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УДК 378.046–021.68 

Олешко П. С. 

 

СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ 

В період реалізації Закону України «Про освіту» та Концепції «Нова українська школа» 

актуальність всеукраїнської науково-практичної конференції за темою «Професійний 

розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти» підтверджується 

участю науково-педагогічними працівників, методистів районних (міських) методичних 

кабінетів, освітян ОТГ, педагогів закладів загальної середньої освіти, а також осіб, які мають 

професійний інтерес до теми конференції. З метою конкретизації у роботі конференції для 

учасників були запропоновані  такі тематичні напрями роботи: 

1. Теоретико-прикладні дослідження проблеми неперервного професійного розвитку 

педагогів. 

2. Проектування конкурентного середовища післядипломної педагогічної освіти в  

контексті стратегій реформування галузі.  

3. Інноваційні підходи до організації освітнього процесу  в закладах післядипломної 

педагогічної освіти.   

4. Підвищення кваліфікації педагогів та професійний розвиток в контексті вимог Нової 

української школи. 

5. Розвиток професійної компетентності керівних  кадрів в умовах децентралізації 

влади та функціонування територіальних громад.  

6. Відкритий освітній простір та інформаційно-комунікаційні технології в 

післядипломній освіті.  

7. Інноваційна освітня діяльність в закладах освіти як складова розвитку професійної 

компетентності педагогів. 

8. Система післядипломної освіти педагогічних кадрів як чинник розвитку освіти в 

регіоні. 

Волинь щиро вітає учасників конференції, які зацікавилися тематикою і вирішили 

поділитися наявним власним досвідом. А ми, в свою чергу, ознайомимо із своїм досвідом 

представників державного вищого навчального  закладу «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, Харківської академії неперервної освіти, Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки, Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка, Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького, Національного університету харчових технологій, Івано-

Франківського та Рівненського інститутів післядипломної педагогічної освіти, Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській області, Чорноморського 

морського коледжу Одеського національного морського університету, а також доктора 

Конопку Томаша – директора Інституту наук про безпеку та здоров'я Старопольської вищої 

школи в м. Кельце, і доктора Яблонскі Себастьяна – радника ректора з питань міжнародної 

співпраці Старопольської вищої школи в м. Кельце. 

Зусиллями педагогічних та науково-педагогічних працівників Волинський ІППО 

забезпечує високу якість освітнього процесу для здобувачів послуг, які за освітнім рівнем є 

бакалаврами, магістрами. Серед них є як педагоги-початківці так і педагоги-професіонали з 
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вищими категоріями і педагогічними званнями. Кожного року в закладі проходять підвищення 

кваліфікації більше як 4500 осіб, що відповідає ліцензованому обсягу. Відповідно до положень 

про організацію освітнього процесу у ВІППО підвищення кваліфікації здійснюється за очною 

та очно-дистанційною формою. 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти на сьогодні це єдиний заклад 

вищої освіти комунальної власності Волинської обласної ради, який здійснює підвищення 

кваліфікації керівних та педагогічних кадрів. До складу колективу Інституту входить 

67 штатних одиниць педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, серед них – 

1 доктор наук, професор, 19 кандидатів наук, з них 10 доцентів. 

Інститут має відповідно до статусу закладу вищої освіти структуру: 3 кафедри, 

2 науково-дослідні лабораторії, 12 відділів, ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, 

бібліотеку з електронним каталогом, музей освіти Волині, достатньо комфортабельний 

гуртожиток на 120 ліжкомісць, їдальню, буфет, спортивний зал.  

Створено необхідні умови для організації якісного освітнього процесу: усі робочі місця 

забезпечені комп’ютерною та допоміжною технікою, є доступ до мережі  Інтернет, присутнє 

вай-фай покриття в усіх кабінетах та аудиторіях. 

Окрім цього понад 2500 педагогів кожного року є учасниками більше як 100 науково-

методичних заходів міжатестаційного періоду, тематика яких відображає актуальні проблеми 

реформування галузі. 

Працюючи над оновленням змісту ми усвідомлюємо, що у сучасному світі знання 

змінюються швидше, ніж змінюються покоління. За оцінками  експертів, щорічно 

оновлюється 5 % теоретичних і 20 % професійних знань. Науковцями доведено, що за 4 роки 

відбувається «напіврозпад компетентності» сучасних учителів, менеджерів. Як наслідок, 

навіть випускники закладів вищої освіти, якщо не продовжують постійно навчатися, дуже 

швидко стають носіями неактуальних знань.  

Про якість роботи колективу Інституту щодо професійного розвитку педагогів свідчать 

показники, найяскравішим з яких є результати всеукраїнських конкурсів «Учитель року» та 

працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості». Згідно з даними ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» МОН України в рейтингу конкурсу «Учитель року» за 

1996 – 2018 рр. за сумарною кількістю переможців та лауреатів, Волинська область займає 

перше місце. Маємо 10 переможців та 13 лауреатів. 

Стратегія модернізації освітнього середовища Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, змісту роботи щодо професійного розвитку педагогів визначається 

напрямами Концепції «Нова українська школа. 

Загальний огляд статистики щодо підвищення кваліфікації педагогів НУШ свідчить 

про те, що додатково до ліцензованого обсягу надано освітніх послуг більше як 3000 особам. 

Важливим елементом якісної підготовки педагогів до роботи в умовах НУШ є 

проведення навчання у відповідному освітньому предметному середовищі. В Інституті за 

останні два роки створено такий ресурс у 6 аудиторіях, на які було затрачено з державних 

субвенцій НУШ більше трьох млн. гривень. 

Закуплено: комп’ютерна техніка, меблі, дидактичні матеріали, програмне 

забезпечення. 

 Для максимального використання та відпрацювання можливостей окремих засобів 

навчання нами запроваджена співпраця з  закладами загальної середньої освіти. Учителі 

знайомляться із можливостями предметного середовища безпосередньо під час уроків, 
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відпрацьовують навички такої діяльності через практичні заняття, майстер-класи. Також 

Інститут курує чотири тренінгових центри та 21 локацію, в які передано навчальне 

обладнання, дидактичні матеріали, програмне забезпечення, канцтовари, що були закуплені за 

кошти державної субвенції. В регіональних центрах проходять навчання педагоги всієї області 

за новими держстандартами. 

Врахування ціннісних орієнтирів Нової української школи, формування педагога як 

відповідального громадянина-патріота є вагомим аспектом нашої діяльності. Вважаємо, що 

виховати патріота може педагог, який усвідомлює важливість національно-патріотичної 

складової освітнього процесу, володіє відповідними рівнем професійної майстерності та 

культури.  

Варіативності форм підвищення кваліфікації сприяє реалізація регіональних освітніх 

проектів («Лідер освітніх інновацій», «Нова школа – новий вчитель»), упровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій, проведення веб-конференцій, семінарів тощо. 

Отже, практика діяльності нашого закладу свідчить, що Волинський інститут 

післядипломної педагогічної освіти є складовою національної системи освіти. Окрім 

підвищення кваліфікації Інститут виконує й особливі функції: забезпечує науково-методичний 

менеджмент освітніх процесів, які вимагають мережевої координації та взаємодії керівників 

управлінь усіх рівнів. 

Важливим напрямом діяльності є робота з обдарованою учнівською молоддю. За 

чинним Положенням про проведення учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних 

предметів на обласні інститути покладається організаційно-методичне забезпечення 

проведення інтелектуальних змагань. Напрацьований досвід і професійність науково-

педагогічного складу колективу забезпечує впродовж років якісну організацію та  проведення 

олімпіад, конкурсів та  фінального етапу турнірів. Щоб зрозуміти масштаб цієї роботи назву 

кілька цифр. 

- Майже сто тисяч учнів шкіл області беруть участь у шкільних, районних та міських 

олімпіадах, завдання готують методисти ВІППО. 

- Щороку більше як 1700 школярів є учасниками третього обласного етапу учнівських 

олімпіад, організаційне забезпечення якого здійснюють працівники ВІППО. 

- Більше 80 учнів, майбутніх учасників ІV етапу проходять тижневі та двотижневі 

тренувальні збори на базі Інституту із залученням науковців вищих закладів освіти м. Луцька; 

- На базі нашого Інституту проходять фінальні етапи турнірів. Цього року впродовж 

6 днів понад 200 учнів з усіх областей України будуть виборювати першість з хімії (минулі 

роки з фізики та економіки). Останні 5 років проводяться фінальні етапи Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  з навчальних предметів. Цьогоріч Волинь приймає знавців англійської та 

іспанської мов. І це не менше як 200 учасників; 

- В щорічних мовно-літературних конкурсах (імені Т. Шевченка, П. Яцика) в ІІІ та ІV 

етапі беруть участь загалом більше як  500 учасників.  

Результати  інтелектуальних змагань свідчать про стабільно високі результати юних 

волинян, а відтак, засвідчують високу якість роботи педагогічних працівників нашої установи.   

Важливими питаннями є робота Інституту щодо організації: 

- зовнішнього незалежного оцінювання якості загальної середньої освіти; 

- моніторингових досліджень стану системи загальної середньої освіти, якості 

освітніх і соціальних програм розвитку; 
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- координація та організація міжнародних моніторингових досліджень (наприклад, 

міжнародний моніторинг PISA, 2018 р. Україна вперше долучилася і стала 81 країною-

учасницею); 

- проведення незалежного тестування професійних компетентностей педагогів, які 

проходять сертифікацію («ЗНО для вчителів») та забезпечення підготовки супервізорів-

експертів щодо вивчення практичного досвіду учителів початкової школи, що беруть участь в 

сертифікації.  

Статутні повноваження ВІППО дозволяють ініціювати, координувати інноваційний 

розвиток освіти шляхом реалізації різного типу та рівня проектів. На сьогодні це більше як 10 

проектів. Важливим є те, що працівники Інституту забезпечують каскадний принцип реалізації 

програм: проходять навчання із отриманням валідних сертифікатів, готують на рівні області 

тренерів, а також паралельно навчають педагогів, проводять оцінювання доцільності проекту 

та впливу на якість освітнього процесу в школі.   Це сприяє формуванню інтелектуального 

ресурсу, який забезпечує системність та наступність впровадження інноваційних ідей.  

Спільно з установами освіти здійснюється дослідно-експериментальна робота 

всеукраїнського та регіонального рівнів (більше 30 закладів).  

У Волинському ІППО створено умови для оптимального поєднання освітньої, 

методичної та наукової діяльності. Тематика науково-дослідної роботи має прикладний 

характер, відповідає соціальному замовленню в умовах реформування освітньої галузі. 

Підтвердженням результативності наукової діяльності є проведення міжнародних, 

всеукраїнських, обласних науково-практичних конференцій, укладання монографій, наукових 

видань. 

ВІППО засновник науково-методичного вісника «Педагогічний пошук», електронної 

газети «Педагогічні роздуми». Є організатором щорічної виставки «Творчі сходинки педагогів 

Волині», яка стимулює педагогів-практиків до укладання методичних розробок, 

рекомендацій, дидактичних збірок матеріалів тощо (щорічно біля 700 робіт). 

Волинський ІППО активно співпрацює з ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, має налагоджені контакти в реалізації наукових, освітніх завдань в  межах 

Консорціуму закладів післядипломної педагогічної освіти.  

Високий авторитет Інституту, як закладу післядипломної освіти підтверджено його 

успішним майже 80-річним перебуванням на ринку освітніх послуг і визнанням на численних 

міжнародних та всеукраїнських виставках. 

Особливо велику роботу в Інституті проведено за останні роки зі зміцнення 

матеріальної бази та створення комфортних умов. Щорічно проводяться поточні ремонти 

гуртожитку та аудиторій, кафедр учбово-лабораторного корпусу. Завершено роботи з 

облаштування конференц-аудиторії (№ 5), також завершені роботи капітального ремонту даху 

Інституту, заплановано ремонт актової зали ВІППО. Фінансування поточних та капітальних 

видатків здійснюється за рахунок обласного бюджету, економії, благодійних внесків та інших 

джерел фінансувань. 

Колектив Інституту розуміє, що освітньо-науковий поступ  закладу вимагає високого 

професіоналізму,  інноваційності змісту і форм усіх напрямів діяльності. Певним викликом 

для подальшого розвитку є організація підвищення кваліфікації педагогів відповідно до 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних інауково-педагогічних працівників (Постанова 

Кабміну від 21 серпня 2019 № 800). Сьогодні ведеться робота над плануванням підвищення  

кваліфікації педагогів у 2020 р. за різними видами: навчання за 30-годинною програмою курсів 
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підвищення кваліфікації очної форми, у міжатестаційний період участь у семінарах, 

практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах за програмами, затверджених вченою 

радою Інституту. 

Ми щиро дякуємо за можливість здійснювати діяльність на теренах розбудови освіти 

області та нашої держави. Вважаємо, що стратегічним пріоритетом розвитку нашого Інституту 

є утримання лідерських позицій як вищого сучасного закладу післядипломної педагогічної 

освіти, інтелектуального ресурсу реалізації всіх реформаторських ініціатив профільного 

міністерства,  як надійного партнера органів державної влади та місцевого самоврядування. 
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РОЗДІЛ I 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОГО 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ 

 

УДК 378.091.12:005.963-021.68 

Гавлітіна Т. М. 

 

ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

Демонополізація післядипломної педагогічної освіти в Україні набуває реальних 

обрисів: змінюється освітня політика щодо підготовки та підвищення кваліфікації 

педпрацівників, в основу якої покладено нові механізми неперервного професійного розвитку. 

При цьому професійний розвиток педагогів у системі післядипломної освіти і надалі 

залишається надзвичайно актуальною проблемою, хоча його суть видозмінюється під впливом 

нового законодавства та новацій у системі освіти. Таким чином, увага до даного питання 

посилюється на різних рівнях співпраці серед закладів післядипломної педагогічної освіти та 

органів управління освітою регіону й об’єднаних територіальних громадах.  

У нових умовах розвитку системи післядипломної педагогічної освіти термін 

«професійний розвиток» пов’язуємо із безперервним, свідомим, цілеспрямованим процесом 

особистісного та професійного зростання педагога, що базується на інтеграції професійних 

знань та вмінь, навичок і компетентностей із метою реалізації концепції реформування 

загальної середньої освіти.  

Дослідження проблеми професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів 

об’єднало працівників Рівненського ОІППО у пошуках нових підходів до посилення науково-

методичного супроводу професійної взаємодії у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Науково-методичні розробки працівників інституту спрямовувалися передусім на створення 

й упровадження в освітній процес нових моделей і рекомендацій із питань: 

- формування органу управління освітою об’єднаної територіальної громади та 

методичного супроводу освіти; 

- створення системи менеджменту освіти в умовах опорних закладів; 

- пошук нових механізмів мотивації професійного зростання педпрацівників; 

- проектування демократичної моделі управління освітою в об’єднаній територіальній 

громаді на адаптивній основі;  

- розробка й упровадження ефективної моделі управління освітнім процесом із метою 

функціонального об’єднання зусиль для досягнення спільних цілей із професійного розвитку 

педагогів тощо [1; 2; 4; 5].  

Післядипломна педагогічна освіта в регіоні, як і раніше, базується на принципі 

безперервності професійного розвитку як можливості педагога навчатися впродовж життя, 

враховуючи власні потреби та інтереси. Із позицій освітньої реформи та демонополізації 

послуг післядипломної освіти неперервний професійний розвиток педагогів – це сучасний 

підхід до професійного вдосконалення, під час якого замість формального навчання на курсах 

підвищення кваліфікації та науково-методичних заходів упродовж п’яти років між черговою 

атестацією педагоги щороку мають удосконалювати свої компетентності та набирати як 

мінімум 30 годин. А із січня 2020 року кожен педагог поповнюватиме власне професійне 

портфоліо відомостями про своє навчання та засвідчувати його перед педрадою і керівником 



13 
 

закладу. Тобто, починає діяти нова накопичувальна система, що включатиме науково-

практичні конференції, освітні форуми, дистанційні онлайн-курси, а також ураховуватиме 

результати традиційного підвищення кваліфікації, тематичного навчання, самоосвіти, 

стажування, публікації праць і статей. 

Педпрацівники можуть реалізовувати своє право на неперервне професійне навчання 

через різні суб’єкти надання освітніх послуг у сфері післядипломної освіти, проте основними 

провайдерами в регіонах, як і раніше, залишаються заклади післядипломної педагогічної 

освіти, мережа яких зберігається та вдосконалюється. Однак варто зауважити, що до ринку 

послуг із післядипломної освіти активно включаються саморегульовані професійні об’єднання 

– громадські організації, предметні асоціації вчителів, інші об’єднання освітян та цільових 

проблемних груп. Традиційний підхід до підвищення кваліфікації змінюється на широке 

навчання за освітніми програмами підготовки вчителів до впровадження Концепції Нової 

української школи.  

Як засвідчує досвід, створюються освітні платформи, віртуальні професійні спільноти 

на зразок пропозицій щодо програм професійного обміну для педагогів, які надходять від 

«Освіторії», «Всеосвіти», Академії інноваційного освітнього розвитку, Українського 

відкритого університету післядипломної педагогічної освіти.  

Відповідно видозмінюються традиційні форми підвищення кваліфікації, створені для 

набуття учасниками професійного навчання нових та/або вдосконалення раніше набутих 

компетентностей у межах професійної діяльності чи галузі знань. Крім того, на ринок послуг 

із післядипломної освіти активно виходить навчання за модульними чи індивідуальними 

авторськими програмами. Нового значення набуває дистанційна форма навчання, 

відкриваються спеціальні освітні платформи, проблемні е-курси. Популярним стає 

стажування з метою набуття учасниками професійного навчання практичного досвіду 

виконання завдань та обов’язків. Змінюються потреби самоосвіти як самоорганізованого 

здобуття учасниками професійного навчання певних компетентностей, пов’язаних із 

повсякденною професійною, громадською або іншою діяльністю чи особистим розвитком. 

Педагоги стають повноцінними суб’єктами освітнього процесу, підвищення 

кваліфікації, набуття та неперервного вдосконалення професійних знань, умінь, навичок і 

компетентностей усіх його учасників у єдиному професійно-освітньому середовищі. Перед 

закладами післядипломної педагогічної освіти постає першочергове завдання створення нових 

умов для якісного підвищення кваліфікації педпрацівників – вільного вибору тем, змісту та 

формату свого навчання. Так, педагог самостійно обиратиме цікаві та зручні для нього теми 

(як в Україні, так і за її межами) та форми роботи (дистанційно чи стаціонарно, у державному 

чи приватному закладі освіти), тобто діятиме відповідно до індивідуальної потреби чи 

траєкторії професійного розвитку і педагогічної майстерності. 

При цьому варто пам’ятати, що освітня реформа в післядипломній освіті не знищує 

основи існуючої системи підвищення кваліфікації, а навпаки, доповнює і перетворює освітні 

послуги закладів післядипломної педагогічної освіти з метою формування політики 

вдосконалення, модернізації, розвитку, нововведень та інновацій. Для таких закладів на 

сьогодні актуальним є не питання бути чи не бути, а передусім – якими бути, тобто яким 

змістом і якими професійними цінностями буде наповнене підвищення кваліфікації та 

професійний розвиток сучасного педпрацівника.  

