
оцінить готовність педагога до навчання і виховання обдарованих
школярів, повністю усунувши елементи суб’єктивізму, просто не
реально. Адже навіть неможливо перелічити усі фактори, які
можуть вплинути на результати діагностики (настрій, душевний
стан учасників діагностування, їх взаємовідносини з оточуючими
стан здоров’я тощо).
Рівненський регіональний центр Інституту обдарованої дитини
продовжив дослідження стану готовності педагогів до роботи з
обдарованими школярами. Зокрема, проведене анкетування серед
слухачів курсової підготовки різних профілів засвідчило існування
у педагогів певних проблем у зв’язку з відсутністю у них
спеціальної підготовки.
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Виявлення проблем, труднощів є не самоціллю, а засобом
визначення змісту та методик формування готовності педагогів до
роботи з обдарованими школярами, які покладено в основу
Програми підготовки педагогічних кадрів до роботи з
обдарованими школярами [3].
Форми та методи спеціальної підготовки педагогів можуть
бути найрізноманітніші. У професійний модуль курсової
підготовки педагогічних кадрів доречно включити цикл лекцій із
проблем обдарованості, спецкурс «Педагогіка обдарованих»,
семінарські заняття, тренінги, практичні заняття, роботу над
творчими заліковими роботами. Комплекс методичних заходів у
загальноосвітніх закладах повинен включати: конференції,
семінари, зокрема й постійно діючі, роботу шкіл педагогічного
досвіду, педчитання, «круглі столи», тематичні педради, засідання
методоб’єднань.
Високоефективною є самостійна робота педагогів із
підвищення своєї професійної майстерності за розгорнутими
індивідуальними планами.
Запровадження комплексу методичних заходів досить швидко
дає позитивну динаміку формування професійної готовності
педагогів.
Найсуттєвіше зрушення, на нашу думку, відбуваються в
теоретичних знаннях педагогів, менш значні – у тих напрямках
підготовки, що вимагають прояву нових якісних умінь і навичок –
оволодіння сучасними методиками та прийомами, вирішення
конкретних проблемних ситуацій, надання практичної допомоги та
ін. що цілком природно, так як вимагає більш тривалої підготовки.
Поступово підвищується рівень науково-дослідницької,
експериментальної роботи; науково-теоретичної та технологічної
готовності вчителів їх знання нормативних документів, нових
технологій та інновацій; уміння формувати та реалізувати
індивідуальні програми розвитку і саморозвитку обдарованих.
Значних часових затрат вимагають питання психологічної
готовності вчителя, вміння планувати індивідуальну роботу зі
школярами та залучати до її реалізації батьків і громадськість.
Отже, результати впровадження означеної технології
засвідчили її дієвість та ефективність.
Наявні результати свідчать, що для ефективної підготовки
педагогічних кадрів до навчання і виховання обдарованих школярів
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необхідна система цілеспрямованих заходів, в якій рівноцінно
використовуються різноманітні форми методичної роботи:
проходження курсової підготовки в інституті післядипломної
освіти, заходи міжкурсової роботи тощо, самостійне засвоєння
знань, набуття досвіду роботи.
Форми і методи підготовки педагогічних кадрів щодо роботи з
обдарованими школярами постійно вимагають удосконалення,
розширення, дослідження за участі широкого кола практиків та
науковців.
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ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З
ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Сучасний рівень розвитку суспільства вимагає від особистості
реалізації духовного та інтелектуального потенціалу, що дозволить
їй якнайкраще адаптуватися до навколишнього світу. Зрозуміло,
що чим більше в суспільстві інтелектуально розвинених людей,
тим швидше воно перейде на вищий щабель розвитку, адже
інтелектуали – це творчі особистості, здатні вирішувати
найскладніші як виробничі, так і побутові проблеми. Вони
змінюють оточуючий навколо себе світ, роблять його придатним
для життя інших.
Експерименти, проведені в багатьох країнах світу,
переконливо доводять, що перебудувати систему освіти, змінити
ставлення педагога до обдарованої дитини, зняти бар’єри, що
блокують її таланти, надзвичайно складно.
Однак, усвідомлюючи необхідність розвитку інтелектуальних
здібностей людей, у суспільстві спостерігається ситуація
антиінтелектуалізму, “усереднення” особистості, внаслідок чого
найбільше страждають саме талановиті діти, оскільки їх
примушують «не виділятися», бути схожими на своїх однолітків. А
як наслідок – у них формується неадекватна самооцінка та
негативна Я-концепція, що згодом призводить до нестабільності в
стосунках з однолітками, батьками та вчителями, а також до
виникнення конфліктів з оточенням.
Щоб запобігти таким конфліктам й організувати ефективну
навчальну діяльність, необхідна вдумлива, професійна робота
педагога. Звичайно, знайти підготовленого фахівця, який володіє
необхідними психологічними знаннями та особистісними якостями
практично неможливо, проте фахівці, які інтуїтивно відчувають, як
потрібно організувати роботу з юними талантами, звичайно ж є.
Однак інтуїція обов’язково повинна підкріплюватися реальними
знаннями, аби не втратити свою прогностичну можливість.
Зважаючи на це, потрібна спеціальна підготовка вчителів до роботи
зі здібними дітьми як у педагогічних вишах, так і в школах.
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Науковці стверджують, що вчитель є вирішальним фактором у
системі навчання обдарованих дітей. То яким же повинен бути
вчитель, який працює з обдарованими дітьми? З цією метою
пропонуємо виконати кілька вправ.
Вправа 1. «Ми вважаємо, що педагог повинен бути…»
Мета: Визначити особистісні складові, що впливають на
професійне та особистісне зростання педагога, який працює з
обдарованими дітьми.
Час: 10 хв.
Матеріали: фліп-чартний папір, маркери, олівці.
Для досягнення поставленої мети педагогам слід об’єднатися у
пари. Кожна пара повинна назвати характерні риси, які притаманні
вчителям, які працюють з обдарованими дітьми, а згодом
презентувати свої твердження, починаючи зі слів «Ми вважаємо,
що педагог повинен бути…».
Варіанти тверджень
Педагог повинен…:
 бути доброзичливим, чуйним, поважати право іншого;
 знати психологію обдарованих дітей, відчувати їхні
потреби й інтереси;
 бути інтелектуально розвиненим;
 мати широке коло інтересів;
 мати почуття гумору (але без схильності до сарказму);
 бути жвавим та активним;
 постійно вдосконалюватися;
 мати творчі задатки;
 бути цілеспрямованим та наполегливим;
 уміти переконувати;
 мати достатньо високу самооцінку й позитивну Яконцепцію;
 бути емоційно врівноваженим;
 уміти модифікувати навчальні програми;
 уміти індивідуалізувати навчання;
 бути
готовим
до
виконання
найрізноманітніших
додаткових обов’язків, пов’язаних із навчанням обдарованих дітей;
 бути спеціально підготовленими до роботі з обдарованими
дітьми;
 бути готовим до подальшого набуття спеціальних знань.
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Вправа 2. «Паркан ідей»
Мета: Розробити пропозиції щодо роботи з обдарованими
дітьми.
Час: 10 хв.
Матеріали: фліп-чартний папір, маркери, олівці, папір
формату А 4.
Для виконання вправи педагогам слід об’єднатися в 4 групи.
Кожна група отримує аркуш паперу – символічний «паркан ідей».
На цьому паркані кожному пропонується записати свою ідею щодо
роботи з обдарованими дітьми. Один представник групи презентує
колективне напрацювання.
Вправа 3. «Баласт»
Мета: Визначити форми та методи педагогічного впливу на
обдарованих дітей.
Час: 10 хв.
Матеріали: фліп-чартний папір, маркери, олівці, папір
формату А 4, повітряні кульки.
Кожна група отримує повітряну кульку – «баласт». Усім
учасникам групи пропонують написати заборони, які варто
використовувати у роботі з обдарованими дітьми. Один
представник групи презентує спільне напрацювання. Після
виконання вправи кульку-символічний баласт потрібно знищити,
проколовши її голкою.
Вправа-етюд «Занедбаний сад» (метафорична релаксація)
Мета: Визначити форми та методи педагогічного впливу на
обдарованих дітей.
Час: 10 хв.
Звучить легка музика. Тренер просить кожного влаштуватися
якнайзручніше й розслабитися. Закрити очі і до кінця вправи не
відкривати їх.
Ваше тіло починає поступово розслаблятися. Ви відчуваєте, як
зникає напруга в м'язах. Із кожним вимовленим словом ваше тіло
наповнюється відчуттям спокою і приємного заспокоєння. Ваше
дихання рівне, спокійне. Повітря вільно заповнює легені і легко
покидає їх. Серце б'ється чітко, ритмічно.
Уявіть великий білий екран. Поставте перед ним фільтр
вашого улюбленого кольору. Поступово він віддаляється від вас,
стає меншим і меншим, і ось зовсім розчиняється. Дихання рівне,
спокійне. Серце б'ється чітко, ритмічно, а ви, розслаблені та
286