Отже, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти наблизилися до 

поступального розвитку та забезпечення життєдіяльності на основі неперервного 
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професійного розвитку. Даний принцип стане в нагоді для кожного педагога в постійному 

задоволенні професійних потреб у навчанні новим практикам, методам викладання, 

розвивальним методикам, а також буде основою нового проєкту науково-методичного 

забезпечення, формування і розвитку професійних компетентностей для ефективної 

педагогічної діяльності. 

Основний перелік науково-методичних заходів неперервного професійного розвитку 

педагогів доповнюється тематичним навчанням у закладах післядипломної педагогічної 

освіти, а також упровадженням інноваційних освітніх технологій у систему підвищення 

кваліфікації, зокрема:  

- збагачення курсового підвищення кваліфікації новим комплексом освітніх програм 

за галузями знань, циклом тематичних вебінарів, семінарів, тренінгів, модульних програм 

завдяки створенню нової моделі неперервного професійного розвитку та підвищення 

кваліфікації педпрацівників; 

- запровадження симуляційного навчання з метою відпрацювання ефективних методів 

розв’язання найскладніших педагогічних ситуацій за допомогою обладнання навчальних 

тренажерів, створення віртуальних педагогічних лабораторій, тренінгових центрів; 

- уведення спеціальних освітніх програм із метою оволодіння професійними 

компетентностями та поліпшення «м’яких» навичок, як-от: уміння працювати в команді, бути 

конструктивним, переконливим, управляти професійними вміннями міжособистісної 

комунікації під час міждисциплінарних і командних тренінгів, цільових майстер-класів і 

авторських майстерень тощо; 

- наближеність освітніх послуг до місця роботи та педагогічної діяльності вчителів, 

надання переваги навчанню без відриву від виробництва та горизонтальному професійному 

розвитку педпрацівників, тобто навчання в одній площині, на одній хвилі розв’язання 

проблем, особистому досвіді та досягненнях своїх колег та освоєнні нових ролей фасилітатора, 

тьютора, ментора, медіатора тощо; 

- надання платних освітніх послуг із підвищення кваліфікації педпрацівників, 

джерелами фінансування яких є кошти фізичних та/або юридичних осіб, власні надходження 

закладів освіти та/або їх засновників, інші джерела, не заборонені законодавством, виключно 

на замовлення самих педпрацівників відповідно до конкретного запропонованого інститутом 

переліку для платних послуг надактуальної тематики з метою належного виконання ними 

нових завдань і обов’язків тощо. 

Нові правила й вимоги до підвищення кваліфікації педпрацівників, що 

запроваджуються постановою Кабінету міністрів України [3], містять у собі чимало 

несподіванок не лише для педагогічної спільноти, а й для закладів післядипломної 

педагогічної освіти. Щорічне навчання вчителів відповідно до нового Положення змінює 

інституційну структуру системи неперервного професійного розвитку, що формується від 

замовників освітніх послуг у сфері підвищення кваліфікації та нових механізмах 

фінансування.  

У таких умовах важко прогнозувати розвиток післядипломної педагогічної освіти на 

далеку перспективу. Близька ж перспектива закладена у відповідях на запитання «Якою буде 

нова система підвищення кваліфікації і неперервного професійного розвитку?», «Як її оцінять 

учителі?», «Чи вплине вона на якість надання науково-методичних і освітніх послуг 

педагогу?». Однак вже сьогодні такий стан перезавантаження системи післядипломної 

освіти дає змогу закладам післядипломної педагогічної освіти виконувати індивідуальні 
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замовлення, впроваджувати спеціалізовану підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, 

здійснювати навчання для здобуття освітянами післядипломної освіти понад обсяги, 

встановлені ліцензованими навчальними програмами, та поза межами річного плану 

підвищення кваліфікації закладу.  

Отже, неперервний професійний розвиток, що здійснюється за загальними, 

спеціалізованими чи індивідуальними програмами із доступним змістом навчання для 

колективного та індивідуального замовлення тематичної освітньої послуги, впливає на 

створення регіонального інноваційного простору неперервного професійного розвитку 

педагогів, упровадження особистісно орієнтованої післядипломної освіти та сприяє співпраці 

закладів післядипломної педагогічної освіти на різних рівнях побудови якісного підвищення 

кваліфікації. 
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УДК 377 

Гриженко В. В. 

 

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД РОЗВИТКУ ФАХОВИХ КОМПЕТЕТНОСТЕЙ 

ВИКЛАДАЧІВ ПТНЗ 

У забезпеченні ефективних умов розвитку фахових компетентостей викладача ПТНЗ, 

які орієнтуються на інтелектуальний і креативний рівень розвитку особистості, значну роль 

відіграють процеси проектування і реалізації власної педагогічної діяльності, що грунтуються 

на універсальних методологічних підходах до організації освітнього процесу. Одним із 

універсальних піходів є акмеологічний підхід.  

Науковці по-різному висловлюють своє бачення сутності акмеологічного підходу. Так, 

С. Гончаренко обґрунтував цілісне визначення акмеології як науки, яка вивчає 

феноменологію, закономірності і механізми розвитку людини на ступені її професійної 

зрілості. Основна галузь досліджень акмеології пов’язана з вивченням професіоналізму як 

вищого ступеня розвитку людини [1]. 



16 
 

Х. Шапаренко акмеологічний підхід розуміє як готовність до нововведень, 

проектування мети власної діяльності, що спрямована на досягнення високого рівня 

результату, моделювання маршруту професійного самовдосконалення з урахуванням своїх 

потенційних здібностей і потреб суспільства [4].  

Н. Ничкало вважає, що головним освітянським продуктом є конкретна людина, 

підготовлена до активної високопрофесійної діяльності в різних галузях промислового, 

сільськогосподарського виробництва і сфері послуг. Мова йде про головне – людський 

капітал, від духовних, морально-етичних і професійних якостей якого залежить майбутнє 

кожної держави [3]. 

Аналіз вищезазначених думок учених дозволяє стверджувати, що акмеологічний підхід 

конкретизує ідею гуманізації освіти, засади сучасної ідеології педагогічної діяльності, 

спрямованих на досягнення подвійної мети: готовність допрофесійної діяльності та морально-

духовні цінності особистості. 

Особливістю акмеологічного підходу до розвитку фахових компетентностей 

викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти є його спрямованість на 

самовдосконалення особистості в освітньому середовищі. Він припускає виявлення умов 

мобілізації у людини прагнень на найвищі досягнення і найповнішу самореалізацію. 

Основним змістом акмеологічного підходу є виявлення акмеологічних факторів і умов 

розвитку розвитку професіоналізму.  

Суттєвими положеннями акмеологічного підходу, які поглиблюють розуміння сутності 

професійно-педагогічної самореалізації фахівця, на думку В. Левченко [2], є такі:  

- досягнення професійного акме залежить від розвитку продуктивної «Я»-концепції 

(самопізнання, самосприйняття, рефлексія, самоідентифікація, самовизначення, 

самообмеження);  

- переведення потенційних можливостей в актуальні вимагає актуалізації сутнісних 

сил людини (розкриття, розгортання сутнісних сил, самопрогнозування), які можуть 

виявлятися як самостійно, так і за умови акмеологічної підтримки;  

- досягненню оптимуму (стан самозабезпечення) в педагогічній діяльності сприяють 

самопрогнозування, самоорганізація, самоуправління або самоменеджмент; якість 

самовдосконалення залежить від здійснення зворотного зв’язку, який відбувається в процесах 

самомоніторингу, самокоригування, саморегуляції, самоконтролю, самооцінювання;  

- однією з акме-вершин необхідно вважати саморозвиток;  

- гармонія між особистісно-професійним зростанням і соціальним статусом 

підтримується процесами самовираження, самопрезентації, самоствердження. 

При оцінюванні професійної компетентності фахівця акмеологічний підхід передбачає 

врахування постійної специфічної мотивації до високопродуктивної діяльності, прагнення до 

саморозвитку. Відсутність ціннісно-мотиваційної сфери перетворює професійну діяльність на 

несистемне накопичення окремих дій без чіткої й усвідомленої мети, де формування 

операційно-технічної сфери призводить до нерегульованої сукупності дій, а недостатнє 

формування суб’єктної сфери «провокує» неусвідомлення і несприйняття своєї професійної 

суб’єктності, тобто є причиною відсутності професійної Я-концепції. Таким чином, 

втрачається головна мета діяльності та зникають уявлення про шляхи та засоби її досягнення. 

Враховуючи, що акмеологічний підхід орієнтує особистість на постійний 

саморозвиток, акмеологія виокремолює такі суб’єктивні, об’єктивні і суб’єктивно-об’єктивні 

фактори саморозвитку. Суб’єктивні фактори передбачають мотиви, спрямованість, здібності, 
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професійні дії та вміння. Група об’єктивних факторів об’єднує середовище, яке може бути 

більш чи менш продуктивним). Суб’єктивно-об’єктивні фактори саморозвитку передбачають 

наявність або відсутність творчої атмосфери у колективі, цілі, які колектив ставить перед 

собою; результати, до яких прагнуть; парціальні результати, яких досягають; технології, за 

допомогою яких їх оцінюють. 

Таким чином, акмеологічний підхід розвитку фахових компетентостей викладачів 

ПТНЗ є врай важливим, оскільки акмеологія досліджує цілісну людину (особистість) як 

суб’єкт творчої, навчально-пізнавальної, професійної (у тому числі викладацької) і 

управлінської діяльності. Викладач постійно повинен пам’ятати про те, що в процесі 

професійної діяльності змінюється не тільки особистість того, хто навчається, а й особистість 

того, хто навчає, а свою практичну діяльність розглядати як засіб самовдосконалення, як 

систему вправ із саморозвитку. З позиції акмеологічного підходу потреба у саморозвитку та 

самовдосконаленні виступає рушійною силою та джерелом розвитку фахових компетентостей 

викладачів ПТНЗ. 
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 «Теорія без практики – порожня, 

 практика без теорії – сліпа» 

Соічіро Хонда 

 

В умовах практичної реалізації основних положень Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 року особливо актуальною є проблема підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників в інституті післядипломної педагогічної освіти. Вона зумовлена потребою 
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підвищення доступності якісної та конкурентоспроможної післядипломної педагогічної освіти 

в нових соціокультурних умовах ринкової економіки. 

У Законі України «Про освіту» зазначається, що загальна кількість годин на 

підвищення кваліфікації упродовж 5 років буде не менше 150 годин. При цьому вчитель має 

самостійно вирішити, яку кількість годин з цього обсягу він використовуватиме для навчання 

щорічно; педагог сам вирішує, де підвищувати кваліфікацію; держава з коштів спеціальної 

освітньої субвенції, а також місцеві органи оплачують підвищення кваліфікації для вчителів, 

навіть якщо педагоги обирають платні курси. Однак окремі підзаконні акти перебувають на 

стадії розроблення чи громадського обговорення, що обумовлює потребу розроблення й 

експериментальної апробації регіональних моделей підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та керівників закладів освіти інститутами післядипломної педагогічної освіти, які 

б визначали інноваційну стратегію й тактику реалізації інноваційних перетворень в освіті, 

зокрема післядипломній.  

У наукових працях Л. Даниленко, Г. Єльникова, І. Жерносєк, Н. Клокар, О. Козлова, 

К. Макагон, Л. Момот, В. Олійник, Н. Протасова, З. Рябова, В. Сидоренко, Т. Сорочан 

розкрито теорію та методологію підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

керівників закладів освіти у системі післядипломної освіти, зокрема, розвитку їх професійної 

компетентності та професіоналізму, формуванню готовності до інноваційної діяльності тощо, 

напрацьовано відповідні моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

керівників закладів освіти з урахуванням регіональних особливостей розвитку, зокрема, 

накопичувальну кредитно-модульну систему (ECTS) та інші.  

Однак питання розроблення теоретико-методичних засад модульно-трансферної 

системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в інституті післядипломної 

педагогічної освіти не було предметом спеціального педагогічного дослідження. Задля його 

вирішення на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти проводиться регіональний експеримент (Наказ департаменту освіти, науки та 

молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 16.08.2018 р. 

№ 458). 

Під поняттям «модульно-трансферна система підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників в інституті післядипломної педагогічної освіти»розуміємо цілеспрямований 

процес підвищення кваліфікації, що передбачає застосування модульного підходу в 

конструюванні змісту й форм організації компетентнісно зорієнтованого навчання дорослих, 

з використанням трансферу як виду освітніх послуг задля розширення можливостей, 

задоволення запитів і потреб педагогічних працівників, розвитку їх професійної 

компетентності як замовників якісних освітніх послуг в інституті післядипломної педагогічної 

освіти. 

Концептуальна ідея – розширення простору можливостей задля задоволення потреб 

та запитів педагогічних працівників та керівників закладів освіти щодо забезпечення якості 

підвищення кваліфікації інститутами післядипломної педагогічної освіти, що передбачає 

створення організаційно-педагогічних умов розвитку їх професійної компетентності. 

Реалізація концептуальної ідеї передбачає надання освітніх послуг у формі 

трансферу, що її надає інститут заради зручності здійснення неперервної освіти у цілісному 
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андрагогічному циклі упродовж п’яти років із застосуванням накопичувальної технології 

кредитів (150 годин) підвищення кваліфікації через: 

- здійснення навчальної, науково-методичної та інших видів діяльності, що 

забезпечують підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти 

як на базі закладу післядипломної педагогічної освіти, так і без відриву від основного місця 

праці (курси на базі районів чи закладів освіти) на засадах особистісно-діяльнісного підходу; 

- застосування різних типів освітньо-професійних програм інваріативної та 

варіативної складових підвищення кваліфікації (тренінг-курс, авторський курс, воркшоп та 

інші), що забезпечують змістову цілість у межах модуля як складові накопичувальної 

технології кредитів (годин) на засадах компетентнісного й технологічного підходів; 

- використання групового та індивідуального трансферу щодо проходження курсів 

підвищення кваліфікації за різними формами організації навчання дорослих (на вибір – очна, 

очно-заочна чи дистанційна) із залученням висококваліфікованих фахівців (авторитетних 

учених, педагогів-новаторів тощо) провідних наукових установ, закладів вищої, 

післядипломної, загальної середньої освіти та громадських організацій (за потреби), що дасть 

змогу підвищити інноваційний потенціал інституту післядипломної педагогічної освіти на 

засадах соціального партнерства та андрагогічного підходу; 

- практизації наукових досліджень та розробок як однієї з форм трансферу 

інновацій, що передбачає перенесення знань, умінь, навичок, досвіду, цінностей, способів 

мислення тощо з однієї сфери діяльності в іншу задля розвитку та саморозвитку 

конкретноздатності педагогічних працівників та керівників закладів освіти у формі науково-

методичного супроводу інноваційної діяльності на засадах менеджменту освітніх інновацій.  

Практична реалізація концептуальної ідеї модульно-трансферної системи підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти в інституті післядипломної 

педагогічної освіти забезпечить дотримання принципу академічної свободи педагогічних 

працівників та керівників закладів освіти у виборі змісту та форм підвищенні кваліфікації, 

що втілює основні положення аксіологічного та акмеологічного підходів.  

Аналіз наукових праць уможливив висновки про наявність загальної суперечності між 

суспільними вимогами щодо реалізації стратегії інноваційного розвитку системи освіти, 

зокрема, післядипломної й недостатнім рівнем підготовки педагогічних працівників та 

керівників закладів освіти в закладах післядипломної освіти, що конкретизується нами у 

часткових припущеннях: 

- суспільними вимогами до підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

керівників закладів освіти й недостатнім рівнем її забезпечення в інститутах післядипломної 

педагогічної освіти, що донедавна утримували монопольні права надання відповідних освітніх 

послуг відповідно до чинних нормативно-правових актів; 

- традиційною моделлю підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

керівників закладів освіти та потребою розробки концепції і відповідної модульно-трансферної 

системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти в 

інституті післядипломної педагогічної освіти, що дасть змогу розширити їх простір 

можливостей задля отримання якісних освітніх послуг;  

- необхідністю неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

керівників закладів освіти й відсутністю відповідного теоретичного обґрунтування модульно-
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трансферної системи, яка б забезпечувала конкурентні переваги у наданні якісних освітніх 

послуг своїм замовникам. 

- Актуальність проблеми, її недостатня теоретична і практична розробленість 

зумовили вибір теми дослідження «Модульно-трансферна система підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та керівників закладів освіти в інституті післядипломної 

педагогічної освіти». 

Мета дослідження: розробити та експериментально перевірити ефективність 

модульно-трансферної системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

керівників закладів освіти в інституті післядипломної педагогічної освіти.  

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що процес підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти в інституті післядипломної 

педагогічної освіти буде ефективним, якщо розробити відповідну модульно-трансферну 

систему, накопичувальну за суттю. 

Загальну гіпотезу конкретизовано у часткових припущеннях, що модульно-трансферна 

система підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти в 

інституті післядипломної педагогічної освіти буде ефективною, якщо буде: 

- здійснено проектування процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

та керівників закладів освіти в інституті післядипломної педагогічної освіти з урахуванням 

концептуальних засад реформування освіти в Україні;  

- розроблено концепцію підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

керівників закладів освіти в інституті післядипломної педагогічної та відповідну модульно-

трансферну систему її реалізації на засадах системно-синергетичного, андрагогічного, 

особистісно-діяльнісного, компетентнісного, аксіологічного, технологічного та 

акмеологічного підходів. 

Визначена мета та сформульована гіпотеза конкретизується у таких завданнях 

дослідно-експериментальної роботи: 

- вивчити стан розробленості проблеми підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та керівників закладів освіти у закладах післядипломної педагогічної освіти в 

теорії і практиці; 

- розробити концепцію й відповідну модульно-трансферну систему підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти в інституті післядипломної 

педагогічної освіти; 

- апробувати накопичувальну технологію підвищення кваліфікації як складову 

відповідної модульно-трансферної системи; 

- з’ясувати сутність та структуру понять «модульно-трансферна система підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти», «накопичувальна 

технологія підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти»; 

- розробити та науково обґрунтувати критерії, показники, рівні ефективності 

модульно-трансферної системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

керівників закладів освіти в інституті післядипломної педагогічної освіти та дібрати 

відповідний діагностичний інструментарій; 

- розробити та апробувати комплекс програмного та навчально-методичного 

забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти 

в інституті післядипломної педагогічної освіти. 



21 
 

Отже, організація і проведення дослідно-експериментальної роботи є важливою 

складовою діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти. Адже є потреба 

розроблення та експериментальної апробації змісту та організаційних форм підвищення 

кваліфікації в умовах конкурентного середовища. 
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УДК 37.018.46 

Каплун С. В. 

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ 

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Навчання природничо-математичних дисциплін завжди займало особливе місце в 

системі загальної середньої освіти. Ці дисципліни, з одного боку, відрізняються особливою 

методологією, структурованістю, доказовою базою, а з іншого − через об’єктивну складність 

потребують виняткової уваги до організації діяльності всіх учасників освітнього процесу. 