спокійні, готові вирушити в далеку мандрівку до таємничого,
покинутого замку. Ви повільно наближаєтеся до нього. Перед вами
постає висока кам’яна стіна, обвита плющем. У ній є невеличкі
дерев’яні дверцята. Відчиніть їх і зазирніть усередину. Ви не вірите
своїм очам і зачудовано споглядаєте красу, серед якої опинилися:
шовкові трави, чудернацькі квіти, дивні дерева, які своїми м’якими
голосами тихо нашіптують вам: «Заходь, заходь, заходь».
Ви опиняєтеся у прекрасному, але занедбаному саду. Рослини
так розрослися, що не видно землі й важко знайти стежку. У вас
виникає величезне бажання навести тут лад і ви починаєте полоти
бур’ян, підрізати гілки на деревах і кущах, виносити суху траву;
обкопувати дерева, поливати їх, тобто наводити скрізь лад. Через
деякий час оглядаєте те, що зробили, і порівнюєте з тією частиною
саду, якої ще не торкалися ваші невтомні руки.
Ви задоволені результатами своєї праці, ще й таємничі голоси
нашіптують: «Як гарно, як чисто, як дивовижно». Ви відчуваєте
насолоду від зробленої справи і зауважуєте, що все потребує
догляду, турботи й уваги. Навіть занедбаний сад завдяки
турботливим рукам, терпінню й любові можна перетворити на
чудовий квітник.
Ви ще раз задоволено оглядаєте те, що зробили ваші невтомні
руки, і повільно повертаєтеся назад до кімнати. Ви відчуваєте, як
до вас повертається відчуття власного тіла. Не відкриваючи очей
відразу, покрутіть головою. Ви бадьорі, сповнені сил й енергії. Ви
добре попрацювали і повертаєтеся з упевненістю, що на цьому світі
ще комусь потрібні. Ви повільно відкриваєте очі.
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Кузьмін Олена Євменівна, завідувач кабінету
роботи з обдарованими учнями Рівненського
ОІППО
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ
УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД – ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ
У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013
навчальному році взяли участь 1545 школярів із навчальних
закладів області (відповідно, у 2011-2012 н.р. – 1457).
Найкраще виступила команда школярів загальноосвітніх
навчальних закладів м. Рівне. Вони вибороли 200 призових місць:
49 – перших, 70 – других, 81 – третє.
Високу результативність показали учні комунального закладу
«Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей», які
вибороли 72 призових місця, зокрема 13 – перших, 33 – других, 26
– третіх.
Третє загальнокомандне місце посіли школярі навчальних
закладів Дубровицького району: 5 – перших місць, 9 – других, 29 –
третіх.
Переможцями ІІІ етапу олімпіад стали 484 учні з навчальних
закладів для обдарованих школярів, що становить 64% від
загальної кількості переможців. Вони вибороли: 78 перших місць,
155 – других та 251 – третіх (відповідно, у 2011-2012 навчальному
році: 66 – перших, 155 – других, 267 – третіх, тобто 67% від
загальної кількості переможців).
Краще, порівняно з попереднім навчальним роком, виступили
учнівські
команди
навчальних
закладів
Березнівського,
Здолбунівського та Рівненського районів.
У ІІІ етапі олімпіади «Юне обдарування» взяли участь 60
школярів, 27 з яких – учні із навчальних закладів сільської
місцевості. Перемогу здобули 18 учасників – представників 12
районів і міст області. Найкращі результати показали школярі
навчальних закладів міст Рівне (І місце – 3) та Дубно (ІІ – 1, ІІІ – 2).
На високому рівні виступили також учні четвертих класів
Костопільського та Рівненського районів. Вони вибороли по
одному ІІ та ІІІ місцю.
По
одному
призовому
місцю
здобули
школярі
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Володимирецького, Дубровицького та Радивилівського районів (ІІ
місце);
Березнівського,
Здолбунівського,
Острозького,
Рокитнівського районів та м. Кузнецовськ – по одному ІІІ місцю.
У ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних
предметів узяли участь 80 школярів. Це – представники навчальних
закладів 15 районів і міст області, комунального закладу «Школаінтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей» та
комунального закладу «Острозький ліцей-інтернат із посиленою
військово-фізичною підготовкою».
Учнівські команди продемонстрували високі результати з
правознавства, іспанської мови, української мови та літератури,
історії, географії, трудового навчання.
Переможцями ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
став 31 учень: перших місць – 4, других – 12, третіх – 15.
Із 80 учасників 37 – представники навчальних закладів м.
Рівне. Вони зайняли 14 призових місць, зокрема: 1 – перше, 7 –
других, 6 – третіх. Із навчальних закладів 14 районів і міст області
до складу обласної команди входило 33 учні, які вибороли перших
місць – 3, других – 1, третіх – 7.
У ІV етапі олімпіад узяли участь школярі з 46 навчальних
закладів області. Найбільша кількість учасників ІV етапу – із
комунального
закладу
«Школа-інтернат
ІІ-ІІІ
ступенів
«Рівненський обласний ліцей» – 9 учнів (із них переможцями стали
6 учнів, які вибороли ІІ місць – 4, ІІІ – 2), із Рівненської
гуманітарної гімназії – 8 учасників (ІІ місць – 2, ІІІ – 1) та із
Рівненської української гімназії – 4 учасники (ІІ місце – 1, ІІІ – 1).
У IV етапі Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів
узяли участь 30 учнів 11-х класів, серед яких переможцями стали
15. Вони вибороли одне перше місце, вісім – других і шість –
третіх.
В обласних етапах Всеукраїнських турнірів узяли участь 544
учні (113 команд) навчальних закладів районів і міст області,
зокрема: у турнірі юних правознавців – 105, юних біологів – 105,
юних хіміків – 45, юних географів – 95, юних фізиків – 84, юних
істориків – 110.
В усіх турнірах узяли участь учні навчальних закладів
Березнівського, Здолбунівського, Костопільського, Корецького,
Рокитнівського районів та міста Рівне.
Найкраще виступили команди школярів загальноосвітніх
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навчальних закладів м. Рівне. Вони вибороли 5 перших місць, 6 –
других, 3 – третіх. Високу результативність засвідчили учнівські
команди навчальних закладів Здолбунівського району, які
вибороли призові місця в усіх турнірах (І – 1, ІІ – 2, ІІІ – 3), та
Костопільського району, які здобули шість призових місць (ІІ – 2,
ІІІ – 4). Чотири призових місця вибороли команди Дубровицького
(ІІ – 1, ІІІ – 3) та Рокитнівського (ІІІ – 4) районів.
У фінальних етапах Всеукраїнських турнірів узяли участь сім
команд. Вони вибороли п’ять призових місць. У фінальному етапі
Всеукраїнського турніру юних географів ІІ місце зайняла збірна
команда області (навчально-виховні заклади міста Рівне та
Здолбунівського району), ІІІ місце – команда юних правознавців
Костопільської гуманітарної гімназії, команда юних правознавців
Рівненського економіко-правового ліцею посіла ІІ місце, а команди
юних істориків Кузнецовська та Костопільської гуманітарної
гімназії у фінальному етапі турніру здобули треті місця.
В обласному етапі ІІІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
взяли участь 175 учасників, із них 141 – учні загальноосвітніх
навчальних закладів, 14 – учні професійно-технічних начальних
закладів, 20 – студенти вищих навчальних закладів. Переможцями
стали 55 учасників.
Найкращі результати показали учні навчальних закладів
Рівного, які вибороли п’ять призових місць (ІІ – 4, ІІІ – 1). По
чотири призові місця здобули школярі навчальних закладів
Володимирецького (І – 1, ІІІ – 3) та Рівненського (ІІ – 3, ІІІ – 1)
районів.
У фінальному етапі ІІІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
учні та студенти навчальних закладів області вибороли 11 призових
місць: 3 перших, 1 – друге, 7 – третіх.
Проте поряд із досягненнями в роботі з обдарованою
учнівською молоддю існує і ряд проблем:
- низький рівень залучення до участі в олімпіадах і турнірах
учнів професійно-технічних навчальних закладів;
- недосконала організація відпочинку обдарованої учнівської
молоді на базі санаторно-оздоровчих комплексів області;
- недостатнє фінансування участі школярів у фінальних
етапах всеукраїнських турнірів.
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Давидюк Наталія Юріївна, к.п.н., завідувач
кабінету позашкільної освіти, старший викладач
кафедри педагогіки і психології Рівненського
ОІППО
СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ У
СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ДЛЯ ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІВ ПНЗ
Процес фахового зростання педагогів позашкільних навчальних
закладів (далі – ПНЗ) в умовах післядипломної педагогічної освіти
пов’язаний зі створенням оптимальних організаційно-педагогічних
умов, які повинні відповідати професійній діяльності педагогів ПНЗ
та враховувати специфіку закладів післядипломної педагогічної
освіти.
Як зазначається в довідниковій літературі, умова – це
«необхідні обставини, особливості реальної дійсності, які
уможливлюють здійснення, створення, утворення чого-небудь
або сприяють чомусь» [1, с. 1295].
Звертаючись до досліджень В. І. Саюк [3, с. 88], яка
розглядає організаційно-педагогічні умови як обставини, що
сприяють ефективному розвитку професійної компетентності
педагогів, розкриємо зміст організаційно-педагогічних умов, які
створюються в системі післядипломної педагогічної освіти для
фахового зростання педагогів ПНЗ.
Ураховуючи
вищезазначене,
визначаємо
наступні
організаційно-педагогічні умови: формування змісту інноваційної
діяльності педагогів; реалізація спільних із ПНЗ науководослідницьких
проектів;
використання
інформаційнокомунікаційних технологій; формування системи соціального
партнерства;
розроблення
методичного
забезпечення
функціонування позашкільної освіти; підвищення кваліфікації
педагогів ПНЗ.
Розглянемо детальніше зміст визначених умов.
Формування змісту інноваційної діяльності педагогів
позашкільних навчальних закладів розглядаємо через застосування
традиційних та інноваційних форм, методів науково-методичної
діяльності в міжкурсовий період.
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Практикуємо проведення на базі Рівненського ОІППО
теоретичних семінарів, семінарів-практикумів, «круглих столів»,
тренінгів, «педагогічних мостів», тематика яких спрямована на
ознайомлення педагогів з інноваційними технологіями організації
роботи з обдарованими дітьми, сучасними підходами до
формування змісту науково-методичної діяльності, особливостями
організації освітнього середовища у ПНЗ, навчально-виховного
процесу за напрямами позашкільної освіти.
Для ознайомлення з кращим досвідом роботи важливою є
організація виїзних семінарів на базі ПНЗ (для директорів, їх
заступників, методистів, керівників методичних об‘єднань).
У загальній структурі науково-методичної роботи важливе
місце належить діяльності обласних творчих груп. Творча група
педагогів ПНЗ працювала над розробкою регіонального проекту
«Програма розвитку позашкільної освіти та виховання
Рівненщини», що пройшла соціальну експертизу й затверджена
колегією управління освіти і науки облдержадміністрації. Цього
року розпочала роботу творча група координаторів учнівського
самоврядування з теми «Реалізація дитячих громадських ініціатив у
системі позашкільної освіти».
Важливим напрямом діяльності кабінету позашкільної освіти є
вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду.
Відбір досвіду для вивчення, подальшого узагальнення та
поширення здійснюється за матеріалами конкурсів педагогічної
майстерності, рецензуванням методичних матеріалів, під час
виїздів у райони з метою надання методичної допомоги, творчими
здобутками вихованців тощо. Найпоширенішою формою
узагальнення досвіду є методичний посібник. Узагальнений досвід
розглядається на засіданні науково-методичної ради інституту. За
результатами вивчення відповідно до наказу управління освіти і
науки облдержадміністрації створююся обласні опорні заклади –
школи професійної майстерності або педагогічного досвіду.
На основі вивченого та узагальненого досвіду роботи Зінаїди
Антонівни Дітлашок, директора Костопільського Будинку
школярів та юнацтва, функціонував обласний опорний заклад із
теми «Розвиток обдарованості дітей та підлітків в умовах
позашкільного навчального закладу». Зміст роботи опорного
закладу передбачав ознайомлення педагогів області з навчальними
планами та програмами для розвитку обдарованих дітей, досвідом
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упровадження сучасних технологій розвитку обдарованості дітей
різних вікових категорій, технологією реалізації комплексної
програми «Творча обдарованість», психодіагностичними методами
роботи, іграми, вправами й тренінговими заняттями, які можна
використовувати у практичній діяльності. Засідання опорної школи
проходили у формі презентацій, дискусій, майстер-класів.
Під час засідань опорної школи педагоги ознайомилися зі
структурно-логічною моделлю закладу, реальна перевага якої
полягає в безперервності та послідовності навчально-виховного
процесу, що розпочинається з навчання дітей дошкільного віку й
закінчується їх самостійним життям. Цьому сприяють такі
структурні підрозділи закладу: школа розвитку та виховання
дитини «Радість», Школа обдарованого малюка, центр поліської
культури «Родинна майстерня», Художньо-естетична майстерня,
еколого-натуралістичний центр «Журавочка»,
туристськокраєзнавчий центр «Горизонт», центр вивчення іноземних мов
«Лінгва», наукове товариство «Паростки надії», освітньопрофесійний комплекс «Світ у веселці професій» – вони
нараховують 80 гуртків та творчих об’єднань, що покликані
задовольнити найвибагливіші запити та інтереси творчо
обдарованих дітей.
Актуальною формою роботи залишаються конкурси
професійної майстерності різного рівня, зокрема обласний етап
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Джерело
творчості» за визначеними номінаціями та обласний конкурсярмарок педагогічної творчості в номінації «Позашкільна освіта».
Однією з важливих умов залучення педагогів ПНЗ до
інноваційної діяльності є реалізація спільних науково-дослідницьких
проектів. Так, у Рівненському ОІППО функціонувала лабораторія
позашкільної освіти з теми «Організаційно-педагогічні умови
формування соціальної компетентності особистості вихованця
позашкільного навчального закладу», керівником якої була
Первушевська Ірина Олександрівна, директор Рівненського
міського ПДМу. Мета діяльності лабораторії полягала в розробці та
обгрунтуванні
системи
організаційно-педагогічних
умов,
спрямованих на формування соціальної компетентності особистості
вихованця позашкільного навчального закладу. Відповідно до
визначеної мети та завдань було розроблено п‘ять моделей
формування соціальної компетентності вихованців позашкільних
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навчальних закладів, що відображали ті соціальні компетентності,
які могли б сформуватися за допомогою створених у кожному
закладі інших організаційно-педагогічних умов. У результаті
дослідно-експериментальної роботи визначено два види соціальних
компетенцій: базові, що формувалися в усіх експериментальних
закладах (пізнавальна, творча, комунікативна, громадської
активності тощо) та спеціальні, що розвивалися під впливом
спеціальних організаційно-педагогічних умов. Також значна увага
приділялася
рівню
готовності
педагогів
до
дослідноекспериментальної діяльності.
Результати проведеної науково-дослідної роботи були
висвітлені на Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Формування соціальної компетентності вихованців позашкільних
навчальних закладів».
Ще однією важливою організаційно-педагогічною умовою є
використання інформаційно-комунікаційних технологій для
інформування, розміщення інформаційних баз даних педагогічного
досвіду, програмного забезпечення та надання консалтингових
послуг педагогам тощо. З цією метою використовуємо можливості
сайту інституту, де створено сторінку кабінету позашкільної освіти,
порталу «Освіта Рівненщини», що надає можливість для
професійного спілкування у спеціально створеній спільноті
методистів із позашкільної освіти районних (міських) методичних
кабінетів і працівників позашкільних навчальних закладів. Також
практикується надання інтернет-консультацій для педагогів ПНЗ із
різних питань професійної діяльності.
Умова соціального партнерства передбачає реалізацію
спільних проектів із позашкільними навчальними закладами щодо
поширення їхнього досвіду роботи на виставках всеукраїнського та
міжнародного рівнів. Зазвичай такі проекти реалізувалися спільно з
обласним комунальним позашкільним навчальним закладом
«Рівненська Мала академія наук учнівської молоді» Рівненської
обласної ради, комунальним закладом «Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради під час їхньої участі у Другій
Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011», із
комунальним закладом «Гощанський районний центр дітей,
юнацтва та молоді» під час презентації досвіду роботи колективу
на Третій Національній виставці-презентації «Інноватика в
сучасній освіті», комунальним закладом Рівненський міський
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Палац дітей та молоді під час презентації здобутків колективу на
ХV ювілейній Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні –
2012» у номінації «Пошук і підтримка обдарованих дітей і молоді»,
IV Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013»,
колективом комунального закладу «Володимирецький районний
Будинок школярів та юнацтва» у Третій Міжнародній виставці
«Сучасні навчальні заклади – 2012» у номінації «Модернізація
позашкільного навчального закладу», комунальним закладом
«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості
учнівської молоді», Костопільським центром технічної творчості та
комп’ютерних технологій під час участі колективів закладів у XVI
Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в
Україні – 2013».