Водночас потрібно визнати. що сьогодні існує проблема підготовленості вчителів 

природничих предметів та математики до сучасної результативної педагогічної діяльності. 

Учні нового покоління потребують нових підходів до організації навчання. Саме тому 

педагоги мають бути підготовленими до обґрунтованого упровадження ефективних інновацій 

безпосередньо у навчальний процес свого закладу. 

Системна робота щодо підготовки вчителів до впровадження інноваційних підходів до 

навчання в Харківській академії неперервної освіти здійснюється за такими напрямами: курси 

підвищення кваліфікації, тематичні спецкурси, додаткові короткотривалі курси, школи 

молодого фахівця, авторські творчі майстерні, тимчасові творчі колективи, підготовка 

науково-методичних та навчально-методичних видань, семінари, вебінари тощо. 

Під час навчальних занять викладачами кафедри методики природничо-математичної 

освіти активно використовуються ефективні організаційні форми та методи залучення 

педагогів до опрацювання нових практик навчання: організація навчальної діяльності за 

допомогою веб-ресурсів (блогу кафедри, сайту); використання мультимедійних комплексів та 

цифрових вимірювальних лабораторій; підготовка до сучасної організації експериментальної 

діяльності учнів, у тому числі й до проведення віртуальних експериментів; підготовка до  

складання компетентнісно орієнтованих завдань; використання технології BYOD; створення 
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та дослідження динамічних математичних моделей; залучення педагогів до упровадження 

кейс-технології, гейміфікації та прийомів візуалізації навчального матеріалу.  

Так, обговорюючи використання технології BYOD («Bring Your Own Device» – 

«принось свій власний пристрій»), учителям пропонується заздалегідь установити в свої 

смартфони певні мобільні додатки, за допомогою яких у процесі навчання можна швидко та 

цікаво організувати ефективний зворотний зв’язок. Зазвичай на курсових заняттях 

використовуються SocrativeStudent, Kahoot, Plickers, а також онлайн-платформа Classtime. Для 

мотивації педагогів на вказаних ресурсах нами розроблено відповідні предметні завдання, 

виконання яких яскраво демонструє вчителям можливості цифрових інструментів 

формувального оцінювання, опитування. При цьому вчителі виступають в ролі учнів, 

відчуваючи ті самі емоції та інтерес, який матимуть їхні учні. 

Особливістю використання мобільного додатку Plickers є те, що він дозволяє проводити 

опитування та тестування за допомогою лише одного вчительського смартфона та спеціальних 

карток з QR-кодами, які безкоштовно роздруковуються з сайту plickers.com (меню Get Plickers 

Cards) та роздаються учням. Також цікавою є можливість використовувати вже створені бази 

тестів (наприклад, завдання ЗНО минулих років). 

Як відомо, серед сучасних освітніх трендів на одному з перших місць є змішане 

навчання (blended learning), тому вчителі мають бути обізнаними у цьому питанні. Для цього, 

наприклад, на відповідних курсових заняттях учителі фізики не лише дізнаються про сутність 

та різні моделі змішаного навчання, але й мають змогу взяти участь у ротації за станціями 

(station rotation) в процесі обговорення особливостей розв’язування задач з певної теми. 

Важливою умовою ефективного засвоєння школярами навчального матеріалу, 

формування вмінь і навичок подання інформації, а також результатів спостережень і 

досліджень вважають візуалізацію навчального матеріалу. Зазвичай у підручниках і 

навчальних посібниках наочне представлення матеріалу є: таблиці, блок-схемами, рисунки, 

фотографії. Але сьогодні цей перелік має бути доповнений сучасними засобами візуалізації, 

які сприяють узагальненню уявлень учнів про навчальний контент, про порівняння та 

аналогію, про структуру змісту матеріалу, що вивчається, а також є динамічними та цікавими. 

У процесі навчання виникає необхідність зрозумілого та обґрунтованого візуального подання 

структури певного розділу або теми навчального курсу, зв’язок понять та величин, що 

описують явище або процес, порівняння об’єктів тощо. Для вирішення цих завдань 

пропонується використовувати ментальні карти (карти знань, інтелект-карти, mind map), 

хмари тегів (слів), діаграми Венна та інші засоби наочного представлення навчального 

контенту, з якими в процесі занять на курсах підвищення кваліфікації та тематичних 

спецкурсах ознайомлюються вчителі. Наприклад, ментальні карти можна створювати як в 

традиційному паперовому варіанті, так і за допомогою онлайн-ресурсів та мобільних додатків 

(https://coggle.it, https://bubbl.us, https://popplet.com, https://www.mindmeister.com, 

https://mind42.com та інші). 

Корисним засобом аналізу, узагальнення та систематизації знань є діаграма Венна, яку 

з успіхом можна застосовувати як прийом формування та розвитку критичного мислення. 

Сьогодні існують різноманітні цифрові ресурси, які дозволяють певною мірою автоматизувати 

побудову такої діаграми (наприклад, Creately, Canva), але можна скористатися й 

можливостями Microsoft Office. Під час курсових занять учителі природничо-математичних 

дисциплін на практиці ознайомлюються з особливостями створення таких діаграм, 

використовуючи зміст навчальних курсів основ природничих наук та математики. 
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Підготовлені діаграми та ментальні карти розміщуються потім на сайті кафедри. 

Таким чином, створена та працює система підготовки вчителів природничо-

математичних дисциплін до використання сучасних технологій навчання шляхом організації 

їхньої активної та інтерактивної діяльності в процесі підвищення кваліфікації. Важливе 

значення при цьому належить координації навчальної діяльності за допомогою блогу та сайту 

кафедри. 

Перспективи подальших досліджень бачимо в удосконаленні моніторингу запитів 

учителів щодо їхніх професійних проблем та формуванні нового змісту і форм проведення 

навчальних занять курсів підвищення кваліфікації. 

 

УДК 378.091.12 (477) 

Кінах Н. В. 

 

ПЕДАГОГІЧНА КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Стрімка динаміка розвитку суспільства, високий рівень розвитку сучасних технологій 

викликають необхідність перенесення уваги педагогів з процесу передачі готових знань на 

процес здобуття знань, тобто на розвиток креативності здобувачів освіти. Формування 

креативної особистості педагога є сьогодні однією з актуальних проблем, адже підготовка до 

професійної діяльності досягає мети, якщо в результаті вдається сформувати ініціативного, 

творчо активного педагога, здатного у свою чергу формувати творчу особистість учня. Творча 

особистість є найбільшою цінністю для будь-якого суспільства, оскільки для неї характерна 

висока продуктивність, результативність особистісно та суспільно значущої творчої праці, 

завдяки чому людство робить черговий крок у своєму прогресі. Задля того, щоб успішно 

розвивати креативність здобувачів освіти, сучасний педагог сам повинен бути креативною 

особистістю, прагнути до подолання в собі сили шаблону та формальності у викладанні 

навчального матеріалу [2, С. 188]. 

 У структурі креативності педагога виділяємо наступні якості: здатність до творчості, 

до вирішення проблемних завдань; винахідливість; гнучкість і критичність розуму, інтуїцію, 

самобутність і впевненість в собі; здатність ставити і вирішувати нестандартні завдання, 

здатність до аналізу, синтезу і комбінування, здатність до перенесення досвіду, передбачення; 

емоційно-образні якості: одухотвореність, емоційний підйом у творчих ситуаціях; 

асоціативність, уява, відчуття новизни, протиріч, здатність до емпатії (емпатійність); 

проникливість, уміння бачити знайоме в незнайомому; подолання стереотипів; схильність до 

ризику, прагнення до свободи. 

Тема креативності – не нова як у теоретичних, так і в експериментальних дослідженнях. 

Значний внесок в її розвиток внесли зарубіжні вчені Е. де Боно, Дж. Гілфорд, С. Медник, 

Р. Мей, А. Маслоу, Дж. Рензуллі, М. Рорбах, А. Ротенберг, К. Роджерс, Р. Стернберг, 

А. Танненбаум, Є. Торренс, К. Хеллер. Процеси, пов’язані з формуванням креативності, 

досліджували Д. Богоявленська, О. Брушлинський, Р. Грановська, В. Дунчев, В. Дружинін, 

В. Козленко, Я. Пономарьов, С. Рубінштейн та ін. Проте, незважаючи на постійний інтерес 

науковців до проблеми креативності, залишається велике коло питань, які потребують 

додаткового розгляду: відсутнє єдине визначення цього поняття, зокрема з огляду на процес 

управління в сфері освіти; недостатньо досліджені фактори формування креативності та її 



24 
 

зв'язок з іншими особистісними характеристиками; не менш цікавим є дослідження впливу 

креативності на різноманітні види професійної діяльності педагога.  

Т. Божидарнік та Н. Василик вважають, що основними принципами креативності є: 

ціленаправленість, гнучкість, інтуїтивність, латеральність, скомбінованість, результативність, 

оптимальність, ефективність, ініціативність [1].  

В умовах глобальної перебудови, гуманізації системи освіти, актуальною є потреба в 

ініціативних, творчих педагогах, здатних до швидкого реагування на вимоги суспільства, 

реалізації свого потенціалу, прийняття важливих рішень, спрямованих на оновлення й 

удосконалення освітнього процесу, всебічний духовно-творчий розвиток підростаючого 

покоління. За таких умов необхідною стає креативно-інноваційна стратегія побудови 

освітнього процесу, що передбачає зміну вектора підготовки педагогів з нормативно-

регламентованого на творчий компонент, перенесення акценту з передавання знань про 

способи традиційного вирішення методичних завдань на формування готовності до творчого 

пошуку, самовдосконалення й саморозвитку професійно сутнісних креативних якостей 

особистості. Креативно-інноваційна стратегія детермінує зміни у всіх компонентах 

професійно-методичної підготовки педагога: освітній процес набуває креативного, 

розвивального характеру й передбачає варіативність, пошук, відкриття і творче засвоєння 

здобувачами освіти суспільного досвіду; метою навчання стає забезпечення умов 

саморозвитку особистості, задоволення її освітніх потреб і розвиток креативних здібностей, 

активну участь у цілепокладанні; зміст навчання – динамічний, постійно оновлюваний; 

навчальна інформація має альтернативний, проблемний характер, здобута переважно 

самостійно з частотним продукуванням індивідом власних ідей; мотивація – внутрішня, 

заснована на самоактуалізації особистості; функції педагога розширюються до організації 

співтворчості з учнями, їхньої самостійної пізнавальної діяльності, консультування, 

фасилітації; функції здобувача освіти полягають в активній пошуковій діяльності й 

постійному саморозвитку; у формах організації навчання домінує суб’єкт-суб’єктна взаємодія; 

пріоритетними методами є проблемний виклад, евристичний, дослідницький; розширюються 

форми організації контролю – тестовий, взаємоконтроль, експертна оцінка, рейтинг тощо.  

Сутність педагогічної творчості полягає у взаємозв’язку педагога й учня, педагогічного 

й учнівського колективів, який здійснюється в спільній творчій діяльності, що спрямована на 

розвиток творчої індивідуальності кожного її суб’єкта. У контексті вищевказаного необхідно 

визначити основні параметри, які характеризують педагогічну креативність: 

1. Творчий підхід у педагогічній діяльності (креативність): швидкість мислення; 

здатність швидко і без внутрішніх зусиль переключатися з однієї ідеї на іншу; здатність до 

генерування ідей, які відрізняються від загальноприйнятих; відкритість та інтерес до всього 

нового; здатність приймати рішення в ситуаціях невизначеності; здатність до гнучкого 

мислення, яке може проявлятися у конструюванні нової оригінальної наочності; гнучкість 

словесного мислення, вміння «запалити» учнів своєю розповіддю; вибірковість до пізнання 

нового; пошуково-перетворюючий стиль мислення; творча фантазія, розвинене уявлення; 

проблемне бачення ситуації; прагнення до винаходів, творчості; інтерес до загадок, 

парадоксів, імпровізації; здатність самостійно приймати рішення; здатність швидко 

переключати увагу. 

 2. Здатність постійно розвивати творчий педагогічний досвід, компетентність: бажання 

підвищувати професійну компетентність, отримувати нові знання, розвивати відповідні 

вміння, навички педагогічної діяльності; здатність швидко знаходити, набувати у творчих 
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пошуках нові знання, розширювати свій професійний кругозір; уміння цілеспрямовано 

вивчати питання або проблеми, пов’язані із педагогічною діяльністю; почуття задоволення від 

збагачення досвіду педагогічної діяльності і водночас – творчого невдоволення рівнем 

досягнень, як умова подальшого зростання професійної компетентності.  

3. Здатність формувати та реалізувати творчу стратегію педагогічної діяльності: стійка 

потреба у систематичному збагаченні досвіду педагогічної діяльності; здатність до 

самостійного формування глибоких і систематичних знань у процесі вирішення ключових 

навчальних та виховних проблем; уміння розробляти гнучку стратегію творчої педагогічної 

діяльності на основі визначення мети й побудови відповідної до неї програми; здатність 

мобілізувати власний досвід, або швидко набувати додаткової компетентності з метою 

розв’язання важливої та складної педагогічної проблеми; почуття відповідальності при 

виконанні творчих професійних завдань.  

Особливості розвитку креативності педагога НУШ пов’язані з ключовою 

компетентністю – умінням учитися. До них належать такі вміння: прогнозувати результати 

діяльності (навчально-організаційні вміння); працювати із зоровими опорами; перетворювати 

інформацію на спосіб діяльності; формулювати запитання проблемно-пошукового типу; 

виділяти смислові елементи та висловлювання; ущільнювати й розгортати інформацію; 

застосовувати аналіз і синтез для опрацювання інформації та визначення способів її 

кодування; встановлювати зв’язки між новими та засвоєними знаннями; переносити знання й 

способи діяльності в нову ситуацію (навчально-інформаційні уміння); уявляти, моделювати, 

комбінувати, перетворювати (навчально-інтелектуальні та творчі вміння); оцінювати 

відповідність обраних засобів завданням роботи (контрольно-оцінні вміння) [4]. Окрім 

означених характеристик, які повинні бути сформовані у педагогів НУШ, креативність в 

методичній сфері професійної діяльності виявляється в таких основних діях: усвідомленні та 

подоланні бар’єрів, стереотипів, змістових і поведінкових шаблонів; пластичній модифікації 

досвіду за допомогою перекомбінації вже відомих елементів, методів, прийомів навчальної 

діяльності та формулювання нових цілей і засобів їх втілення; педагогічній імпровізації в ході 

реалізації педагогічного задуму; прагненні до особистісного самовираження у творчій 

діяльності, виробленні індивідуально-творчого стилю роботи; бажанні забезпечити 

сприятливі умови для творчого розвитку учнів; здатності швидко й ефективно адаптуватися в 

динамічних обставинах навчально- виховного процесу [1].  

Найвища результативність педагогічної творчості виявляється в позитивній динаміці 

сформованості учня та зростанні рівня творчої діяльності самого вчителя. При цьому стратегія 

креативного підходу до організації освітнього процесу повинна передбачати: усвідомлення 

педагогами Нової української школи власних особистісних і професійних можливостей, 

розвиток педагогічних здібностей до рівня креативних; задоволення потреби у новизні і 

нестандартних способах розв’язання професійних проблем; установку на творчість 

і подолання стереотипних способів та формалізму у професійних діях; прогнозування шляхів і 

вдосконалення творчого потенціалу особистості. 
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КОМУНІКАТИВНІ ЗДІБНОСТІ ЯК ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ 

ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА 

Постановка проблеми. Через живе та безпосереднє спілкування педагога з дитиною 

здійснюється найголовніше в педагогічній діяльності – вплив особистості на особистість. 

У зв’язку з цим комунікативні здібності педагога набувають ролі професійно значущих. 

Метою статті є теоретичний аналіз сутності, змісту, структури комунікативних 

здібностей. 

Аналіз досліджень та публікацій. Фундаментальні положення теорії комунікативних 

здібностей викладено в працях Г. Васильєва, П. Гончарука, А. Кідрона, Л. Лукаша, 

С. Максименка, Р. Нємова, Л. Орбан-Лембрик, Т. Пивоварчук, К. Платонова та ін. 

Так, Г. Васильєв, А. Кідрон, К. Платонов розуміють комунікативні здібності як 

здібності до побудови міжособистісних стосунків, які виявляються в навичках суб’єкта 

вступати в соціальні контакти [2].  

П. Гончарук, С. Максименко, Р. Нємов вважають, що комунікативні здібності особи 

характеризуються вмінням легко й швидко встановлювати ділові й товариські контакти з 

людьми, прагненням до розширення сфери спілкування, до участі в суспільних і групових 

заходах тощо [1, 7, 8]. 

Деякі автори визначають комунікативні здібності як індивідуально-психологічні і 

психофізіологічні особливості людей, що забезпечують успішну взаємодію партнерів 

і успішне розв’язання комунікативних задач [4]. 

На думку Т. Пивоварчук, комунікативні здібності – це інтегративні якості особистості, 

які формуються у процесі обміну соціальною інформацією та виражені у потребі не лише 

здійснювати цілеспрямовану комунікативну діяльність, але й прагнути до саморозвитку та 

самовдосконалення як суб’єкта інформаційних та діалогічних взаємодій [9]. 

Виклад основного матеріалу. Продуктивність педагогічної діяльності залежить від 

уміння вчителя створити систему діалогу в спілкуванні з учнем. Тому на вчителя покладено 

обов’язки не тільки учасника діалогу, а й організатора, творця його. Важливу роль у цьому 

відіграють комунікативні здібності як професійно значущі якості особистості педагога. 

Комунікативні здібності вчителя охарактеризовано в працях І. Зимньої, В. Кан-Каліка, 

Н. Кузьміної, А. Маркової, Л. Митіної, А. Орлова та ін.  

Так, Н. Кузьміна визначає комунікативні здібності вчителя як здатність встановлювати 

правильні стосунки з учнями і перебудовувати їх відповідно з розвитком цілей і засобів [5]. 

Комунікативні здібності, вважає І. Зимня, – це здібності до спілкування з дітьми, вміння 
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знайти правильний підхід до учнів, встановити з ними доцільні, з педагогічної точки зору, 

взаємини [3]. 

Комплексне вивчення здібностей вимагає проведення досліджень на трьох рівнях: 

психофізіологічному, коли діагностуються типологічні властивості нервової системи, як 

загальні, генетично зумовлені, безумовно-рефлекторні, так і специфічно людські, зумовлені 

асиметрією мозкової діяльності і набутими характеристиками; психологічному, при якому 

визначаються індивідуальні особливості пізнавальних процесів (сприйняття, пам’яті, 

мислення, мовлення) та особистісні властивості характеру (емоційності, тривожності тощо); 

соціально-психологічному, який включає визначення успішності діяльності за довгий період 

з її диференційним аналізом, вивчення особливостей індивідуального стилю діяльності, 

урахування характеру міжособистісних взаємин тощо [6]. 

Об’єднання ознак, що відносяться до трьох названих рівнів, але пов’язаних між собою 

у стійкі комплекси, лягло в основу класифікації здібностей, яка добре узгоджується з 

виділеними Б. Ананьєвим основними блоками людської життєдіяльності: пізнанням (з ним 

співвідносяться пізнавальні здібності), спілкуванням (якому відповідають комунікативні 

здібності) та працею (їй відповідає працездатність як фактор обдарованості, трудової 

активності, професійної відповідності) [7]. 