На обласному рівні успішно реалізуються спільні проекти в
галузі підвищення кваліфікації педагогів під час проведення
практичних занять, майстер-класів на курсах підвищення
кваліфікації з обласними позашкільними навчальними закладами,
Рівненським міським Палацом дітей та молоді, Рівненським
міським центром творчості учнівської молоді, позашкільними
закладами районного підпорядкування.
При створенні оптимальних організаційно-педагогічних умов
для фахового зростання педагогів ПНЗ важливо враховувати
взаємодії інститутів післядипломної педагогічної освіти й
районних (міських) методичних кабінетів (центрів) у рамках
реалізації обласних програм, зокрема обласної цільової
соціальної програми розвитку позашкільної освіти Рівненщини
на період до 2014 року.
Наступною організаційно-педагогічною умовою є розробка
дидактичних та методичних посібників із питань організації
позашкільної освіти та підвищення кваліфікації педагогів
позашкільних навчальних закладів. Працівники кабінету впродовж
останніх років сформували більше 30 матеріалів методичного
характеру (розробки, посібники, методичні рекомендації, статті у
фахових виданнях). Зокрема досвід роботи позашкільних закладів
області з проблеми розвитку обдарованості дітей та молоді
узагальнено та презентовано в дослідженні, яке було подане на ХV
ювілейній Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні – 2012»
у номінації «Пошук і підтримка обдарованих дітей і молоді» за
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напрямом «Створення навчального середовища для розвитку
обдарованості дітей і молоді».
Методична розробка з теми «Науково-методичний супровід
реалізації програми розвитку позашкільної освіти регіону»
демонструвалася на фестивалі педагогічних інновацій у номінації
«Інновації в організації неперервного підвищення кваліфікації
педагогічних працівників».
Методичні розробки «Розвиток професійної компетентності
методистів позашкільних навчальних закладів засобами проектної
діяльності» та «Комплексна програма розвитку професійної
компетентності
методистів
ПНЗ»
презентувалися
на
Всеукраїнському конкурсі на кращу науково-методичну розробку в
системі післядипломної освіти. У 2009 та 2012 роках вони були
відзначені ІІІ місцем.
Щорічно для працівників позашкільних навчальних закладів
розробляються методичні рекомендації.
У курсовий період підвищення кваліфікації педагогів
здійснюється відповідно до ліцензованих навчальних програм за
очною та очно-дистанційною формами. Створені відповідні умови
для проходження курсів підвищення кваліфікації директорів, їх
заступників, методистів, культорганізаторів, керівників гуртків
різних напрямів позашкільної освіти.
Основний зміст навчального процесу забезпечують кафедри
інституту. Також важливим є відведення годин для обміну
досвідом працівників ПНЗ, презентації творчих здобутків
педагогів-практиків та проведення майстер-класів.
Упроваджуються спецкурси з актуальних проблем професійної
діяльності педагогів, практикується проведення вхідного та
вихідного діагностування з використанням комп'ютерних програм,
застосовуються різноманітні інтерактивні технології.
Окреслені організаційно-педагогічні умови передусім дають
можливість сформувати цілісну систему науково-методичного
супроводу фахового розвитку педагогів ПНЗ регіону, а також
окреслити вимоги до професійної компетентності методистів із
позашкільної освіти обласних інститутів післядипломної
педагогічної освіти.
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Намчук Анатолій Іванович, методист кабінету
позашкільної освіти Рівненського ОІППО
ВЕБ-САЙТ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЯК ЗАСІБ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Й ГРОМАДСЬКІСТЮ
Комп’ютерні та комунікаційні технології стають основою
сучасної інформаційної революції, що відбувається в усіх сферах
суспільства, зокрема позашкільній освіті. Більшість змін
обумовлюється новими способами створення, збереження, передачі
та використання інформації. У зв’язку з цим особливого значення
набуває
організація
інформаційної
освіти,
підвищення
інформаційної
культури
(інформаційної
компетентності)
особистості спеціаліста у сфері освіти. Сутність питання полягає не
лише в підвищенні рівня знань спеціаліста, а й у розвитку
здатностей знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та
впроваджувати в практичну діяльність, оперативно реагувати на
інноваційний досвід, а також проектувати, створювати,
експериментально апробувати інновації, уміти їх цілеспрямовано
розповсюджувати.
Виокремлюють декілька напрямів використання інтернеттехнологій:
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- організація роботи з вивчення та узагальнення педагогічного
досвіду;
- обмін досвідом роботи засобами online зв’язку (теле- й
інтернет-конференції, форуми, чати, електронна пошта тощо);
- інформаційне забезпечення діяльності фахівця, який
знаходиться в інноваційному пошуку (банки даних передового
педагогічного досвіду та освітніх інновацій);
- популяризація/презентація досвіду роботи (розміщення
інформації на веб-сторінках сайтів, створення окремих веб-сайтів);
- вивчення теоретичного матеріалу й практичного досвіду з
різноманітних досліджень та дослідно-експериментальної роботи,
розміщених в інформаційній мережі Інтернет.
Веб-сайт (від англ. Website: web – «павутина», «мережа» і site
– "місце") або просто сайт – у комп'ютерній мережі об'єднана під
однією адресою (доменним ім'ям або IP-адресою) сукупність
документів приватної особи чи організації.
Освітній сайт – це набір взаємопов'язаних веб-сторінок,
об'єднаних спільною тематикою, призначений для інформаційного
забезпечення освіти. Сайт може бути розміщеним у веб-просторі
локальної чи глобальної мереж.
Для чого потрібен веб-сайт? Створивши власний сайт, заклад
має реальну можливість презентувати себе у Всесвітній мережі,
бути доступним у будь-якій частині світу одночасно мільйонам
користувачів Інтернету.
Таким чином, веб-сайти передбачають інформаційнопрезентаційну,
інформаційно-методичну,
просвітницьку
та
навчальну підтримку діяльності суб’єктів взаємодії, відкривають
нові можливості взаємодії з громадськістю та дозволяють:
- інтерактивно доносити інформацію до аудиторії незалежно
від її територіального місцезнаходження;
- оперативно висвітлювати діяльність закладу на основі
публікації новин, оглядів, каталогів видань, а також методичних і
практичних матеріалів;
- використовувати сучасні засоби спілкування: електронну
пошту, інтерактивні конференції та форум, що сприяють
ефективній організації служби підтримки сайту;
- активізувати участь педагогічних працівників та учнів в
інтернет-олімпіадах, конкурсах, конференціях.
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Загальновизнано, що пріоритетними функціями веб-сайтів є
такі: трансляційна, просвітницько-інформативна, навчальна,
організаційна. Також на сучасному етапі однією з важливих
функцій є комунікативна, адже можливість взаємодії, інтерактивної
комунікації та багатомовність є суттєвими показниками
відвідуваності й необхідності веб-сайту.
Із метою підтримки творчої педагогічної діяльності,
популяризації педагогічних здобутків, підвищення авторитету
працівників позашкільних навчальних закладів у 2013 році за
ініціативи Міністерства освіти і науки України організовано
Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних
закладів, проведення якого регламентує низка нормативних
документів: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 05 листопада 2012 року №1243 «Про проведення
Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних
закладів у 2013 році», лист Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 21 січня 2013 року №14.1/10-139 «Про
підготовку та проведення Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів
позашкільних навчальних закладів у 2013 році», Положення про
Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних
закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України від 17 серпня 2012 р. №922 та зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 р. за №1473/21785.
Створення та наповнення сайту інформацією сприяє
відкритості діяльності позашкільного закладу та розвитку взаємодії
між учасниками навчально-виховного процесу й громадськістю,
поширенню педагогічного досвіду з використанням можливостей
Інтернету та підвищенню ефективності освітнього процесу.
Сайт позашкільного закладу повинен бути інформативним,
зрозумілим і містити чітку, конкретну інформацію та матеріали.
Його структура повинна підпорядковуватися меті та основним
завданням діяльності позашкільного закладу.
Активне використання можливостей сайту полегшує та
стимулює поширення й упровадження досвіду використання
інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у роботі
позашкільних навчальних закладів.
Згідно з критеріями оцінювання Всеукраїнського конкурсу