Розглядаючи здібності як індивідуально-психологічні особливості, які людина 

продукує в процесі психічного розвитку, Б. Теплов зазначає, що за своєю суттю здібності є 

поняттям динамічним, вони існують лиш у русі, у розвитку. А розвиток здійснюється не 

інакше, як у формі практичної або теоретичної діяльності. Отже, здібність не може виникнути 

поза відповідною конкретною діяльністю [10].  

Принциповою є думка вченого щодо комплексної взаємодії здібностей в діяльності, 

адже «не окремі здібності, як такі, безпосередньо визначають можливість успішного 

виконання якої-небудь діяльності, а лише те своєрідне сполучення цих здібностей, яке 

характеризує таку особистість. 

Однією з важливих особливостей психіки людини є можливість надзвичайно широкої 

компенсації одних властивостей іншими, внаслідок чого відносна слабкість якої-небудь однієї 

здібності зовсім не вилучає можливості успішного виконання, навіть такої діяльності, яка 

найтісніше пов’язана з цією здібністю. Відсутню здібність можна компенсувати в дуже 

широких межах іншими високорозвиненими в цієї людини здібностями» [10, С. 21].  

 Аналізуючи здібності до спілкування, Р. Нємов звертає увагу на те, що без уміння 

адаптуватися до контактів міжособистісного характеру та до людей, які беруть у них участь, 

правильно сприймати й оцінювати їх самих та їхні вчинки, взаємодіяти з ними та 

налагоджувати добрі взаємини в різних соціальних ситуаціях, нормальне життя і психічний 

розвиток особистості були б просто неможливі [8]. 

У ряді експериментальних досліджень встановлено, що природні передумови 

комунікативних здібностей (а це, насамперед, властивості активації нервової системи та 

пов’язаного з нею орієнтувального рефлексу) входять до структури складного 

симптомокомплексу, утвореного поєднанням високої лабільності, хорошої слухової пам’яті та 

домінуванням функцій першої сигнальної системи. Показано також, що комунікативні 

здібності індивіда співвідносяться з домінуючою активацією правої півкулі головного 

мозку [1; 2; 9]. 

Провідними психологічними факторами комунікативних здібностей виступають 

чутливість, чуйність, уміння оцінити емоційні стани іншої людини, комунікабельність. 
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Відповідно такими фізіологічними факторами є реактивність у вигляді поєднання слабкості і 

лабільності нервової системи та домінування правопівкульних функцій першої сигнальної 

системи. 

Цікавою є спроба інтегрувати комунікативні здібності з індивідуальними 

особистісними властивостями у понятті “комунікативна здатність». Остання інтерпретується 

Т. Федотюк як інтегративна властивість особистості, яка складається з когнітивного 

(професійна компетентність, рефлективність, децентрованість мислення), емоційного (висока 

чуйність і тактовність, позитивне емоційне ставлення до почуттів іншого, максимальна 

щирість і відвертість у проявах власних почуттів), поведінкового (здатність до 

саморегулювання, корегування власних дій, впевненість, відповідальність) компонентів. При 

цьому емпатія виноситься за рамки емоційного компоненту, будучи стрижневим елементом, 

що пронизує всі названі компоненти [11]. 

Серед комунікативних здібностей О. Леонтьєв виокремлює дві основні групи: перша з 

них пов’язана з умінням використовувати особистісні комунікативні властивості в 

спілкуванні, а друга – із володінням технікою спілкування й контакту. Ці дві групи здібностей 

об’єднують цілий комплекс якостей особистості, що забезпечують успішний комунікативний 

процес [6].  

Кожна здібність має свою структуру, яка залежить від розвитку особистості. До складу 

кожної здібності завжди входять деякі операції або способи дії, за допомогою яких ця 

діяльність здійснюється. Саме тому, як зазначав С. Рубінштейн, ні одна здатність не є 

актуальною, реальною здатністю, поки не увібрала в себе систему відповідних суспільно 

вироблених операцій. З цією точкою зору певна здатність завжди являє собою складну систему 

способів, дій і операцій [10]. 

Певну зацікавленість викликає нормативна модель комунікативних здібностей, 

розроблена та описана Т. Пивоварчук. Дана модель розглядається як сукупність тезаурусного, 

мотиваційно-прагматичного та ціннісно-смислового шарів, кожен із яких містить 

комунікативно-інформаційний, когнітивний та емотивний компоненти.  

До комунікативно-інформаційного компонента тезаурусного шару внесено такі вміння, 

як: «уміння аргументувати», «довести власну точку зору», «обґрунтовувати», «висловлювати 

оригінальні ідеї», «поєднувати висловлювання в діалозі», «ораторські вміння» та «вміння 

конструктивної взаємодії». 

Когнітивний компонент тезаурусного шару складається з «мовної здатності», «вміння 

використовувати когнітивні стратегії у спілкуванні», «вміння знаходити, використовувати, 

розуміти, перероблювати інформацію».  

Емотивний компонент тезаурусного шару містить «уміння здійснювати рефлексію 

власних висловлювань», «вміння адекватно сприймати та передавати почуття», «прогнозувати 

висловлювання інших». 

Комунікативно-інформаційний компонент мотиваційно-прагматичного шару 

складається з таких умінь, як «управляти процесом спілкування» та «користуватися технікою 

спілкування». Когнітивний компонент мотиваційно-прагматичного шару передбачає «вміння 

цілеспрямовано будувати висловлювання», «контролювати мовлення», «враховувати фактор 

адресата». Емотивний компонент цього шару складається з таких умінь: «обирати та 

користуватися вербальними та невербальними засобами комунікації», «презентувати швидку 

емоційну реакцію», «співчувати з метою досягнення цілі в спілкуванні».  
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 І, нарешті, комунікативно-інформаційний компонент ціннісно-смислового шару 

містить уміння: «аналізувати власні думки, почуття, вчинки», «презентувати правила етикету 

в комунікації», «розпізнавати особисті атрибутивні упередження». Когнітивний компонент 

цього шару складається з умінь «використовувати стилістичні засоби мови», «спілкуватися, 

уникаючи етнічних стереотипів», «акультураційної включеності». Емотивний компонент 

ціннісно-смислового шару передбачає вміння «передавати інформацію на оцінювальному 

рівні», «презентації власної особистості» тощо [9]. 

Висновки. Проведений теоретичний аналіз наукових джерел дає підстави розглядати 

комунікативні здібності як індивідуально-психологічні і психофізіологічні особливості людей, 

що є умовою успішного здійснення комунікативної діяльності. Комунікативні здібності 

індивіда співвідносяться з домінуючою активацією правої півкулі головного мозку. Серед 

комунікативних здібностей виокремлюють групи, пов’язані з умінням використовувати 

особистісні комунікативні властивості у спілкуванні й володінням технікою спілкування й 

контакту. 

Провідними психологічними факторами комунікативних здібностей виступають 

чутливість, чуйність, уміння оцінити емоційні стани іншої людини, комунікабельність. 

Відповідно такими фізіологічними факторами є реактивність у вигляді поєднання слабкості і 

лабільності нервової системи та домінування правопівкульних функцій першої сигнальної 

системи. 
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PRIORYTETY KSZTAŁCENIA STUDENTÓW I NAUCZYCIELI NA STUDIACH 

PODYPLOMOWYCH W PERSPEKTYWIE ZMIAN LEGISLACYJNYCH 

 Podstawowe wyzwania i problemy polityki oświatowej wiążą się obecnie z modernizacją 

systemu edukacji, w tym także systemu szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w aspekcie kształcenia 

kadr oświatowych.  

 Wprowadzane zmiany w programach studiów są wynikiem zmian cywilizacyjno-prawnych 

oraz nowego ujęcia przygotowania zawodowego w postaci krajowych ram kwalifikacji.  

 Zachodzące w systemie kwalifikacji zmiany w coraz większym stopniu koncentrują uwagę 

na osobach uczących się oraz na osiągniętych przez nie efektach, podkreślając wagę współpracy 

resortów, wzajemnej spójności i odpowiedzialności1. 

 Kształcenie nauczycieli zatem musi uwzględniać szerokie spektrum treści programowych 

oraz dobrze przygotowaną pod względem programowym i organizacyjnym – praktykę. 

 Wyjaśnienia w zakresie kompetencji stają się koniecznością w wymiarze kształcenia 

studentów w obszarze pedagogiki, zwłaszcza w specjalności edukacja wczesnoszkolna  

i przedszkolna, gdzie kształtuje się sylwetkę nauczyciela na pierwszym, elementarnym poziomie 

edukacji. 

 Edukacja zatem, zgodnie z encyklopedią pedagogiczną to – podstawowe pojęcie  

w pedagogice obejmujące ogół wielowymiarowych działań oraz procesów służących wychowaniu i 

kształceniu osób czy grup społecznych2. 

 W zależności od przesłanek teoretycznych i uwarunkowań społeczno-politycznych edukacja 

jest traktowana jako: 

1) proces permanentnego uczenia się człowieka przez całe życie; 

2) prawo, a zarazem obywatelska powinność człowieka oraz imperatyw społeczny; 

3) instrument władzy politycznej do realizacji określonych interesów i celów społecznych; 

4) obszar samoregulacji społecznej, główny czynnik rozwoju ludzkiego kapitału, jakości życia 

społeczeństw czy cywilizacji; 

5) typ przemocy symbolicznej narzucającej kulturę grupy dominującej przedstawicielom 

innych grup społecznych, tym samym czynnik stratyfikacji społecznej, która generuje mechanizmy i 

szanse awansu społecznego oraz selekcji i marginalizacji; 

6) «ekran kultury» tłumaczący złożoność jej pola znaczeń i symboli; 

7) typ normatywnego dyskursu, przedstawiającego określoną perspektywę myślową, a 

umożliwiającą opowiedzenie się po jednej ze stron konfliktów światopoglądowych, ideologicznych 

czy moralnych. 

Analizując szerokie spektrum założeń edukacyjnych należy wziąć pod uwagę płaszczyzny 

wzajemnych relacji i oddziaływań, gdzie toczy się proces edukacyjny. Mowa tutaj o rodzicach, 

uczniach i nauczycielach jako elementach wzajemnych uwarunkowań.  

                                                             
1 Ustawa o szkolnictwie wyższym, Konstytucja dla Nauki, 2018. 
2 B. Śliwerski, Edukacja, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom I, Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 905. 
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Proces edukacji zakłada holistyczne podejście do wdrażanych zmian i proponuje działania 

zoptymalizowane i ukierunkowane na prawidłowy rozwój jednostki. W tym celu opracowano 

programy studiów, gdzie do tego zadania przygotowywani są przyszli nauczyciele zdobywający 

wiedzę, umiejętności i kompetencje w procesie kształcenia przygotowującego ich do roli 

nauczyciela3. 

Edukacja jest więc z jednej strony czynnikiem kształtowania tożsamości człowieka, z drugiej 

zaś nieodzownym warunkiem twórczym jego naturalnego rozwoju. 

 Edukacja rozumiana jest jako «ogół procesów i zabiegów oświatowych  

i wychowawczych – przede wszystkim zamierzonych, lecz również okazjonalnych – których celem 

jest wyposażenie wychowanka w wiedzę i umiejętności, a także ukształtowanie jego osobowości 

stosownie do uznawanych w danym społeczeństwie wartości i ideału wychowawczego»4. 

Edukacja permanentna, edukacja przez całe życie wkomponowana jest w kanon dyrektyw 

unijnych oraz w zasady samorozwoju współczesnego człowieka, człowieka XXI wieku. 

Kształcenie nauczycieli – we współczesnej rzeczywistości wymaga uwzględnienia: 

- współczesnego kontekstu funkcjonowania edukacji; 

- zmiany w obszarze funkcji zawodowych nauczycieli; 

- przemiany koncepcji kształcenia nauczycieli warunkowanej zmianą społeczną. 

Przemiany związane z kształceniem nauczycieli mają perspektywiczną wizję zmiany postaw: 

– od postawy pewności gwarantowanej prawem naukowym i autorytetem do postawy pytań, 

wątpliwości wynikających ze złożoności sytuacji działania nauczyciela, – od sterowania do 

inspirowania rozwoju, 

 – od prostego przekazu do wprowadzenia ucznia w świat wiedzy, – od dominacji intelektu w 

szkolnym poznaniu do równowagi myśli i uczuć, – od postawy alternatywy do postawy dialogu, 

 – od prymatu koncepcji do prymatu zawodowej refleksji5. 

Dlatego też niezwykle ważnym zadaniem jest kształcenie zawodowe nauczyciela – 

profesjonalisty, przygotowanego merytorycznie, pedagogicznie, psychologicznie oraz metodycznie. 

Nauczyciela, który wspiera rozwój dziecka, wyzwala aktywność uczących się 

 i wspomaga ich w działaniu. Nauczyciela twórczego, o wysokim stopniu samodzielności i 

odpowiedzialności za rozwój swoich wychowanków oraz współdziałanie ze wszystkimi podmiotami 

życia szkolnego i środowiskowego6. 

Kształcenie na kierunku pedagogika jest niezwykle ważnym zadaniem w kontekście nauk 

społecznych zwłaszcza tych, które zajmują się rozwojem, kształceniem i funkcjonowaniem 

człowieka w określonych ramach społecznych. Wprowadzana reforma szkolnictwa dotycząca objęcia 

6-latków obowiązkiem uczęszczania do szkoły podstawowej (ustawa z 19.03.2009 o zmianie ustawy 

                                                             
3Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

  
4 C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2009, s.40. 
5H. Kwiatkowska, Kształcenie nauczycieli, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom II, 

Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 880. 

  
6J.Góral-Półrola, T. Konopka, E. Męcina-Bednarek, Innowacyjny Program Kształcenia Nauczycieli Edukacji 
Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany w Staropolskiej Szkole 
Wyższej wKielcach 
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o systemie oświaty) oraz fakt, iż coraz większy nacisk kładzie się na kształcenie kompetencji 

porozumiewania się w języku angielskim już na etapie przedszkola generuje potrzebę wyposażania 

nauczycieli w kompetencje niezbędne do skutecznego łagodzenia wynikających na tle barier 

emocjonalnych i wychowawczych u dzieci oraz potrzebę skutecznego prowadzenia kształcenia 

językowego. Zakładana wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mogą 

przyczynić się do zwiększenia szans edukacyjnych dzieci z dysharmoniami rozwojowymi i 

zaniedbaniami środowiskowymi. W dobie współczesnych zmian społeczno-gospodarczych i 

edukacyjnych należy zweryfikować dotychczasowe metody nauczania ukierunkowując działania na 

indywidualny rozwój każdego dziecka, stąd konieczne jest kształtowanie niezbędnych kompetencji 

nauczycieli już na etapie kształcenia i praktyk pedagogicznych. 

 Postępujący proces wprowadzania zmian wiąże się z zastosowaniem nowych, 

innowacyjnych, bądź modyfikowaniem dotychczasowych metod i sposobów pracy. Podstawowa 

definicja terminologiczna «innowacji» pochodzi od łacińskiego słowa innovatio i oznacza 

wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzoną, nowość, zaś innowator to człowiek 

wprowadzający innowację7. Zmiany innowacyjne mogą być okazjonalne oraz systematyczne i 

planowe, ukierunkowanie i pozbawione kierunku, powodujące postęp, lub regres w działalności 

pedagogicznej. Innowacje mogą przybierać różny zasięg i kształt; mogą dotyczyć całego systemu 

szkolnego lub tylko wybranych jego części składowych, mogą dotyczyć pracy samego nauczyciela 

w obrębie organizacji zajęć, środków, stosowanych metod; lub też uczniów w aspekcie ich form 

aktywności i działania. Ponadto innowacje mogą obejmować ustalenia legislacyjne, treści, cele oraz 

organizację edukacji na poszczególnych etapach kształcenia. 

W pedagogice stosowane działania odnoszą się do sfer relacji interpersonalnych oraz do 

zagadnień programowych i rozwiązań organizacyjnych, zatem do głównych kategorii zmian 

innowacyjnych zalicza się: 

- procesy planowania i realizacji reform oświatowych; 

- bieżącą działalność modernizacyjną administracji oświatowej; 

- zastosowanie w praktyce wyników badań naukowych; 

- działalność eksperymentalną szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych; 

- twórczość pedagogiczną nauczycieli.  

Kategorie te wzajemnie się uzupełniają i dopełniają w procesie rozwojowym edukacji»8. 

W ostatnim czasie zatem wdrażane zostają zmiany w zakresie kształcenia studentów, 

opracowano system wymagań ujętych jako krajowe ramy kompetencji dla każdego kierunku 

kształcenia, które zawierają określone wymogi w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Treści 

kształcenia zatem formułowane przez zespoły naukowe muszą być spójne z praktycznym zakresem 

kształcenia studenta i powinny zawierać elementy nowatorstwa pedagogicznego z uwagi na 

nieustannie zmieniającą się sytuację edukacyjną, zarówno w zakresie treści programowych, 

kompetencji nauczycieli, jak i możliwości oraz specyficznych potrzeb dzieci i młodzieży9. 

Nauczyciel – zawód, powołanie, czy misja? W płaszczyźnie oddziaływań edukacyjnych 

wszystkie te terminy wiążą się z nauczycielskim profesjonalizmem, który bywa rozpatrywany w kilku 

sferach: 

                                                             
7 L. Drabik (red.), Słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s.396. 
8 J. Półturzycki, Innowacja pedagogiczna, [w:]T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo 

Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 332. 
9 E. Męcina-Bednarek, K. Stępień, M. Jarosińska, Nowe wychowanie we współczesnym przedszkolu i szkole 

podstawowej, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Programu Społecznego, 

Kielce, 2015. 
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- w sferze wiedzy i kompetencji; 

- w sferze potrzeb i emocji; 

- w sferze świadomości kontaktu z drugim człowiekiem. 

 Funkcjonowanie nauczyciela jest wielorako uwarunkowane, osadzone w danej tradycji, 

rzeczywistości prawnej, ekonomicznej, w określonej strukturze i świadomości społecznej10. 

Jakością pracy nauczycieli jest zainteresowana cała społeczność lokalna, ale przede 

wszystkim rodzice dzieci w wieku szkolnym, które niejednokrotnie swoim nauczycielom 

zawdzięczają ciekawość poznawczą, rozwój zainteresowań, działania twórcze, wiarę w siebie, 

umiejętność dążenia do celu, system wartości czy też wybory zawodu i drogi życiowej… 

Procesy reformowania polskiego szkolnictwa są permanentnym działaniem w kierunku 

ulepszenia systemu edukacji: nauczania i wychowania. Zmiany dotyczą podstaw programowych 

kształcenia na poszczególnych etapach, sposobu wychowania w oparciu o tendencje europejskie, 

metod prowadzenia zajęć, organizowania tzw. przestrzeni edukacyjnej itp. Obecnie następuje szereg 

zmian niemalże w każdej dziedzinie życia społecznego, czas powszechnej globalizacji niesie ze sobą 

wiele pozytywnych aspektów, ale też i pewne trudności. W ostatnim czasie wdrażane zostają zmiany 

w zakresie kształcenia studentów, określono krajowe ramy kompetencji dla każdego kierunku 

kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji11. 