веб-сайтів позашкільних навчальних закладів найбільшою
кількістю балів оцінено контент (інформаційне наповнення та
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зміст) сайту – 55 балів, на другому місці – ергономічність сайту, що
отримала 25 балів. Значна увага приділяється й інтерактивності
сайту, зокрема можливості зворотного зв’язку з представниками
педагогічного колективу позашкільного закладу.
Рекомендуємо педагогічним колективам позашкільних
закладів приділяти більше уваги створенню й змістовому
наповненню веб-сайтів та впроваджувати інформаційні технології в
освітній процес закладу.
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Маркевич Тетяна Валентинівна, директор
Кузнецовського Будинку дитячої та юнацької
творчості
ТЕХНОЛОГІЇ ОРІГАМІ ЯК ЗАСІБ ГАРМОНІЙНОГО
РОЗВИТКУ ОБРАЗНОЇ, ЛОГІЧНОЇ ТА ЕМОЦІЙНОВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ДИТИНИ В ПОЗАШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Цікавитися Японією в наші дні стало досить модно. Спектр
захоплень цією країною різноманітний: мистецтво, культура,
японська мова, бойові мистецтва, поезія, література, якою
зачитуються усі – від студентів до домогосподарок, екзотичні
рецепти страв японської кухні, герої японських анімацій тощо.
Усього не перелічити! У Будинку дитячої та юнацької творчості
міста Кузнецовська ми намагаємося комплексно підійти до
вивчення східної культури, тому окремим її напрямком уже
декілька років є техніка орігамі.
Орігамі – це стародавнє японське мистецтво складання
різноманітних фігурок із паперу. Зазвичай кожна з них
виготовляється з паперу квадратної форми, до того ж в такій роботі
не використовуються ні клей, ні ножиці. Єдиний робочий матеріал
в орігамі – це папір, що є найдоступнішим і найдешевшим
матеріалом для творчості. Заняття орігамі не вимагає особливих
пристосувань чи обладнаного робочого місця, тому кожен може
складати орігамні фігурки будь-де та в будь-якій ситуації.
За допомогою різних технік орігамі в дітей можна легко
розвивати образне й логічне мислення, уяву та інтелект,
винахідливість і фантазію, адже це відбувається абсолютно
непомітно для малюка у формі гри. Узагальнення літературних
джерел дозволяє відзначити, що психомоторний розвиток дітей
тісно пов'язаний із формуванням пізнавальних здібностей.
Удосконалення механічних функцій рук сприяє розвитку точних
рухів, а також розвитку умовно-рефлекторних рухів пальців і
долонь, що впливає на діяльність мозку дитини. Експериментальні
дані, представлені в зарубіжних літературних джерелах,
переконливо свідчать, що підготовка пальців дитини прискорює
процес функціональної зрілості в мозку, а ступінь розвитку
витончених рухів рук пов'язаний із рівнем розвитку мови.
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Доведено, що на ранніх етапах свого розвитку дитина працює
обома руками і майже всі її рухи є двосторонніми. Приблизно у віці
18 місяців деякі рухи дитина починає робити більш активно, інші –
стають більш пасивними. Одна з півкуль мозку, отримуючи більшу
кількість імпульсів, стає домінуючою, тоді як підготовка та робота
пальцями обох рук є основою для двостороннього розвитку мозку й
інтелектуальних досягнень.
Із діяльністю лівої півкулі пов’язане логічне мислення людини,
мовні здібності, наукова здатність. Функції правої півкулі пов’язані
зі схильністю до фантазії, музики й художніх здібностей.
У зв’язку з цим мистецтво орігамі використовується сьогодні в
багатьох розвиваючих методиках.
Перевагами техніки орігамі є:
– розвиток моторної функції рук;
– формування інтелектуальних та творчих здібностей;
– активація правої та лівої півкуль головного мозку;
– розвиток уяви, уваги, пам’яті, зосередженості;
– емоційний та естетичний досвід;
– відчуття радості та задоволення від виконаної роботи.
Найпоширенішими запитаннями, що цікавлять прихильників
орігамі, є:
– Що відбувається під час занять орігамі?
Фізіологічний рівень: руки стають активними, вони дають
імпульс для мозку, чим активують його ліву й праву півкулі.
Тактильна, моторні й візуальні зони мозку є досить активними.
Емоційний рівень: позитивні емоції, адже людина отримує
задоволення від творчості.
Інтелектуальний рівень: активно працює пам'ять, увага та
уява.
– Який вік сприятливий для занять орігамі?
Це унікальне заняття для всіх і кожного – від трирічного
маляти до математика на пенсії. Кожен знайде в орігамі те, що
йому близьке й цікаве. Саме тому орігамі нікого не залишає
байдужим.
– Для кого призначені заняття орігамі?
Для всіх, хто здатний дивуватися, любить цікаві завдання та
красу, прагне вчитися новому, а також для тих, хто любить робити
щось своїми руками.
– Які аспекти застосування орігамі існують?
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Навчання, розвиток, лікування.
– Хто може використовувати орігамі у своїй діяльності?
Люди різних професій: педагоги, психологи, лікарі.
Сьогодні орігамі набуває нечуваної актуальності. Практично у
всьому світі це мистецтво розвивається відповідно до традицій
народу. З'являються нові напрямки і сфери застосування орігамі.
Так, математики відкрили безліч можливостей для вирішення
геометричних і топологічних завдань. Архітектори й будівельники
побачили в орігамному конструюванні можливості для створення
багатогранних структур із плоского аркуша, навіть виник новий
термін – "орігаміка". Для педагогів орігамі є унікальною
можливістю розвитку тонкої моторики дитини, що пов'язується з
розвитком інтелекту; для психологів – це один із напрямків
арттерапії, можливості надання психологічної допомоги хворому
засобами мистецтва.
На даний момент вироби орігамі створюються не лише з
паперу, але і з металу, фольги та інших матеріалів, тому вони
стають ще більш оригінальними та цікавими.
Зазвичай, залучення нових матеріалів у техніку орігамі
пов'язується з бажанням авторів продовжити термін служби своїх
виробів, а папір, на жаль, схильний до будь-яких механічних
пошкоджень.
Тонкий папір дуже зручний для складання фігури, а ось форму
він тримає погано. З метою усунення цього недоліку була
розроблена нова технологія, що отримала назву «срібний сендвіч»:
сендвіч, бо використана ідея багатошаровості, а срібний, тому що
важливим шаром буде звичайна тонка кулінарна фольга. Якщо між
двома шарами паперу прокласти шар фольги і проклеїти їх, то
виріб із таких тришарових квадратів буде відмінно тримати форму.
Також багатошаровість матеріалу додасть рельєфності фігурці
орігамі. Однак і цей метод декому здавався недостатньо надійним,
тому стали з'являтися умільці, які складали орігамі з листового
металу. Щоб працювати з гнучкою сталлю, яка для цього виду
найбільш зручна, навичок орігамі стає замало, тому потрібно мати
певний досвід роботи з металами. Означені технології вперше були
застосовані в Поволжжі, але поки що не отримали значного
поширення.
Дуже цікавою є діяльність орігамістів, які працюють з
мініатюрними виробами. Сьогодні вони під лупами та іншими
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збільшувальними приладами складають вироби японського
мистецтва, які вміщуються на подушечці пальця, тому вони ще
більше схильні до руйнування через свої розміри. Проте в орігамі
найважливішим є політ творчої думки.
Із 2006 року до навчального плану Будинку дитячої та
юнацької творчості введено курс «Орігамі». Гурток працює за
програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки
України. Вихованці у гуртку навчаються за трьома рівнями.
Кількісний склад груп становить 15 вихованців. Відповідно до
навчального плану закладу щорічно діють три групи.
Із 2007 року з метою оволодіння новітніми технологіями та
методиками орігамі з ініціативи адміністрації Будинку дитячої та
юнацької творчості були започатковані міські семінари та майстеркласи для методистів, вихователів дитячих садочків міста. Із 2008
року двічі на рік такі семінари проводяться для керівників гуртків
науково-технічного та художньо-естетичного напрямків.
Із 2006 року щорічно роботи вихованців гуртка «Орігамі»
отримують відзнаки на Всеукраїнській щорічній виставці
«Мистецтво орігамі».
Із 2010 року вихованці гуртка «Орігамі» є призерами обласних
змагань з орігамі.
У 2013 році вихованці гуртка нагороджені дипломами
учасників І Всеукраїнської відкритої олімпіади «Світ орігамі», яка
проходила в Донецьку.
До найбільших досягнень Будинку дитячої та юнацької
творчості слід віднести проведення на базі закладу в квітні 2013
року Всеукраїнського семінару з орігамі, який став підсумком
багаторічної творчої роботи керівника гуртка «Орігамі» О.
Лакизюк. Учасниками семінару були представники 18 областей
України, які відзначили високий рівень навчання та популяризації
мистецтва орігамі в місті Кузнецовську та Рівненській області
загалом.
Директор БДЮТ є учасником Міжнародного семінару
орігамістів, який відбувся в м. Полтаві в 2009 році та учасником
всеукраїнських семінарів орігамістів та майстер-класів у Києві,