 Najnowsze przepisy legislacyjne określają standard kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu: nauczyciela: nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III 

szkoły podstawowej), nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela 

prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka12. 

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela jest prowadzone na 

studiach: 

1) na kierunku, poziomie i profilu, których program określa efekty uczenia się, o których 

mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji13 (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287), z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk 

pierwszego stopnia określonych w tej ustawie, charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej u stawy i efektów 

uczenia się określonych w standardzie; 

2) podyplomowych, których program określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych 

uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomie 6, 7 albo 

8 Polskiej Ramy Kwalifikacji określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz efekty uczenia się określone 

w standardzie. 

 Zatem, poszukiwania, innowacje i eksperymenty towarzyszą twórczym nauczycielom w ich 

codziennej pracy. To oni stają się animatorami pomagającymi dzieciom przeżywać i przekraczać ich 

dotychczasowe osiągnięcia. Tak więc, zadanie kształcenia twórczego nauczyciela jest priorytetem w 

zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. A radość, sukcesy i zadowolenie przyniesie praca 

zawodowa… 

                                                             
10 W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s.268. 
11E. Męcina-Bednarek, Praktyki w kształceniu pedagogów a kategoria innowacyjności, [w:] J. Łukasik, I. Nowosad, M. 

Szymański (red.),Codzienność szkoły. Nauczyciel, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, s.162. 
12Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  

13 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 
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ПІСЛЯДИПЛОМНА НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА СІЛЬСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ 

У зв’язку з високою інноваційною динамічністю освітнього середовища для кожного 

педагога Нової української школи, а особливо сільського, стає очевидною необхідність 

постійного й системного професійного навчання, коли принцип «освіта на все життя» набуває 

іншого значення: «освіта впродовж усього життя». Національна доктрина розвитку освіти 

одним із пріоритетних напрямків державної політики щодо розвитку освіти визначає розвиток 

системи безперервної освіти та навчання протягом життя [1, С. 82]. 

Вітчизняна освіта сьогодні має низку інноваційних змін: здійснюється інтенсивний 

процес реформування, ведеться активний пошук і запровадження нових освітніх підходів і 

технологій. Трансформації стосуються всіх освітніх компонентів. Змінюються цільові 

орієнтири освітньої діяльності, оновлюється зміст і навчально-методичне забезпечення 

навчального процесу, запроваджуються нові форми і методи навчання, удосконалюються 

підходи до контрольно-оцінювальної діяльності. Однак найбільш вагома зміна стосується 

самих суб’єктів навчального процесу, їх взаємовідносин [4, С. 67-68]. 

Підвищення вимог до якості педагогічної освіти та праці сільського вчителя є 

нагальною проблемою та умовою його неперервної педагогічної освіти. Це може бути 

реалізовано на основі впровадження інноваційного підходу з педагогічними кадрами у 

післядипломній освіті як складової єдиної системи неперервної професійної освіти.  

Нестандартні умови роботи, своєрідність структури й режиму навчання, певна 

віддаленість педагогів сільської школи від новітніх здобутків психолого-педагогічних наук 

неоднозначно відбиваються на його діяльності і потребують гнучкої організації навчально-

виховного процесу – завдання, яке вчителі не завжди можуть вирішити самостійно. 

Все більш значущим стає постійний особистісний розвиток людини, її професійне 

вдосконалення без відриву від основної діяльності. Освіта має бути випереджальною, 
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передбачаючи появу нових суспільних потреб, гнучкою та індивідуалізованою за змістом і 

технологіями, щоб відповідати сучасним тенденціям. І, звичайно, вона має готувати людину 

до життя у світі, що постійно оновлюється, сприяти розвитку інноваційності особистості. А це 

не реально, якщо сама освіта не стане інноваційною за своїм характером, не буде постійно 

оновлюватися, вдосконалюватися.  

Підготовка сьогоднішніх педагогічних кадрів частіше відбувалася в той час, коли 

розвиток інноваційних властивостей ще не був таким актуальним, тому не всі з них 

достатньою мірою орієнтовані на постійний пошук і оновлення своєї діяльності. Ті зміни, що 

відбуваються сьогодні на різних рівнях вітчизняної освітньої діяльності, часто зустрічають 

достатньо сильний опір зі сторони педагогічного персоналу. І причини цьому – не стільки 

характер самих реформ, скільки – консерватизм, небажання щось змінювати, байдужість до 

нового деяких освітян. Саме тому підготовка педагогів до постійних змін в освітньому процесі 

є актуальним завданням сучасної післядипломної педагогічної освіти.  

Неперервна професійна освіта – це процес, спрямований на всесторонній розвиток 

особистості, на систематичне поповнення знань, пов'язаних з розвитком науково-технічного 

процесу, який відбувається в суспільстві, в ході якого удосконалюється професійна 

компетентність та збагачується духовна потреба людини. Сам термін «неперервна освіта» 

(lifelong education) означає довічну тривалу протягом життя освіту. 

На сільську школу припадає велика частка відповідальності в навчанні та вихованні 

майбутніх громадян України, в селі вона є не тільки освітнім, але й соціокультурним центром, 

а вчитель сільської школи, який знаходиться в режимі постійної неперервної освіти, – творцем 

і перетворювачем освітньої та соціокультурної ситуації на селі. Отже, вчитель має бути 

готовим до неперервної освіти.  

Готовність до неперервної освіти вчителя сільської школи необхідно розглядати як 

спрямовану діяльності на вирішення актуальних завдань як педагогічного, так і 

соціокультурного характеру та здобуття освіти більш високого рівня; здатність до постійного 

саморозвитку і самонавчання в контексті перспективних напрямків перетворення сільської 

школи та соціуму й розробки педагогічних і соціокультурних проектів з урахуванням 

мінливих ресурсів сільського середовища. 

Наразі можна констатувати протиріччя в організації неперервної освіти та самоосвіти 

сільського вчителя: 

- з одного боку, вчитель не завжди може підвищити свій професійний рівень в умовах 

сільського соціуму, тому він повинен знаходитися в ситуації безперервної освіти, причому 

більшою мірою саморозвитку та самоосвіти, з іншого – його прагнення і продуктивність участі 

в безперервній освіті можливі за умови сформованої готовності до такої освіти; 

- з одного боку, самоосвіта вчителя – це не тільки освоєння нових методів навчання і 

виховання, але й процес розширення можливих умінь продуктивної взаємодії з сільським 

населенням різного віку, з іншого – професійний навчальний заклад більшою мірою готує 

вузького фахівця, який бере участь тільки в діяльності навчання і виховання в школі; 

- наразі потрібен учитель, мотивований на самореалізацію саме в сільському соціумі, 

разом з тим у реальній практиці він часто не бачить своєї конструктивної ролі в його 

життєдіяльності [2]. 

Роль післядипломної освіти, як самостійної ланки освітнього психолого-педагогічного 

процесу, особливо зросла в умовах ринкових трансформацій українського суспільства. 

Зумовлено це тим, що державі в перехідний період потрібні висококваліфіковані, 
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високоосвічені кадри для всіх ланок народногосподарського комплексу. Суспільству, в цьому 

контексті, потрібні вчителі, які б сприйняли ринкові умови, адаптувалися до них і працювали 

на рівні вимог часу. Саме тому сучасна система післядипломної освіти педагогічних кадрів 

має ґрунтуватися на концепції неперервної освіти, яка прийнята за стратегічну в цивілізованих 

країнах світу. Принцип «освіта упродовж всього життя» для вкрай урбанізованого суспільства 

набуває з кожним роком все більшого практичного звучання. Це пов’язано з тим, що 

професійна діяльність освітян ґрунтується на уже сформованих світогляді, структурах 

мислення, стереотипах дій, набутих у соціальному і особистому житті, які пораз негативно 

впливають на їх інноваційну діяльність. Тому основну роль підвищення кваліфікації слід 

відводити перебудові стереотипів діяльності і мислення педагогів, заміні негативних настанов 

та шаблонів. 

В основу педагогіки післядипломної освіти закладаються специфіка цілей і завдань 

навчання, специфіка об’єкта і процесу навчання вчителів, які мають спеціальну освіту. Метою 

системи післядипломної освіти є перебудова застарілих стереотипів діяльності, 

консервативних поглядів, позицій спеціаліста, який уже отримав фахову освіту. Педагогіка 

післядипломної освіти повинна враховувати, що об’єкт навчання суттєво різниться за віком 

(від 25 до 70 років), має різний досвід практичної роботи (від 5 до 30 років), різні соціально-

біологічні характеристики (міська, сільська школи, нові типи шкіл, некомплектні школи тощо) 

і різну фахову підготовку (університетська, інститутська освіта, денна, вечірня і заочна форми 

навчання тощо) [5]. 

Система безперервного вдосконалення професійної компетентності повинна 

забезпечити просування всіх вчителів від одного рівня оволодіння творчою діяльністю до 

іншого, більш високого, від «перевідкриття» відомого до власних окремих творчих знахідок, 

від вибору наявних варіантів до пошуків своїх нестандартних, оригінальних рішень. 

Ґрунтуючись на системному підході, можна виділити основні компоненти системи 

безперервного творчого саморозвитку вчителя сільської школи в процесі післядипломної 

освіти: 

- цілепокладання як системоутворюючий чинник; 

- мотивація як потреба в саморозвитку, самоосвіті, самореалізації; 

- зміст, форми, методи і засоби самоосвітньої і самовиховної діяльності та методичної 

роботи, що включають методичну, науково-методичну, науково-теоретичну (психологічну та 

педагогічну), філософську і культурологічну підготовку вчителя; 

- управління, тобто організація, керівництво, аналіз, оцінка, контроль, діагностичні 

дослідження, застосування технологій управлінської діяльності тощо; 

- результати як перехід вчителя з одного рівня творчої діяльності на більш 

високий [2]. 

Отже, діяльність сільського вчителя в умовах освітнього середовища, яке постійно 

змінюється, стає більш інноваційною по суті. Він зможе адаптуватися до сучасних умов 

навчання та виховання, безперервних технологічних інновацій, які будуть вимагати не тільки 

постійного вдосконалення знарядь праці, але також самого його змісту, здібності опановувати 

новими знаннями і спеціальностями професійної діяльності. Критерієм оцінки ефективності 

розвитку професіоналізму буде позитивна динаміка в рівні професіоналізму педагогів, а також 

рівень задоволеності вчителів і затребуваність пропонованих послуг. 

Такі підходи до організації навчально-виховного процесу в системі післядипломної 

освіти створять необхідну основу для якісного вдосконалення організації і змісту науково-
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методичної роботи, підвищення кваліфікації освітянських кадрів, реалізації неперервної 

освіти в системі розбудови і стратегічного розвитку Нової української школи.  

Сьогодення висуває перед педагогами такі вимоги, як професіоналізм, мобільність, 

здатність до творчого використання на практиці потоку інформації, що швидко зростає. 

Сільська школа потребує «нового» типу вчителя, який творчо думає, володіє сучасними 

методами і технологіями освіти, прийомами психолого-педагогічної діагностики, способами 

самостійного конструювання педагогічного процесу в умовах конкретної практичної 

діяльності, умінням прогнозувати свій кінцевий результат тощо. Тому неперервна освіта 

педагогічних кадрів сільської школи на сьогодні є важливою складовою в післядипломній 

професійній освіті. 
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ГРУПОВІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ 

ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА 

Сьогодні держава та суспільство вимагає від вчителів виховувати відповідальну 

особистість, яка здатна до самоосвіти, саморозвитку, вміє використовувати набуті знання та 

вміння для творчого розв’язання проблем, критично мислити та опрацьовувати різноманітну 

інформацію, яка прагне до знань та постійно рухається вперед до повної самореалізації.  

Тому основним завданням суспільних предметів є підготовка дітей до життя, набуття 

ними навичок правомірної поведінки, пошуку шляхів вирішення життєвих ситуацій [1, С. 7]. 

Ефективність процесу навчання значною мірою зумовлена методами його реалізації. 

Кожен спосіб сприйняття знань та інформації має свої переваги та недоліки. Навчання має 

бути пристосоване до індивідуальних потреб різних учнів [1]. Тому, поряд із традиційними 

методами викладання доцільно використовувати новітні, де в центрі уваги знаходиться не 

вчитель, а де учні самі доходять висновків з допомогою вчителя. 

Одним із пріоритетів інноваційного навчання є груповий метод викладання, де учитель 

відходить від прямого нагляду над учнями, від відповідальності призначати і виконувати 

запропоноване завдання. Він не повинен очікувати помилок і відразу їх виправляти. Замість 

цього відповідальність покладається на учнів і групу [6]. 

Під час роботи у групах задіяні всі діти класу: від найсильніших до тих, які мають 

низький рівень знань. Такий метод дає можливість вислухати думку кожного, нехай навіть 

http://ippo.dn.ua/assets/Uploads/Vseukrainskyforum/Sekcia2.html
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саму незначну. Нерідко буває так, що учень з певних причин комплексує, але цей же учень, 

працюючи в групі, опиняється в атмосфері свого колективу і висловлює спокійно свою думку. 

Таким чином ми дбаємо і про психологічний стан учня [2, С. 38]. 

Групова форма роботи не ізолює учнів, дає змогу реалізувати природне прагнення до 

спілкування, співпраці, взаємодопомоги. Учні показують достатні результати засвоєння знань 

та формування вмінь; формується колективізм, моральні гуманні якості, творчість; вони 

вчаться розподіляти обов’язки, розв’язувати конфлікти, що виникають у спільній діяльності, 

шукати вихід із складних ситуацій. 

Потрібно пам’ятати, що учні одного класу відрізняються рівнем навчальних 

можливостей. Так, група учнів з високим рівнем має достатній рівень самостійності. 

Представників цієї групи доцільно залучати до ролі помічників вчителя. Учнів з середнім 

рівнем можливостей після консультації потрібно орієнтувати на самостійну роботу. Основну 

увагу слід звернути на учнів з низьким рівнем можливостей, вони мають знаходитися під 

постійним контролем. Слід уникати завдань на які можна відповісти коротко «так» або «ні». 

Завдання можуть носити проблемний характер [3]. 

Вчителям історії відомо, на скільки складною є проблема запам’ятовування дат. 

З метою її розв’язання можна використати в ході уроку вправу «Хронологічний марафон». 

Виготовляю картки декількох видів: одні із зазначеними подіями, другі із датами, треті – 

містять уривки документів, легенд, пісень, портретів діячів. Клас об’єднати у групи: 1-ша – 

контролює правильність виконання завдань; 2 – отримує картки із датами; 3 – після того як 

друга група ( за сигналом вчителя ) підняла картку з датою, піднімає відповідні свої картки. 

Групи можуть мінятися ролями. Так в ході гри діти краще запам'ятовують дати та опановують 

матеріал [4, С. 20]. 

Одним з найскладніших моментів групового навчання, є оцінювання вкладу кожного 

учасника групи в кінцевий результат діяльності. Досить часто оцінка, яку виставляє вчитель 

всій групі, не є об’єктивною для всіх, оскільки вчитель враховує лише кінцевий результат 

роботи групи [2, с.12]. В зв'язку з цим постає завдання розробки механізму, який би відбивав 

реальний вклад кожного члена групи в кінцевий результат. Діяльність кожного доцільно 

оцінювати в залежності від вкладу кожного учня. Вчитель повинен постійно спостерігати за 

перебігом діяльності дітей [3]. 

Використання групової роботи потребує від вчителя серйозної та копіткої підготовки 

до уроку. Тільки в такому випадку збільшується обсяг та глибина знань, що засвоюються 

дітьми. Тому педагогу потрібно прагнути до сомовдосконалення, адже самоосвіта є важливим 

чинником професійного зростання вчителя, що забезпечує розширення його творчих 

можливостей, пізнавальних інтересів до формування індивідуальності [6, С. 25]. 

Групові методи викладання історії зосереджують роботу учителя на врахування 

індивідуальних особливостей школярів, дають змогу підбирати завдання такі, що розвивають 

творчі здібності, мислення, самостійність, вміння відстоювати свою думку.  

Перші спроби організації групової роботи найчастіше є невдалими (постійний шум, 

невміння учнів діяти разом, повільний темп уроку). Але треба пам’ятати, що співпраця – це 

вміння, навичка, а будь-якого вміння треба навчитися. 

Розглянуті концептуальні підходи до групових методів викладання історії є важливими 

в організації професійного розвитку педагога сучасності [5]. 

У процесі професійного самовиховання вчитель має відчути свободу самовираження. 

Учительську діяльність не можна регламентувати і втиснути у рамки інструкцій. Лише за 
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утвердження професійної свободи можлива ефективна організація процесу професійного 

зростання вчителя, що є своєрідним пошуком свого шляху, набуття власного «голосу», 

власного «почерку». Педагог, що володіє свободою самовираження, уміє керувати власним 

розвитком, може спрямувати свої творчі сили на пошук нових шляхів навчання і виховання 

учнів. [3, С. 27]. 

Основне завдання вчителя – це створити на уроці такі умови, щоб кожна дитина мала 

можливість максимально самореалізуватись. 
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ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ПЕДАГОГА: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Постановка проблеми. Суть професійної ідентичності педагога полягає в усвідомленні 

фахівцем своєї тотожності з професійним образом Я, що забезпечує входження у простір 

ефективної професійної соціалізації, яка передбачає готовність до освітніх інновацій. 

Не зважаючи на великий обсяг теоретичних та емпіричних досліджень професійної 

ідентичності (Ж. Вірна, Н. Волянюк, І. Дубровіна, Е. Еріксон, О. Єрмолаєва, В. Зливков, 

Є. Климов, С. Макеев, І. Остапенко, С. Оксамитна, Ю. Поваренков, А. Сосновська, 

Л. Шнейдер та ін.), поки що немає єдиної думки щодо співвідношення цього феномену із 

свідомістю, самосвідомістю, Я-концепцією, готовністю до інноваційної діяльності фахівця. 

Відкритими залишаються питання стабільності-динамічності, а також ситуаційності цих 

утворень. Пояснюється це тим, що професійна ідентичність як один з базових компонентів 

самосвідомості, включена в процес соціалізації особистості, який, водночас, 

опосередковується соціокультурними обставинами життя, що відзначаються надзвичайно 

високою динамікою.  

Метою є здійснити теоретичний аналіз професійної ідентичності. 

Аналіз досліджень та публікацій. Проблема професійної ідентичності особистості є 

вкрай актуальною в силу необхідності вирішення актуальних проблем ефективної 

професіоналізації та адаптації людини до умов професійної діяльності. Сьогодення показує, 

що у науковій думці не існує єдиного підходу щодо розуміння місця професійної ідентичності 

у структурі особистісної ідентичності, хоча у деяких психологічних концепціях не 

заперечується необхідність вживання терміну професійна ідентичність, яку найчастіше 
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розглядають крізь призму конкретизації поняття особистісної ідентичності. В той же час в 

дослідженні Н. Л. Іванової спростовується належність професійної ідентичності до підвиду 

особистісної ідентичності і наголошується про вивчення її як складової соціальної 

ідентичності [4]. 