Ужгороді, Донецьку.
Одним із досягнень закладу та керівника гуртка є зразкове
оформлення кабінету, в якому проходять заняття. Кімната
гурткової роботи нагадує казковий
японський сад. Із
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різнокольорового паперу юні творці склали японське місто, людей,
тварин, птахів, предмети побуту. Прикрасою кабінету є чудові
штори з однієї тисячі журавлів. Кожна фігурка зберігає тепло
дитячих рук. Впадає в око авторська робота Вікторії Германової –
зібрана з модулів карта України та герб нашої держави. За
авторський витвір дівчинка в 2010 році посіла І місце в Обласному
конкурсі «Таланти багатодітної родини» й була нагороджена
путівкою в «Артек».
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Гончарук
Ігор
Петрович,
директор
Костопільського центру технічної творчості та
комп’ютерних технологій
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО
ПОСІБНИКА «ЮНІ КОРИСТУВАЧІ ПЕРСОНАЛЬНОГО
КОМП’ЮТЕРА»
Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні
на 2007 – 2015 роки одним із пріоритетних напрямів державної
політики визначають науково-технічний та інноваційний розвиток
України. Інформаційне суспільство в Україні передбачає широке
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усі
сфери суспільного життя, науку, освіту, культуру, охорону здоров’я
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тощо. Широкі можливості для впровадження ІКТ мають
позашкільні навчальні заклади, які формують знання та вміння за
інтересами, створюють умови для розвитку творчого потенціалу
дітей і підлітків.
Зокрема, Костопільський центр технічної творчості та
комп’ютерних технологій – це новий тип закладу в системі
позашкільної освіти, який свою діяльність спрямовує на залучення
вихованців до активної пізнавальної діяльності з набуття технікотехнологічних знань, умінь та навичок, науково-дослідної роботи,
розширення сфери інтересів дітей із технічних видів спорту,
організацію їх змістовного дозвілля, задоволення потреб учнівської
молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і
здібностей.
Із метою забезпечення доступності та якості освітніх послуг у
закладі організовано роботу 66 творчих об’єднань за 24 профілями,
в яких навчається 980 вихованців. Підтримувати високий рівень
освітнього процесу в закладі допомагає сучасне обладнання та
устаткування. Просторі навчальні класи і лабораторії оснащені
сучасною комп’ютерною та оргтехнікою, відео- та фотокамерами,
DVD-програвачами тощо. Усі комп’ютери під’єднані до інтернетмережі.
Найбільш потужно ІКТ-технології використовуються при
організації навчально-виховного процесу у відділах інформатики та
обчислювальної техніки, спортивно-технічному.
Відділ інформатики та обчислювальної техніки об’єднує
гуртки: «Юні користувачі ПК», «Комп’ютер + англійська мова»,
«ВЕБ-дизайн», «Відеостудія», «Технічне моделювання та
конструювання + комп’ютер», «Початкове технічне моделювання з
розвитком творчої уяви», «Початкове технічне моделювання»,
«Оператор комп’ютерного набору», в яких навчається 510
вихованців.
У Центрі технічної творчості та комп’ютерних технологій
широко впроваджуються в навчальний процес нові інформаційні
технології. Ця діяльність включає розробку та використання
навчально-методичного забезпечення, ефективне застосування
програмних засобів та систем комп’ютерного навчання і контролю
знань, системну інтеграцію цих технологій в існуючий навчальний
процес та організаційні структури.
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Отже, значного прогресу в галузі освіти можна досягти з
упровадженням
відповідних
інформаційних
комп’ютерних
технологій, що зможуть зробити процес здобуття освіти більш
гнучким, індивідуалізованим. Виникає необхідність визначення
можливостей розвитку й виховання гуртківців у рамках
функціонування
освітнього
середовища
позашкільного
навчального закладу, реалізованого на базі інформаційнокомунікаційних технологій.
Досвід роботи педагогічного колективу Центру технічної
творчості та комп’ютерних технологій дозволяє стверджувати, що
використання
інформаційно-комунікаційних
технологій
у
навчально-виховному процесі позашкільного закладу дає
можливість:
організувати самостійну творчу роботу вихованців,
спрямовану на розвиток професійних інтересів;
розвивати вміння ефективно знаходити, подавати та
структурувати інформацію;
оволодівати сучасними програмними засобами;
формувати інформаційну культуру з метою повноцінного
використання інформаційного простору;
розвивати уміння спілкуватися за допомогою електронних
засобів обміну інформацією.
Мета розробленого методичного посібника – допомога
педагогам у роботі гуртка «Юні користувачі персонального
комп’ютера». Також його можуть використовувати вчителі
інформатики, учні та гуртківці та читачі, які прагнуть більше
дізнатися про можливості комп’ютера.
У І розділі подані матеріали, які допоможуть керівнику гуртка
мотивувати вихованців до вивчення інформаційних технологій,
зорієнтувати у меті, завданнях діяльності гуртка «Юні користувачі
ПК», ознайомити з основами безпечного використання
комп’ютерної техніки тощо.
У ІІ розділі посібника систематизована навчальна інформація,
яка допоможе педагогу організувати пізнавальну діяльність дітей
щодо з'ясування сутності поняття інформації, історичних аспектів
формування інформатики як науки та способів подання інформації,
використання двійкового коду для подання повідомлень у
комп'ютер, алгоритмів переведення чисел з однієї системи
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числення в іншу, американського стандартного коду для обміну
інформацією (ASCII) та його основних принципів.
ІІІ розділ допоможе педагогу організувати роботу з вивчення
вихованцями апаратного забезпечення персонального комп’ютера,
його зовнішньою та внутрішньою будовою, характеристикою
кожного компонента тощо.
У IV розділі подано опис базових понять, що стосуються
операційних систем персонального комп’ютера, їх головні та
додаткові функції, можливості операційних систем тощо. Крім
цього, наведена інформація про найбільш популярні випуски
операційних систем корпорації Microsoft, що використовувалися,
починаючи з 1981 року і до сьогодні. Значна увага приділяється
найбільш актуальним на даний час операційним системам
сімейства Linux.
Матеріали, подані у V розділі, призначені для користувачівпочатківців, які бажають освоїти операційну систему Windows,
з'ясувати найбільш важливі аспекти використання операційної
системи.
У VI розділі описано стандартні програми операційної системи
Windows – текстовий та графічний редактори, програму для
проведення числових розрахунків «Калькулятор», програму для
обробки відеофайлів, аудіо- та відеопрогравач тощо.
VII розділ посібника «Текстовий редактор MS Word» містить
теоретичні відомості та практичні завдання для опрацювання
текстового редактора MS Word. Матеріали розділу допоможуть
ознайомитися з призначенням текстового редактора, навчитися
редагувати, форматувати тексти, дізнатися про способи створення
таблиць та оволодіти навичками роботи з ними, створювати
формули, друкувати документи та ін.
Опрацювання VIII розділу «Графічні редактори Paint та MS
Word» дозволяє ознайомитися з різними видами комп’ютерної
графіки, графічним редактором Paint, його призначенням та
основними функціями, засвоїти можливостей векторного
малювання у текстовому редакторі MS Word.
Після теоретичної частини кожного розділу наводиться перелік
використаних джерел. Окрім цього, до кожної з тем розроблені
орієнтовні практичні завдання, які ми пропонуємо для
використання на заняттях гуртка «Юні користувачі ПК».
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У додатках можна ознайомитися з тематичним та календарним
планами гуртка «Юні користувачі ПК».
Посібник насичений ілюстраціями, рисунками, таблицями,
схемами, діаграмами та іншими допоміжними матеріалами, які
полегшують сприйняття інформації.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.
Гончарук І. Юні користувачі персонального комп’ютера :
методичний посібник / І. Гончарук, О. Грицюк, М. Немоловський [та ін.]. –
Костопіль, 2013. – 382 с.
2.
Завадський І. О. Інформатика: 9 кл. : підруч. для
загальноосвіт. навч. закл. / І. О. Завадський, І. В. Стеценко, О. М.
Левченко. – К. : Видавнича група BHV, 2009. – 320 с.
3.
Інформатика: 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. /
Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько ; за заг. ред.
М. З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с.
4.
Колин К. К. Становление информатики как фундаментальной
науки и комплексной научной проблемы : сб. науч. тр. // Системы и
средства информатики : спец. вып. / под ред. К.К. Колина. – М. : ИПИ
РАН, 2006.
5.
Курс компьютерной технологии с основами информатики :
учебное пособие для вузов / О. Ефимова, В. Морозов, Н. Угринович. – М. :
ООО «Изд. АСТ», 2002.

309

ЗМІСТ
Олійник Віктор Васильович
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Пальчевський Степан Сергійович
АКМЕ-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ
ПІДРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
Бондарчук Олена Іванівна
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ
ЗАСАДИ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УМОВАХ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Любченко Надія Василівна
ДИСЕМІНАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ДОСВІДУ НАУКОВОМЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ППО ЯК ШЛЯХ ДО
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ
В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Мельник Надія Адамівна
ОСНОВНІ
НАПРЯМИ
МЕРЕЖЕВОЇ
ВЗАЄМОДІЇ
ОБЛАСНИХ
ІНСТИТУТІВ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА
РАЙОННИХ, МІСЬКИХ
МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ, ЦЕНТРІВ В УМОВАХ
ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Катрук Олена Сергіївна
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОМЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ
ДНЗ В УМОВАХ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ
Салтишева Вікторія Михайлівна
МОДЕРНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИСТІВ РАЙОННИХ
(МІСЬКИХ) МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ ІЗ ПІДГОТОВКИ
ВЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Андрійчук Валентина Вікторівна
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
ПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
В
УМОВАХ
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ
ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Тимощук Оксана Петрівна
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК
ФАКТОР ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ
ПЕДАГОГІВ (СЕМІНАР-ТРЕНІНГ)
Андрощук Ірина Миколаївна
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА
В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
310