Враховуючи те, що професійна ідентичність тісно пов’язана із належністю до певної 

групи, то її можна розглядати складовою соціальної ідентичності: їй притаманні усі загальні 

ознаки соціальної ідентичності, пов’язані із прийняттям групового членства, позитивним 

ставленням до нього, значенням категорізації, порівняння і т.д. З цього приводу, аналізуючи 

природу і сутнісні характеристики професійної ідентичності, О. Єрмолаєва зазначає, що 

прагнення людей до інтеграції у соціальний контекст здійснюється на основі ідентифікації з 

соціальними і професійно-значущими групами [3]. 

Професійна ідентичність є важливою якістю, яка з'являється в процесі особистісного та 

професійного становлення і здійснює вагомий вплив на різноманітні аспекти життєдіяльності 

людини. Професійна ідентичність проявляється у самосвідомості особистості, в якій 

прижиттєво в процесі взаємодії конструюється індивідуальне емоційно забарвлене знання 

власної належності до окремої соціальної групи. Відповідно до цього знання, формується 

певна система цінностей та форм поведінки. Таке визначення характеризує важливість та 

взаємозв’язок як мінімум трьох аспектів у самовизначенні особистості. По-перше, це 

вирішення власне питання ідентичності – «Хто я?», до-друге, це питання визначення 

цінностей спрямованості особистості – «Який я?»; і по-третє, це відповідь, яку може дати 

особистість, усвідомивши перше та друге питання – «Що і як я роблю?». 

Структурними складовими професійної ідентичності є: особистісний, когнітивний і 

соціальний компоненти. Так, особистісний компонент передбачає усвідомлення себе як 

спеціаліста, який здатний виконувати певні професійні функції, когнітивний – забезпечує 

адекватне уявлення про професійний простір, а соціальний компонент є уявленням про себе 

як про члена певного професійного співтовариства. 

Вдале визначення професійної ідентичності, на нашу думку, дано українським вченими 

Г. Ложкіним та Н. Волянюк. Вони вважають, що професійна ідентичність є складною 

психічною реальністю, яка утворює своєрідний стрижень особистості професіонала і є одним 

з провідних критеріїв його становлення. Існує два варіанти розуміння професійної 

ідентичності – вузький та широкий. У першому варіанті професійна ідентичність 

розглядається як самосвідомість і система уявлень людини про себе як суб’єкта 

життєдіяльності. В другому – уявлення людини про своє місце в професійній групі або 

спільноті, якому властиві певні цінності й мотиваційні орієнтири. Професійна ідентичність є 

станом особистості, який задається і формується фахівцем. Професійна ідентичність властива 

тим людям, у яких основою ідентифікації є професійна діяльність як фактор психологічного 

благополуччя. Із професійним благополуччям тісно пов’язана професійна зайнятість 

особистості, якій притаманні певні латентні наслідки: структурованість часу, контакти поза 

межами сім’ї, необхідність нормативної активності, наявність цілей, визначеність статусу та 

ідентичності. 

Виклад основного матеріалу. Розуміння даного феномену в сучасній вітчизняній 

психології демонструє різноманітні підходи, відображені у наукових доробках Ж. Вірної, 

Н. Волянюк, Є. Клімова, Г. Ложкіна, А. Сосновського, Ю. Поваренкова, Н. Шевченко, 

Є. Шнейдер та інших. На думку багатьох з них, професійна ідентичність розглядається як 

основна мета та результат професійної підготовки.  
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Зокрема, механізм ідентифікації образу «Я» з образом професіонала, на думку Ж. Вірної, 

є результатом дії особистісного прийняття професії. Критерієм особистісного прийняття 

професії можуть бути як процесуальні (якісні), так і результативні (кількісні) характеристики 

професійної активності людини. Для кожної професії вони набувають специфічної форми, але 

їм притаманні загальні особливості, які характеризуються як ознаки професіоналізації 

особистості. До них науковець відносить продуктивність праці, якість роботи, задоволеність 

результатами роботи, професійне самовизначення особистості.  

У дослідженні А. Лук’янчук знаходимо цікавий аспект вивчення структури професійної 

ідентичності через виділення когнітивного, мотиваційного та змістового компонентів. 

І. Остапенко пов’язує становлення професійної ідентичності із трьома рівнями особистої 

активності – рівнем спрямованості інтересів та ціннісних орієнтацій; рівнем узагальнення 

цільових установок; рівнем конкретно-дійових установок. Сам феномен професійної 

ідентичності вона розглядає як системне утворення, яке формується у процесі соціалізації 

індивіда. 

Узагальнюючою думкою, яка прослідковується у більшості наукових праць, є 

твердження про те, що процес формування професійної ідентичності відбувається лише на 

досить високих рівнях опанування професії і виступає як стійке узгодження основних 

елементів даного процесу. При цьому професійна ідентичність виконує стабілізуючу та 

перетворюючу функції [3]. В процесі становлення професійної ідентичності людина 

проходить такі етапи: довіри, автономії, ініціативності, досягнення, ідентичності, інтимності, 

творчості, інтеграції. В стійкому кінцевому варіанті професійна ідентичність формується на 

доволі високих рівнях оволодіння професією, якого людина досягає до 30-35 років. Також слід 

пам’ятати, що професійна ідентичність не є чимось сталим й незмінним. Повна зміна 

професійної ідентичності для дорослої людини можлива і реальна за відносно короткі 

інтервали часу. Чинниками таких змін можуть бути як безпосередньо зміна професійної 

діяльності, так й зміна професійного співтовариства, а також образу «Я». 

В процесі успішної професійної ідентичності реалізуються як первинні, так і вторинні 

потреби особистості, внаслідок чого вона успішно адаптується та інтегрується у соціум. Це 

значною мірою сприяє професійній ідентичності, яка проявляється в усвідомленні своєї 

належності до певної професії і певного професійного співтовариства. Професійна 

ідентифікація є об'єктивною і суб'єктивною єдністю з професійною групою та справою. В той 

час, як процес, пов'язаний із об'єктивним або суб'єктивним ігноруванням цієї єдності, 

девальвацією професійних характеристик, призводить до професійного відчуження 

особистості, що як конверсива професійній ідентичності супроводжується 

неконструктивними проявами реалізації фахівця. 

Найоптимальнішим варіантом вивчення професійної ідентичності є контекст її розгляду 

у безпосередньо професійній діяльності, яка має сенс для фахівця, і завдяки якій він отримує 

достатній рівень самоповаги та гідності. Формування особистості професіонала в процесі 

оволодіння професійною діяльністю не можна зводити до розвитку її операціональної сфери 

у вигляді накопичення знань, навичок і вмінь. Воно передбачає становлення складних 

психічних систем регуляції соціальної поведінки особистості. Суттєву роль в цьому процесі 

відіграє розвиток уявлень про ті явища, які пов’язані з основними закономірностями 

професійного становлення, виявлення факторів регуляції його динаміки, побудова на цій 

основі системи рівнів усвідомлення себе суб’єктом власної професійної діяльності й 

розуміння соціальної значущості своєї професії. Все це входить в комплекс необхідних умов 
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ефективного формування особистості і досягнення такого рівня розвитку професійно 

значущих якостей, структур і механізмів регуляції поведінки, які необхідні для досягнення 

потрібного рівня придатності до професійної діяльності. 

Усе це дає підстави стверджувати, що професійна ідентичність передбачає 

функціональне і екзистенціональне об’єднання людини та професії, що виражається у 

розумінні своєї професії, прийнятті себе в професії, та умінні добре і з користю для інших 

виконувати свої професійні обов’язки. 

Розглядаючи професійний розвиток як неперервний процес самопроектування, на 

життєвому шляху особистості виділяють три стадії перебудови – самовизначення, 

самовираження та самореалізація. Це складні психологічні феномени людського буття дають 

змогу оцінити відносини людини із зовнішнім світом та іншими людьми, у них висвітлюється 

внутрішня суть суб’єкта професійної діяльності, його професійна свідомість і самосвідомість. 

Тому професійну ідентичність можна розглядати як складовий компонент професійної 

свідомості, яка складається з двох взаємопов’язаних структур – внутрішньої структури, яка 

включає компоненти професійної раціональності, чуттєвості й волі; та зовнішньої структури, 

в якій свідомість розглядається як знання про професію, про вимоги до особистості в певних 

умовах роботи за своєю спеціальністю; оцінювання свого місця й ролі в системі виробничих 

відносин, оцінювання значущості професії, процесу і результату своєї роботи; як результат 

перетворення самої професійної діяльності в ідеальне явище [2]. 

Досить часто в психолого-педагогічній літературі можна зустріти моменти опису 

формування професійної свідомості особистості як факту періоду вибору професії. Однак, 

професійна свідомість починає складатися в процесі усвідомлення професійного шляху і 

функціонує протягом усієї життєдіяльності. У професійну свідомість також входять 

особистісно неповторні риси і особливості, пов’язані із специфікою індивідуальної 

життєдіяльності людини. 

Специфіка професійної діяльності не тільки відображається в свідомості людини, але й 

може викликати її зміни, які визначають спрямованість і характер розвитку професійного 

динамічного стереотипу особистості – життєдіяльність людини значною мірою є професійно 

стереотипною, тобто в ній з’являється певне стійке ставлення до обраної професії, 

накопичується сукупність професійних знань, умінь і навичок. Зрозуміло, що все це накладає 

специфічний відбиток на життєві інтереси, вчинки та дії людини. 

Стійка позитивна професійна стереотипність особистості передбачає наявність 

професійного покликання як «єдності суб’єктивних нахилів і здібностей до професійної 

діяльності, в якій особистість бачить головну форму самореалізації». Професійне покликання 

підтримує й примножує індивідуальну цілеспрямованість життя людини. Особистість знає і 

реально відчуває, що вона обрала правильний шлях життєдіяльності, що її роль і місце в житті 

суспільства відповідає реальній можливості найбільш повного удосконалення і прояву своїх 

здібностей, реальній можливості бути найбільш корисною для суспільства і бути ним 

визнаною.  

Професійна ідентичність є провідною тенденцією у становленні особистості як 

професіонала. Вона проявляється в його емоційному стані на різних етапах професійного 

становлення. Цей стан зумовлений ставленням людини до професійної діяльності та 

професіоналізації як засобу соціалізації, самореалізації, задоволення власного рівня домагань, 

а також ставлення до себе як професіонала. Професійна ідентичність є підструктурою 

професійного шляху суб’єкта і реалізується у формі функціональної системи, спрямованої на 
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досягнення певного рівня професійної ідентичності особистістю. Засобом формування 

професійної ідентичності є професіоналізація, результатом якої є професіоналізм. 

Професіоналом вважають людину, яка оволоділа нормами професійної діяльності, 

професійного спілкування і здійснює їх на високому рівні, досягаючи професійної 

майстерності, дотримуючись професійної етики, слідуючи професійним ціннісним 

орієнтаціям; яка прагне внести творчий внесок у професію, збагачуючи досвід професії; яка 

прагне і вміє викликати інтерес суспільства до результатів своєї професійної діяльності, 

сприяє підвищенню ваги й престижу своєї професії у суспільстві, гнучко враховує нові запити 

суспільства до професії. 

С. Дружілов професіоналізм розглядає як особливу здатність людей систематично, 

надійно і ефективно виконувати складну діяльність у найрізноманітніших умовах. Поняття 

«професіоналізм» передбачає опанування професійною діяльністю у відповідності зі 

стандартами, які існують в суспільстві. Людина формується як професіонал в процесі 

спеціальної підготовки і тривалого досвіду роботи. Критеріями професіоналізму особистості 

є професійна продуктивність; професіональна ідентичність; професійна зрілість. 

Саме критерій професійної ідентичності характеризує значущість для людини професії і 

професійної діяльності як засобу задоволення своїх потреб і розвитку індивідуального 

ресурсу. Він оцінюється суб'єктивними показниками, включаючи задоволеність працею, 

професією, кар'єрою, собою. Професійна ідентифікація людини відбувається шляхом 

співвідношення інтеріорізованних моделей професії з професійною Я-концепцією.  

Професійна Я-концепція включає уявлення про себе як члена професійного 

співтовариства, носія професійної культури, у тому числі певних професійних норм, правил, 

традицій, властивих професійному співтовариству. Р.Бернс з цього приводу стверджує, що Я-

концепція сприяє досягненню внутрішньої узгодженості індивіда, визначає інтенсифікацію 

досвіду та виступає джерелом очікувань. 

Вивчаючи механізми саморегуляції поведінки на особистісному рівні, М. Боришевський 

підкреслює роль сформованої Я-концепції у забезпеченні почуття ідентичності, само 

тотожності людини. Саме почуття ідентичності уявлень про себе протягом більш менш 

тривалих життєвих періодів дає змогу людині розмежувати «Я» і «не-Я», що є важливим 

моментом, з яким пов’язані такі детермінанти саморегуляції поведінки, як особистісна 

відповідальність, обов’язок, почування соціальної причетності, узгодження власних бажань з 

інтересами оточення. Крім того почуття ідентичності імпліцитно містить у собі можливість 

усвідомлення індивідом змін, які відбуваються у ньому самому, що виявляє діалектичну 

єдність таких протилежностей, як мінливість і сталість. 

Професійна ідентичність вимагає прийняття людиною певних ідей, переконань, правил 

поведінки, які поділяються окремими членами та професійним співтовариством в цілому. За 

відсутності професійної ідентичності має місце професійний маргіналізм, ознаками якого є 

зовнішня формальна причетність до професії, внутрішнє неприйняття професійної етики і 

цінностей як в плані ідентичності самосвідомості, так і у поведінці людини, яка 

характеризується діями, що суперечать професійній етиці [2]. 

Загалом зміну ідентифікаційних характеристик зумовлює професійний досвід. 

Професійний досвід як складова індивідуального досвіду включений в особисте поле 

життєставлення людини. Це специфічна форма усвідомлення можливості ціннісного та 

відповідального ставлення людини до власної життєдіяльності через включення її у 

професійну діяльність, що вимагає вироблення певного ставлення до неї через усвідомлення 
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своєї професійної ролі, здібностей і нахилів, розуміння сутності професійних вимог, що 

ставляться до особистості під час професійного навчання або професійної діяльності. При 

цьому зміст професійного досвіду реалізується не тільки у пізнавальній сфері, а й в самій 

практиці реального життя і для цілей цього життя. Він надає суб’єктивної міцності, 

впевненості й чіткої спрямованості усім актам життєдіяльності, адже професійний досвід є 

потужним регуляційним засобом життєвої самореалізації особистості. 

Отже, основним критерієм становлення особистості професіонала є професійна 

ідентичність, яка передбачає функціональне і екзистенціональне об’єднання людини та 

професії. Узагальнення змісту професійної та особистісної ідентичності у низці праць 

дозволило визначити її структуру у складі таких компонентів: когнітивний – система знань і 

уявлень про себе як особистість і професіонала, про особливості професійної діяльності 

фахівця у обраній галузі, її цілі, засобах, професійна та особистісна обізнаність; емоційно-

ціннісний – ціннісне осмислення професійного, особистісного і соціального ідеалу, емоційно-

ціннісне ставлення до життя, професії, професійної діяльності, до споживачів послуг, себе як 

професіонала; світоглядний – система професійних ціннісних орієнтацій, цілей, ідеалів, 

мотивів, настановлень, переконань, який майбутній фахівець дотримується в житті і 

професійній діяльності, а також міфи, архетипи, що визначають його мислення і діяльність; 

професійно-мотиваційний – бажання втілювати професійний, життєвий і соціальний 

ідеали, професійні та життєві очікування, плани і перспективи, оцінка можливих можливих 

стратегій професійного шляху, професійні і особистісні якості, професійні уміння, соціальний 

та професійний досвід, зокрема досвід творчої діяльності, самореалізація, прагнення до 

виконання професійної діяльності на високому рівні майстерності, до високих результатів 

професійної діяльності і успішності в різних царинах. 

Зміст структурних компонентів чітко демонструє, що перші три компоненти визначають 

професійно-особистісну позицію, четвертий – індивідуальний стиль професійної діяльності і 

стиль життя. 

Саме ключовим моментом становлення професійної ідентичності є готовність педагогів 

до вирішення завдань модернізації освіти є оволодіння способами інноваційної діяльності, 

відмова від звичайних стереотипів відтворення вже освоєних, але застарілих і неефективних 

прийомів професійної діяльності. Однак використання новітніх підходів не дасть очікуваних 

результатів без внутрішнього прагнення вчителя до змін, без його принципової переорієнтації 

на інноваційний підхід. 

Зі створенням програми інноваційної діяльності школи необхідно залучати до процесів 

змін усіх членів педагогічного колективу, які на різних рівнях участі сприяють реалізації 

головних завдань розвитку школи. Саме об'єднання вчителів навколо спільної мети підвищує 

мотивацію їхньої діяльності, надає спільній творчій справі особливого значення, об'єднує 

колектив у команду однодумців, готових до інноваційної діяльності та переорієнтації власних 

ціннісних змістів і переконань, тобто відбувається орієнтація на інновації у поєднанні з 

переходом від вузькопрофільних поглядів до реформаторських позицій учасників суспільних 

реформ. 

Труднощі полягають у тому, що ідея необхідності інноваційних перетворень може бути 

не очевидною для значної частини членів педагогічного колективу, а самі перетворення вони 

сприймуть формально, як внесення організаційних змін у практику роботи школи. Наприклад, 

державну підсумкову атестацію деякі вчителі можуть оцінити лише як освоєння тестових 

форм контролю знань, а перехід до профільного навчання – як додаткову можливість 
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розширити обсяг навчального матеріалу. Однак специфіка оновлення школи полягає в тому, 

що перехід на інші результати неможливий ані за рахунок простого збільшення обсягу, ані за 

рахунок суто формальної зміни форм урахування освітніх результатів. 

Професійна ідентичність є динамічно структурою і складовим компонентом свідомості 

особистості. Її динамізм зумовлений змінами професійній діяльності, професійному 

співтоваристві, а також динамікою образу «Я». Аналіз формування професійної ідентичності 

демонструє, що ця важлива властивість процесу професіоналізації формується у ході набуття 

професійного досвіду особистості, тому усі зазначені етапи професіоналізації містять свої 

особливості становлення професійної ідентичності. Професійна ідентичність забезпечує 

цілісність особистості та знаходження нею свого місця у соціумі. 
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СИСТЕМА ТА РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ  

 УКРАЇНІ І ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ 

Стратегія роботи системи післядипломної освіти полягає у тому, що заклади освіти цієї 

системи працюють не тільки на функціонування системи освіти, але в основному працює на її 

розвиток.  

Розвинені країни світу вкладають значні кошти в післядипломну освіту. Ці витрати 

постійно зростають. У цих державах питання професійного зростання працівників має 

загальнодержавний характер, бо висока кваліфікованість останніх є головним інструментом 

для розвитку економіки зарубіжних країн. Їх активна участь проявляється в різноманітних 

програмах державного характеру, метою яких є підвищення кваліфікації всіх працівників. 

Крім того, для працівників, що постійно розвиваються, створено всі умови для професійного 

зростання. 