3

5

7

16

33

40

46

50

56

61

Кукла Ольга Володимирівна
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З П’ЯТОГО КЛАСУ В 2013-2014
НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Кушнерук Руслана Ігорівна
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ
Чумак Надія Петрівна
ОСНОВНІ
ЗАСАДИ
НАВЧАННЯ
УЧНІВ
ДРУГОЇ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В НОВОМУ
ПІДРУЧНИКУ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ FRANÇAIS-5 (2)
ДЛЯ УЧНІВ 5 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ, ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА
Фурман Віра Костянтинівна
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО
ВИКЛАДАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН В
УМОВАХ ПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ
Фурман Віра Костянтинівна, Пишко Олена Леонідівна,
Горецька Алла Анатоліївна
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ
ГАЛУЗІ
«СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО»
В
УМОВАХ
ОНОВЛЕННЯ
ЗМІСТУ
І
МЕТОДИК
НАВЧАННЯ
СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Горегляд Яна Іванівна
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
(ФРАГМЕНТ МАЙСТЕР-КЛАСУ)
Пекарська Лариса Володимирівна
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ
ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
МАТЕМАТИКИ ЩОДО
ПОШИРЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В ПРАКТИКУ
(ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ)
Мельник Ганна Максимівна
ФОРМУВАННЯ
ГОТОВНОСТІ
ПЕДАГОГА
ДО
ІННОВАЦІЙНИХ ПОШУКІВ
Гуменюк Лариса Миколаївна
ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ ФОРМ МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ
ЯК
ШЛЯХ
ДО
ПРОФЕСІЙНОГО
ВДОСКОНАЛЕННЯ
ВЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ
ТА
ІНФОРМАТИКИ (ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ)
311
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Козловська Світлана Іванівна
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА
УРОКАХ
ФІЗИКИ
ТА
МАТЕМАТИКИ
ШЛЯХОМ
УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Бондарчук Мирослава Ярославівна
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ З УЧИТЕЛЯМИ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ
РАЙОНУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО
ПРОСТОРУ
Буняк Володимир Олександрович
УПРОВАДЖЕННЯ
СУЧАСНИХ
ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ
ІНФОРМАТИКИ ЗА НОВИМИ ПРОГРАМАМИ
Тимощук Оксана Петрівна
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ «СХОДИНКИ
ДО ІНФОРМАТИКИ» У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Крутова Наталія Іванівна
УПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ
ОСВІТНІХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ
Басараба Наталія Анатоліївна
МЕРЕЖЕВІ ПЕДАГОГІЧНІ СПІЛЬНОТИ ЯК ФОРМА
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА
Шагієва Раїса Радисівна
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ: ОСНОВНІ ЗМІНИ ТА ПРІОРИТЕТИ
Жалобна Валентина Миколаївна
РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ФАХОВОГО
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
ВЧИТЕЛІВ
ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯ В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
Карпець Юлія Сергіївна
ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ
ШКОЛЯРІВ У ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ (МЕТОДИЧНИЙ
ДІАЛОГ)
Гузь Наталія Леонідівна
ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ РОБОТИ З ПІДВИЩЕННЯ
РІВНЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І ФАХОВОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
Корнійчук Олена Іванівна
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З
ПЕДАГОГІЧНИМИ
ПРАЦІВНИКАМИ
В
УМОВАХ
МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
Горчак Юлія Яківна
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З
ПЕДАГОГІЧНИМИ
ПРАЦІВНИКАМИ
В
УМОВАХ
МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
312
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Кучерук Марія Всеволодівна
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З
ПЕДАГОГІЧНИМИ
ПРАЦІВНИКАМИ
В
УМОВАХ
МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Лис Юрій Володимирович
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ТА
ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ РІВНЕНЩИНИ У СВІТЛІ ВИМОГ
ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ
ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Медведчук Лідія Іванівна
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ
ШКІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ РІВНЕНЩИНИ
Томецька Оксана Миколаївна
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ
ДО
ФОРМУВАННЯ
ТА
РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
У
СИСТЕМІ
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Гумінська Оксана Олексіївна
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ МУЗИЧНОГО
МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ НОВИХ ДЕРЖАВНИХ
СТАНДАРТІВ
Матюшенко Оксана Вікторівна
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО
ПРОСТОРУ (НА ПРИКЛАДІ НАВЧАННЯ ХУДОЖНЬОЇ
КУЛЬТУРИ)
Дубенчук Анатолій Іванович
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ,
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Адамчук Валерій Євстафійович
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ
ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ – ГОЛОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ
ДИТИНИ ЯК ОСОБИСТОСТІ
Мосаковський Олег Петрович
ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ
МОРАЛІ
І
МОРАЛЬНОСТІ
В
СУЧАСНОМУ СПОРТІ
Онищук Валентина Зіновіївна
СТВОРЕННЯ
МУЗЕЙНО-ОСВІТНЬОГО
ПРОСТОРУ
ЗАСОБАМИ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Сірик Вікторія Миколаївна
МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА ЯК КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРИ
ТА УМОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ
313
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218

222

227
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243
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Ковальчук Наталія Сергіївна
ШКІЛЬНИЙ МУЗЕЙ ТА ЙОГО МІСЦЕ У ФОРМУВАННІ
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА
Демченко Вячеслав Васильович
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ
ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДО РОБОТИ З
ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Полицяк Наталія Іванівна
ПІДГОТОВКА
ПЕДАГОГІВ
ДО
РОБОТИ
З
ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Кузьмін Олена Євменівна
ОРГАНІЗАЦІЯ
І
ПРОВЕДЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ
УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД – ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ
Давидюк Наталія Юріївна
СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ У
СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ДЛЯ ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІВ ПНЗ
Намчук Анатолій Іванович
ВЕБ-САЙТ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЯК ЗАСІБ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ І ГРОМАДСЬКІСТЮ
Маркевич Тетяна Валентинівна
ТЕХНОЛОГІЇ ОРІГАМІ ЯК ЗАСІБ ГАРМОНІЙНОГО
РОЗВИТКУ ОБРАЗНОЇ, ЛОГІЧНОЇ ТА ЕМОЦІЙНОВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ДИТИНИ В ПОЗАШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Гончарук Ігор Петрович
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО
ПОСІБНИКА «ЮНІ КОРИСТУВАЧІ ПЕРСОНАЛЬНОГО
КОМП’ЮТЕРА»
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Науково-методичне видання

Оновлення змісту і форм діяльності науково-методичних
установ в умовах сучасних перетворень і перспектив сталого
розвитку України
Тематичний збірник праць
засідання Всеукраїнської школи новаторства керівних,
науково-педагогічних і педагогічних працівників
післядипломної педагогічної освіти
Рівне – 2013
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