На сьогодні значення післядипломної освіти постійно зростає та полягає у створенні 

можливісті досягнення спільних інтересів між працівником та роботодавцем. Зменшується 

кількість працівників, які звільняються. Постійно підвищується кваліфікація, яка дає більші 

можливості зайняти вищу посаду. Також вплив на розмір оплати праці, є важливим стимулом 

для кар’єрного просування. 

Згідно з положенням про післядипломну освіту України: 
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1. Післядипломна освіта – це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної 

підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь 

та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього 

рівня та практичного досвіду. 

2. Післядипломна освіта функціонує у відповідності до Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», цього 

Положення, інших актів законодавства, що регламентують діяльність у сфері освіти України. 

3. Метою післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб фахівців у 

особистому та професійному зростанні, підвищення їх конкурентоспроможності відповідно 

до суспільних потреб, а також забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах високого 

рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати фахові 

функції, впроваджувати у виробництво нові технології, сприяти подальшому соціально-

економічному розвитку суспільства. 

4. Зміст післядипломної освіти визначається вимогами суспільства до кадрового 

забезпечення галузей господарства з урахуванням перспективи їх розвитку, сучасними 

вимогами до засобів, форм і методів професійної діяльності на основі державних стандартів 

підготовки фахівців. 

Підготовка та перепідготовка педагогічних працівників є конституційним обов’язком 

держави (Згідно зі ст. 53 Конституції України). 

У системі освіти підготовку педагогічних працівників здійснюють за умови виконання 

вимог галузевих стандартів вищої педагогічної освіти.  

Післядипломна педагогічна освіта педагогічних і науково-педагогічних працівників 

здійснюється через спеціалізацію, підвищення кваліфікації та стажування. 

Підготовка висококваліфікованих педагогічних працівників, що відповідають 

сучасним ринковим вимогам в умовах перманентних суспільних змін, реформи «Нова 

українська школа», є однією з важливих структурних компонентів системи вищої освіти 

України. Саме тому, МОН України у 2018 р. значну увагу приділило розробці Концепції 

розвитку педагогічної освіти.  

Метою Концепції є вдосконалення системи педагогічної освіти для створення бази 

підготовки педагогічних працівників нової генерації, створення умов для залучення до 

педагогічної діяльності фахівців інших професій та забезпечення умов для становлення і 

розвитку сучасних альтернативних моделей безперервного професійного та особистісного 

розвитку педагогів, які, у тому числі, стануть ключовою умовою впровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року (наказ МОН України «Про затвердження Концепції 

розвитку педагогічної освіти» від 16.07.2018 № 776). 

Концепція розвитку педагогічної освіти закладає підґрунтя комплексної реформи 

системи педагогічної освіти, безперервного професійного та особистісного розвитку 

педагогічних працівників. 

Відповідно до Концепції реформування педагогічної освіти, передбачає планування 

заходів за основними напрямами: розроблення сучасної моделі педагогічної професії, 

визначення перспективних шляхів безперервного професійного розвитку та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 
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Реалізація Концепції розвитку педагогічної освіти загалом дасть змогу покращити 

якість підготовки педагогічних працівників, оновити їх склад у закладах освіти та підвищити 

якість освітніх послуг, що надаються у закладах освіти. 

Якщо розглянути Одеський регіон, то можна сказати, що в ньому небагато закладів 

післядипломної освіти, які надають такі послуги це ВНЗ післядипломної педагогічної освіти 

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів та Комунальний заклад вищої освіти 

Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради.  

Найбільша кількість таких закладів, які здійснюють підготовку та перепідготовку 

педагогів, зосереджена в м. Києві. А також, є ще заклади післядипломної освіти, які 

знаходяться в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях.  

Особливості регіону визначають розвиток його соціальних систем, складовою якої, є 

післядипломна педагогічна освіта. Загалом є багато проблем, щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів. Якщо розглядати згідно Концепції, то проблему, що потребує 

розв’язання, а це дисбаланс між суспільним запитом на висококваліфікованими фахівцями, 

перспективами розвитку суспільства, глобальними технологічними змінами та існуючою 

системою педагогічної освіти, також з рівнем готовності і спроможності сучасних 

педагогічних працівників до сприйняття та реалізації освітніх реформ в Україні.  

Метою Концепції є вдосконалення системи педагогічної освіти для створення бази 

підготовки педагогічних працівників нової генерації, створення умов для залучення до 

педагогічної діяльності фахівців інших професій та забезпечення умов щодо становлення і 

розвитку сучасних альтернативних моделей безперервного професійного та особистісного 

розвитку педагогів.  

Розв’язання проблеми планується здійснити шляхом проведення комплексного 

безперервного професійного та особистісного розвитку педагогічних працівників. Постійно 

потрібно навчатись та вдосконалюватись у своїй сфері діяльності за різними напрямами. 

Для реалізації Концепції розроблено План її впровадження та наказ Міністерства освіти 

і науки України від 03.01.2019 № 7. З моменту ухвалення Концепції розвитку педагогічної 

освіти та протягом 2019 року здійснено низку важливих кроків для забезпечення підготовки 

педагогічних працівників нової генерації, а також створення умов для їхнього безперервного 

професійного та особистісного розвитку.  

Ці заходи було спрямовано на визначення засад функціонування регульованих 

професій, спеціальних вимог щодо підготовки до професійної діяльності та професійного 

вдосконалення педагогічних кадрів, що забезпечуватиме співставлення якості підготовки 

фахівців у освітній галузі вимогам ринку праці.  

У процесі виконання Плану впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти 

визначено вимоги та умови доступу до професійної педагогічної діяльності. На виконання 

Плану впровадження положень Концепції розвитку педагогічної освіти Міністерством освіти 

і науки України здійснено низку заходів за різними напрямами.  

Заходи з організаційно-змістовного наповнення напряму безперервного професійного 

розвитку та підвищення кваліфікації, а саме: створення інформаційного ресурсу, що 

представляє реєстр педагогів наставників; бази кращих практик з розвитку педагогічної 

майстерності; порядку підвищення кваліфікації керівників закладів освіти з питань 

впровадження НУШ тощо.  
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Наказом МОН від 13.12.2018 № 1392 затверджено Типову освітню програму організації 

і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти 

відповідно до вимог концепції НУШ.  

Фінансування освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) 

освіти, а також училищ, технікумів та коледжів здійснюється за кошти місцевих бюджетів.  

У 2018 році з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної освіти 

було виділено субвенцією для підвищення кваліфікації педагогічних працівників – 141,81 млн 

грн., а використано – 96,24 млн грн. 

У 2019 році на субвенцію передбачено для підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників – 265 млн грн. 

Не так давно в Україні реалізувався «Проект “DOCCU”» – це швейцарсько-український 

проект в рамках Швейцарської стратегії співробітництва для України на 2015–2018 роки. 

Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва (ШАРС) уповноважила Інститут 

міжнародних проектів в освіті Цюріхського педагогічного університету реалізувати проект 

DOCCU. Донором цього проекту є Швейцарска Конфедерація, а виконавцем проекту є 

Цюріхський педагогічний університет (Швейцарія). 

Партнерами з реалізації проекту в Україні є Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів та Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради. 

Головною метою проекту є підтримка сталого розвитку громадянського суспільства за 

допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав 

людини в Україні через систему навчання державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування, систему післядипломної освіти педпрацівників. 

Проект покликаний удосконалити процес співпраці між органами державної влади, 

системою освіти та громадськістю. 

Пілотні регіони даного проекту це Київська, Одеська, Херсонська, Полтавська, 

Львівська, Луганська, Івано-Франківська та Дніпропетровська області. Перша фаза 

впровадження проекту тривала з 1 вересня 2013 року по 31 грудня 2018 року. 

В ході впровадження проекту важливою є співпраця та підтримка Адміністрації 

Президента України, Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України, Міністерства 

освіти і науки України, Національного агентства України з питань державної служби, 

Національної академії педагогічних наук України, обласних державних адміністрацій, 

міжнародних і громадських організацій. 

Підсумовуючи, можемо сказати, що потрібно створювати необхідні умови для розвитку 

педагогічних працівників у підвищенні свого професійного рівня постійно, вдосконалювати 

нормативно-правову базу та систему освіти, а також післядипломну освіту. 

Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку. Підготовка 

висококваліфікованих педагогічних працівників є одним з пріоритетних завдань держави. 

А підготовка педагогічних працівників є конституційним обов’язком держави та 

регламентується законодавчими і програмними документами українського Уряду, 

нормативно-правовими актами на виконанням положень, яких розроблено ряд наказів МОН 

України. 
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У 2018 році МОН України розробило Концепцію розвитку педагогічної освіти з метою 

вдосконалення системи педагогічної освіти для встановлення бази підготовки педагогічних 

працівників. 

Реалізація Концепції дасть змогу покращити якість підготовки педагогічних 

працівників та підвищити якість освітньої діяльності у вищих навчальних закладах.  
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УДК 371.133 

Ткач Н. А. 

 

МОТИВАЦІЯ ДО НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЯК ВАЖЛИВИЙ 

ЧИННИК УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ 

Постановка проблеми. Педагогічна майстерність та професійний розвиток педагога 

на сьогодні досить добре вивчені. Залежність від вікових, індивідуальних та інших 

особливостей суб’єкта педагогічної діяльності розглянуті багатьма науковцями: А. Деркач, 

І. Зязюн, А. Ковальов, Є. Климов, О. Кучерявий, Л. Мітіна, К. Платонов, В. Сластьонін та ін. 

Педагогічна діяльність часто ототожнюється лише з викладанням і навчанням. Наслідком 

такого стану справ є недостатня увага системному аналізу процесу управління професійним 

розвитком педагогів сучасного освітнього закладу. 

Якщо добре розуміти, що рухає людиною, спонукає її до дій, до чого вона прагне, 

виконуючи ту чи іншу роботу, можна, на відміну від примусу, який потребує постійного 

контролю, так побудувати управління персоналом, що люди будуть самі активно прагнути 

виконати роботу якнайкраще та найбільш результативно. 

Багатоманітність класифікації мотивів і, зокрема, професійного розвитку свідчить про 

складність і багатогранність процесу розвитку мотивації. Беззаперечно, що основою будь-якої 

діяльності є професійні знання, а необхідною вимогою до професійної діяльності є здобуття 

освіти. Таким чином, спрямованість досліджень на вивчення проблеми мотивації працівників 

освіти є однією з головних проблем у сучасній педагогічній науці.  

З огляду на це, управління професійним розвитком педагога через мотивацію є 

соціально значущою проблемою в педагогіці, яка потребує усвідомлення керівними кадрами, 

хоча її розв’язання ускладнюється тим, що навчати педагога часто необхідно у процесі його 

професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Взагалі процес управління є циклічним і 

безперервним, завжди полягає в послідовному виконанні його циклів: «мета – дія – результат 

– нова мета». Найважливіша ціль управління професійним розвитком педагогічного колективу 

на думку фахівців-андрагогів, є сприяння найбільш повній реалізації особистісного та 

професійного потенціалу педагогів. Керівним кадрам необхідно постійно стимулювати і 

підтримувати головне внутрішнє джерело розвитку системи – активність педагогічних 

кадрів [4].  
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Творчий, професійно розвинений педагог – це особистість, яка під впливом зовнішніх 

чинників набула потрібних для актуалізації творчого потенціалу додаткових мотивів, 

особистісних утворень, здібностей, що допомагають досягти високих результатів в одному чи 

кількох видах професійної діяльності та розвитку. 

Проблема розвитку та стимулювання професійного розвитку педагогів, організації 

діяльності адміністрацій освітніх закладів з мотивації творчості педагогів у сучасних умовах 

зниження загальної мотивації праці, що пов’язано з практичною відсутністю матеріального 

стимулювання професійного розвитку, потребує пошуку нових шляхів її розв’язання. Разом з 

тим педагоги у своїй творчості не повинні ґрунтуватися тільки на задоволенні власних 

професійних інтересів.  

Функції управлінської діяльності в області професійного розвитку педагогів – це не що 

інше, як функції менеджменту: планування, організація, координація, стимулювання і 

контроль професійної діяльності. Управління процесом неперервного професійного розвитку 

педагогічних кадрів розглядається як завдання в рамках функції управління розвитком кадрів. 

Ця функція, як і будь-яка функція управління, повинна бути реалізована через систему 

управління.  

Звернемося до специфіки професійного розвитку педагога. Важливо зрозуміти, які 

показники його фактичної кваліфікації необхідно враховувати в процесі управління. 

Педагог-професіонал, за думкою науковців, повинен включати в себе високий рівень 

розвитку професійної майстерності. Але і особистість сучасного педагога має відповідати 

вимогам ринку освітніх послуг, а саме: педагог має володіти високою комунікабельністю, 

мобільністю, конкурентоспроможністю в професійному середовищі [2]. Отже, професійний 

розвиток педагога нерозривно пов’язаний з його особистісним розвитком. 

Б. Гершунський [1] пропонує наступну модель професійного розвитку педагога (рис.). 

 
Рис. Модель професійного розвитку педагога (за Б.Гершунським) 

 

Реальний рівень професійного розвитку педагога, його кваліфікації, досвіду та 

компетентності, ступінь професійної готовності педагогічного колективу можуть не 

відповідати рівню складності поставленого соціумом творчого завдання до адміністрації 

освітнього закладу. В силу зміни соціально-освітніх потреб неперервний професійний 

розвиток стає все більш комплексним, що вимагає від педагогів зростаючого рівня 

професіоналізму. Професійний розвиток педагогічних кадрів – важливий фактор в управлінні 

якістю освіти, але в діяльності освітньої системи цей фактор часто стає вторинним. Однак в 

режимі інтенсивного розвитку професійний розвиток педагогічних кадрів стає вирішальною 
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умовою зростання соціальної ефективності освіти [3]. Іншими словами кажучи: професія 

вчителя спонукає педагога вчитися все життя. 

Продуктивним, на мою думку, є поділ мотивації на внутрішню та зовнішню. Якщо дії, 

спрямовані на діяльність, спричинені безпосередньо інтересом особистості до неї та її 

цінністю, можна говорити про внутрішній тип мотивації. В такому разі для педагога має 

значення діяльність сама по собі як явище, спонуки до професійного росту знаходяться в 

самому суб’єкті діяльності. Зовнішня мотивація розуміється як професійна мотивація, в 

основу якої покладено прагнення до задоволення інших потреб, що є зовнішніми відносно до 

змісту педагогічної професійної діяльності (стосунки у педагогічному колективі, оцінки, 

реакції оточуючих, матеріально-технічне забезпечення освітнього середовища та ін.).  

Займаючись адміністративною роботою протягом 12 років в коледжі, я мала 

можливість керувати як досвідченими викладачами, так і наймати на роботу молодих 

педагогів: вчителів, які щойно закінчили відповідний заклад вищої освіти, так і професіоналів-

практиків, які мали багатий професійний досвід, але нічого не розуміли в педагогіці. 

У кожному окремому випадку мотиваційний комплекс сильно відрізнявся. 

На мою особисту думку, для мотивування продуктивної праці педагогічного колективу 

керівник має володіти широким арсеналом мотиваційних засобів, враховувати індивідуальні 

особливості кожного працівника і всього колективу. Мотиваційне управління педагогічним 

колективом передбачає: визначення суттєвих потреб (мотивів) працівників; врахування їхніх 

особистісних якостей для ефективного професійного росту; реалізацію індивідуального 

підходу; врахування взаємостосунків у педагогічному колективі; надання підтримки та 

своєчасної допомоги, особливо новим педагогам; доброзичливість у спілкуванні з підлеглими; 

толерантність, етичність, повага до колег. 

 Отже, умовами формування мотивації постійного підвищення професійної діяльності 

педагогів є: 

- за можливості забезпечення матеріальної складової мотивації професійної 

майстерності (премії, винагороди, підвищення категорії тощо); 

- залучення до роботи з педагогами носіїв ефективного педагогічного досвіду, навчання 

молодих педагогів основам творчої діяльності; 

- створення в колективі позитивного соціально-психологічного клімату, сприяння 

формуванню психологічної готовності педагогів до професійного розвитку; 

- нормативне забезпечення мотивації професійності (внесення змін у процедуру 

атестації, положення про преміювання); 

- моніторинг і систематична оцінка керівництвом освітнього закладу результатів 

педагогічної майстерності; 

- розвиток та підтримання особливих форм у системі науково-методичної роботи 

колективу. 

Тож керівництво закладу освіти має періодично аналізувати проблему мотивації 

професійного розвитку педагогічного колективу, оволодіти широким арсеналом мотиваційних 

засобів, врахувавши індивідуальні особливості кожного працівника, що дозволить знайти 

організаційні форми та управлінські рішення щодо мотивації педагогічних працівників та 

покращення продуктивності їх праці. 

Останнім часом досить часто у сфері управління використовується коучинг – процес, 

спрямований на досягнення цілей у різних сферах життя. Це технологія партнерської взаємодії 

керівника і підлеглих, яка переміщує людину із зони проблеми до зони ефективного рішення. 
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Ця система складається з певних методів і технік та дозволяє конкретно сформулювати 

бажаний результат, розробити нові підходи й чітко окреслити можливості досягнення 

запланованого результату, розкривши потенціал і здібності людини. Коуч (людина, яка 

використовує коучингові техніки) не виступає у ролі консультанта, не дає порад або 

рекомендацій, вона допомагає об’єктивно побачити ситуацію, проаналізувати її та знайти 

способи вирішення поставлених завдань, використовуючи можливості та здібності іншої 

людини. Основний інструмент коучингу – запитання, за допомогою яких можна допомогти 

людині самій проаналізувати ситуацію та спрямувати її на пошук власних оптимальних дій і 

рішень.  

Керівник-коуч – це, насамперед, підтримка. Якщо ми хочемо, щоб у кого-небудь щось 

виходило, ми підтримуємо цю людину, допомагаємо зрозуміти складну й нову для неї 

інформацію. Якщо організація роботи педагогічного колективу здійснюватимуся за 

допомогою коучингових технік, то у співробітників поступово зміниться підхід до роботи. 

Коучинг – це інструмент для зацікавлених, енергійних, творчих людей, таких, що прагнуть 

розвиватися, вчитися, думати й діяти. Вочевидь педагогічна діяльність – це саме така сфера. 

Дуже важливо у процесі такого спілкування не оцінювати, не пригнічувати людину й не 

нав’язувати їй власний погляд. Керівнику при організації колективу для вирішення певної 

проблеми (у нашому випадку – розвитку його творчої діяльності) коучинг допомагає досягти 

високих результатів, розвиваючи професійні й особистісні здібності підлеглих, особливо 

молодих педагогів. 

Сучасний управлінець освітнього закладу, використовуючи коучинг як ефективну 

технологію керування та мотивування професійного розвитку, зможе правильно ставити перед 

освітнім закладом цілі та досягати їх, а також розуміючи психологічні механізми, на базі яких 

працює коучинг, оволодіти технологіями ведення педагога до мети, максимальних 

результатів. 

Висновки. Таким чином, управління мотивацією професійного розвитку викладача 

освітнього закладу – це складний процес, який передбачає створення оптимальних умов для 

розвитку професійно-педагогічної компетентності. Він реалізовується на основі комплексу 

взаємопов’язаних організаційно-педагогічних і науково-методичних заходів в закладі освіти з 

урахуванням індивідуальних потреб педагога, його індивідуальної освітньої траєкторії і 

уявлень про професійну кар’єру, а також запитів і очікувань суспільства, освітнього закладу і 

соціальних партнерів-роботодавців. 

Не можу не погодитись з тим, що внутрішня мотивація з точки зору задоволеності 

працею та її продуктивністю є найбільш ефективна. Зовнішня позитивна мотивація втрачає 

свою стимулюючу дію в порівнянні з внутрішньою мотивацією з незалежних від освітян 

причин. Багато говориться, але замало робиться щодо підняття соціального престижу 

педагогічної праці; підвищення рівня заробітної плати педагогічним працівникам; моральне 

та матеріальне заохочення педагогів-наставників, які забезпечують проходження стажування 

молодих педагогів. Закономірним є те, що матеріальна винагорода, якщо вона залишається на 

одному і тому ж рівні, зменшує своє мотиваційне навантаження через певний час. 

Але, якщо адміністрація сучасними методами доведе до кожного педагога, що 

неперервний професійний розвиток викладача одночасно виступає як його правом, так і його 

професійним обов’язком, і тому педагогу необхідно постійно опановувати інноваційні 

виробничі і педагогічні технології шляхом формальної та неформальної освіти. 
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Ткачук Н. М. 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВОЛИНСЬКОГО ІНСТИТУТУ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Інтенсивні перетворення в соціокультурній, науково-технічній та економічній сферах 

України зумовлені її інтеграцією до європейської та світової спільноти. За таких умов 

актуалізується питання якісної підготовки педагогів у цілісній системі неперервної освіти, 

підвищення рівня професіоналізму вчителів, створення умов для задоволення їх 

індивідуальних потреб [1]. 

Підвищення вимог суспільства й активне реформування галузі ставлять нові завдання 

перед закладами післядипломної педагогічної освіти. Інститути післядипломної освіти, 

виступаючи осередком інтелектуальних ресурсів у регіонах, є ключовими складовими системи 

неперервної освіти і вирізняються від вищої освіти органічним поєднанням підвищення 

кваліфікації з методично-консалтинговими функціями [3]. Діяльність Волинського ІППО 

спрямована на реалізацію державної освітньої політики, забезпечення координування 

методичних установ області, приведення змісту професійного розвитку та підвищення 

кваліфікації педагогів до педагогічних стандартів та вимог Нової української школи, 

розроблення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, упровадження 

інноваційних підходів до неперервного розвитку особистості фахівця на засадах взаємодії 

формальної, неформальної та інформальної освіти. 

Важливим напрямом діяльності колективу Волинського ІППО як закладу вищої освіти 

є наукова діяльність, яка передбачає проведення наукових досліджень, упровадження їх 

результатів в освітній процес, забезпечення відповідності змісту освіти сучасним досягненням 

педагогічної науки. 

Реалізація науково-дослідної роботи колективу Інституту впродовж 2014 – 2019 рр. 

здійснювалась в межах науково-дослідного проєкту за темою «Професійний розвиток 

педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти» (Державний реєстраційний 

номер 011U004439).  

Об’єктивна необхідність даного дослідження була обумовлена модернізацією освіти 

дорослих відповідно до положень Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти 

(2013 р.), підтверджена необхідністю підготовки педагогів до пілотуванням Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» (2017 р.), викликана актуальними системними змінами в системі 

післядипломної педагогічної освіти.  

Мета проєкту полягала в обґрунтуванні, розробці та апробації моделі професійного 

розвитку педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти.  
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Основна ідея дослідження полягала у системному підході до розроблення і 

впровадження моделі професійного розвитку педагогів на регіональному рівні, що враховує 

та реагує на виклики соціально-педагогічного середовища, узгоджує і впорядковує інновації 

різних рівнів. 

Гіпотезою було передбачено, що реалізація моделі професійного розвитку педагогів 

буде ефективною за умов: 

– використання інноваційних технологій та форм навчання дорослих; 

– врахування категорій слухачів і рівня їх професійної компетентності 

при виборі організаційних форм і педагогічних технологій; 

– вибір форм навчального процесу відповідно до специфіки освітнього середовища 

післядипломної освіти регіону; 

– врахування державних стандартів, змісту зовнішнього незалежного 

оцінювання, сучасних тенденцій у системі виховної роботи при визначенні змісту 

навчання; 

– застосування програмно-проєктного підходу у визначенні змісту і технологій 

навчального процесу в міжатестаційний період; 

– побудови навчальної діяльності на основі використання сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій. 

Прогнозувалось, що обґрунтування, розробка та апробація моделі професійного 

розвитку педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти 

забезпечить удосконалення навчального процесу, сприятиме підвищенню рівня професійної 

компетентності освітян Волині. 

Впродовж терміну реалізації проєкту сплановано отримання очікуваних результатів: 

1) модель професійного розвитку педагогів в умовах інноваційного освітнього 

середовища післядипломної освіти регіону; 

2) програми професійного розвитку педагогічних працівників різних фахів; 

3) апробовані інноваційні технології професійного розвитку педагогів відповідно до 

європейських і світових стандартів; 

4) критерії та показники розвитку професійної компетентності педагогів в умовах 

інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти; 

5) освітні проєкти з проблем професійного розвитку педагогів в міжатестаційний 

період; 

6) єдине інформаційне середовище післядипломної педагогічної освіти для 

професійного розвитку педагогів (на основі сайту Інституту та сайтів, блогів методичних 

установ Волинської області); 

7) інформаційна платформа наукової та дослідно-експериментальної діяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

8) публікації результатів дослідження у вигляді колективної монографії. 

Отриманий практичний досвід засвідчив, що реалізація завдань науково-дослідної 

роботи з теми «Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища 

післядипломної освіти» забезпечила удосконалення якості та ефективності курсової 

підготовки та навчання в міжатестаційний період, сприяла виходу за межі традиційних 

підходів та ієрархій, пошуку нових можливостей, дотримання гнучкості та модульності 

освітніх послуг, формування інформаційного середовища, використання сучасних методів 

навчання і засобів інформаційно-комунікативних технологій тощо. 
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Програма науково-дослідної роботи передбачала включення в наукову діяльність 

структурних підрозділів (кафедри, лабораторії) за ініційованими тематичними проєктними 

дослідженнями. 

1) Кафедра педагогіки і психології (завідувач – Луцюк А. М., кандидат педагогічних 

наук, доцент) – «Підвищення рівня професіоналізму педагогів як умова інноваційного 

розвитку освіти».  

Результати науково-дослідної роботи в рамках теми кафедри знайшли своє 

відображення у наступному :  

- розробка програм професійного розвитку, освітніх проєктів, організація дослідно-

експериментальної роботи в закладах освіти; 

- впровадження інноваційних технологій навчання дорослих; 

- вироблення психолого-педагогічних методичних рекомендацій щодо професійного 

навчання дорослих на засадах андрагогіки; 

- розробка та реалізація освітніх проєтів з проблеми професійного розвитку педагогів 

у міжатестаційний період («Лідер освітніх інновацій», «Нова школа – новий учитель»). 

- створення інформаційного середовища кафедри для професійного розвитку 

педагогів. 

2) Кафедра менеджменту освіти (завідувач – Сташенко М. О., кандидат фізико-

математичних дисциплін, доцент) – «Формування професійної культури керівника 

навчального закладу в сучасному освітньому середовищі». З урахуванням теоретичних 

напрацювань у галузі освітнього менеджменту було: 

- визначено ознаки професійної культури керівника закладу освіти;  

- уточнено складові корпоративної культури в умовах інноваційного освітнього 

простору;  

- визначено шляхи формування професійної культури як складової процесу 

професіоналізації керівних кадрів освітніх установ та інтеграційної складової їх корпоративної 

культури;  

- укладено показники критеріально-рівневого підходу до діагностування 

сформованості корпоративної культури закладу освіти; 

- впроваджено технології формування професійної культури керівників закладів 

освіти (розроблені тренінги «Серфінг управління» та «Управлінський потенціал»). 

3) Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів (завідувач – 

Дикий О. Ю., кандидат педагогічних наук) – «Розвиток фахової компетентності педагогів у 

контексті модернізації змісту освіти». 

 В контексті теми кафедри організовано та проведено регіональні заходи для 

педагогів різних фахів із врахуванням нових програм та Державних стандартів початкової 

школи. Запропоновано тематику інноваційної діяльності щодо професійного розвитку 

педагогів: правова культури сучасного вчителя;  використання проєктних технологій; 

проєктна та дослідницька діяльність; культура спілкування та ін.. 

4) Науково-дослідна тема лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК 

(ММК) «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів в умовах неперервної освіти» 

(завідувач – Поліщук Н. А.). 

Науково-дослідна робота лабораторії спрямована на реалізацію програм проєктів з 

актуальних проблем: науково-педагогічного проекту «Професійний розвиток педагогів в 
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умовах децентралізації управління освітою», інноваційного проєкту «STEM-освіта педагога в 

умовах інноваційного освітнього середовища». 

 5) Науково-дослідна лабораторія соціологічних досліджень та розвитку освіти 

забезпечувала постійний моніторинг реалізації програми науково-дослідної роботи через 

щорічний соціологiчний моніторинг »Регіональна система післядипломної педагогічної 

освіти: сучасний стан та перспективи розвитку». 

 Наукові, науково-педагогічні працівники працювали над індивідуальними 

напрямами наукових досліджень у контексті науково-дослідної теми Інституту та тем 

структурних підрозділів. Результати цієї діяльності були презентовані на засіданнях вченої 

ради Інституту, численних наукових заходах міжнародного, всеукраїнського та обласних 

рівнів, наукових публікаціях.  

Важливою умовою впровадження наукових досліджень та інноваційних продуктів є 

взаємодія та співпраця із закладами ППО, участь в реалізації науково-дослідних проєктів в 

рамках Консорціуму закладів післядипломної педагогічної освіти та Українського відкритого 

університету післядипломної освіти. Здобутками наукової співпраці є організація та 

проведення науково-практичних конференцій, здійснення фундаментальних та прикладних 

досліджень, організація роботи дослідницьких лабораторій. Це зокрема: «Лабораторія 

інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах децентралізації 

управління освітою», наукові керівники – П. Олешко, ректор ВІППО, Н. Ткачук, проректор з 

наукової роботи ВІППО; тимчасовий творчий колектив «Вивчення проблем і потреб закладів 

ППО у навчально-методичному і науково-методичному забезпеченні діяльності», керівник – 

В. Вітюк, проректор з науково-методичної роботи; реалізація науково-дослідної теми 

«Теоретичні та методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої 

післядипломної освіти» (реєстраційний номер 0116U004868), науковий керівник Л. Ляхоцька, 

професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій 

ЦІППО УМО, учасник – Н. Ткачук, проректор з наукової роботи ВІППО [2]. 

Важливо підкреслити, що завдяки реалізації науково-дослідної теми ВІППО створено 

умови для інноваційного розвитку закладів загальної середньої освіти області. Впродовж 

останніх 5 років, у межах програми проекту, працівниками ВІППО здійснюється керівництво 

дослідно-експериментальною роботою в 30 експериментальних закладах регіонального рівня, 

забезпечується науково-методичний супровід розроблення, експертизи та запровадження 

освітніх інновацій, пропонуються до впровадження моделі та перспективний досвід освітньої 

діяльності педагогічних колективів. 

Отже, наукова діяльність в освітньому середовищі Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти створює платформу для освітніх змін, формується нова 

інноваційна реальність в освітньому просторі регіону, відбувається еволюція професійного 

розвитку педагогів, яка відповідає соціокультурному розвитку та забезпечує 

випереджувальний розвиток та реформування системи освіти.  

 

Список використаних джерел: 

1. Зубко А., Жорова І Вектори професійної співпраці ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» і КВНЗ 

«Херсонська академія непевної освіти». Післядипломна освіта в Україні. 2018. № 2. С.36–40. 

2. Кравчинська Т., Скрипник М. Діяльність науково-методичної ради в освітньому просторі 

Університету: традиції та інновації. Післядипломна освіта в Україні. 2018. № 2. С.52–63. 

3. Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: зміст, 

організації форми, технології: наук. Посіб. / авт.. кол. : Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.]; за 



57 
 

наук. ред. Є. Р. Чернишової; Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т. менедж. освіти». К.: ДВНЗ «Ун-т. менеджменту 

освіти» НАПН України, 2014. 318 с. 

 

УДК 373.5.015.31:502/.504 

Трохимчук І. М. 

 

ЕКОЛОГІЧНА КОМПОНЕНТА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

Глобальні економічні, політичні та соціокультурні трансформації, демократизація та 

інформатизація суспільства зумовлюють кардинальні зміни у галузі освіти. На етапі активного 

входження української системи освіти в європейський освітній простір постала нагальна 

потреба подолання загрози бездуховності; особливої актуальності набуває вирішення проблем 

формування соціально активної особистості зі сталою ієрархією цінностей, системою 

моральних, етичних та екологічних норм у ставленні до світу, до себе та до інших людей. 

Однак, реалізація цього соціального запиту ускладнюється сьогодні ціннісно-смисловою 

неструктурованістю сучасного українського суспільства. 

Саме тому модернізація змісту сучасної вищої професійної освіти ґрунтується на 

врахуванні позитивного досвіду й водночас передбачає істотні зміни, зумовлені тенденціями 

упровадження інноваційних освітньо-виховних технологій, що мають детермінувати швидкі 

позитивні зміни в культурі суспільства, в основу яких покладено пошук ефективних підходів 

підготовки майбутніх вчителів до праці, активної ролі в економічному та громадському житті 

суспільства, розвитку їхнього наукового мислення, критичного осмислення дійсності та 

навичок вирішення різноманітних життєвих проблем [1]. 

Відтак, сприйняття, збереження та передача суспільних цінностей відбуваються 

насамперед у процесі виховання підростаючого покоління, у межах якого провідне місце на 

фоні істотних екологічних катаклізм як на місцевому і регіональному, так і державному рівнях 

посідає саме екологічне виховання, а невід’ємною його складовою є формування екологічної 

вихованості зростаючої особистості. Останнє актуалізує екологічну компоненту, яка стає 

надзвичайно вагомою у формуванні світогляду людини третього тисячоліття. 

Екстраполяцією цих фундаментальних ідей на сучасний вітчизняний соціокультурний і 

освітньо-виховний ґрунт є ряд прийнятих державою нормативно-правових документів. 

Зокрема, у статті 7 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища» 

зазначається, що підвищення екологічної культури суспільства і професійна підготовка 

спеціалістів забезпечується загальною обов’язковою комплексною освітою та вихованням у 

галузі охорони навколишнього природного середовища, що здійснюється в дошкільних 

дитячих закладах, системі загальної середньої, професійної та вищої освіти, підвищення 

кваліфікації й перепідготовки кадрів [2]. 

Окреме важливе місце у розв’язанні проблем екологічного виховання підростаючого 

покоління посідає «Концепція екологічної освіти і виховання», завдяки упровадженню її у 

практику екологічна освіта набула оновленого змісту. Так, у Концепції зазначається, що «… 

шлях до високої екологічної культури пролягає через ефективну екологічну освіту як 

необхідну складову гармонійного, екологічно безпечного розвитку, а реформування 

екологічної освіти та виховання має здійснюватися з обов’язковим врахуванням екологічних 

законів, закономірностей, наукових принципів, що діють комплексно в біологічній, 

технологічній, екологічній, соціальній і військових сферах» [3]. 
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Важливим є актуалізація у змісті Концепції положення про те, що «глибоким 

опануванням екологічними знаннями, формуванням екологічного мислення, свідомості й 

культури мають бути охоплені громадяни всіх категорій, вікових груп і сфер діяльності» 

[3, С. 4].  

Схожа думка знайшла своє відображення і у змісті “Концепції національного виховання» 

[4], де акцентовано особливу увагу на необхідності ефективного формування екологічної 

культури та гармонійних відносин людини і природи. 

Важливість розв’язання цих проблем відображена у змісті Національної програми 

виховання дітей та учнівської молоді в Україні, де зазначається, що головною домінантою 

виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до навколишнього 

соціального і природного середовища та самої себе. Набуває сили тенденція до гармонійного 

поєднання інтересів учасників виховного процесу: вихованця, який прагне до вільного 

саморозвитку і збереження своєї індивідуальності; суспільства, зусилля якого спрямовані на 

моральний саморозвиток особистості; держави, зацікавленої у тому, щоб діти зростали 

громадянами – патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі [5, 

С. 6]. 

Отже, одним із провідних завдань сучасної освіти є формування ставлення особистості 

до природи як до самодостатньої цінності незалежно від корисності й практичного 

використання її об’єктів. Людство має усвідомити, що «природа сама несе в собі внутрішню, 

притаманну їй систему цінностей» [6, С. 259]. 

На підставі зазначеного вище, Г. Пустовіт актуалізує увагу на тому, що стратегія 

розвитку людства у ХХІ столітті має складатись, щонайменше, з двох основних складових: 

науково-технологічної і морально-соціальної. Якщо найближча перспектива науково-

технологічного розвитку цивілізації ще більш-менш зрозуміла – створення енергозберігаючих 

і ресурсозберігаючих безвідходних технологій, нових матеріалів і, відповідно, ефективних 

технологій їх застосування тощо, то перебудова духовного світу людини, його моральних 

устоїв, насамперед, у ставленні до природи, вимагає кардинальної перебудови сутності 

сучасної людської культури. Вона, на думку Г. Пустовіта, має проявлятись у готовності 

особистості чи суспільства в цілому підпорядкувати свою сьогоднішню поведінку і діяльність 

у довкіллі необхідності забезпечення умов для ефективної життєдіяльності майбутніх 

поколінь. Саме останнє, як підтверджує аналіз сучасного стану довкілля, результатів 

діяльності людини в ньому, є досить складною проблемою, вирішення якої неможливо 

здійснити за короткий проміжок часу і тим більше адекватно за рахунок розв’язання лише 

науково-технологічних проблем [7]. 

Враховуючи зазначене, логічним є визнання необхідності обов’язкового поєднання 

навчально-пізнавальної і дослідницької діяльності та практичної екологічно доцільної роботи 

майбутніх педагогів безпосередньо у природі, рівень її якості й ефективності буде 

характеризувати рівень сформованості їхньої екологічної вихованості. Тому процес 

модернізації змісту екологічного виховання студентів розглядається як еволюційний та 

передбачає врахування вже набутого ними позитивного досвіду під час навчання у середній 

загальноосвітній школі та наявність істотних змін, зумовлених сучасними тенденціями 

суспільного розвитку.  

Такі підходи передбачають якісне оновлення навчального змісту в межах вищої школи 

відповідно до пріоритетних цілей сучасної національної системи освіти і охоплюють цілісний 

розвиток особистості майбутнього педагога через забезпечення зростання її розумового, 



59 
 

етичного, естетичного, емоційного, фізичного та соціального потенціалу, підготовку студентів 

до праці, активної ролі в економічному та громадському житті суспільства, успішної 

діяльності в умовах швидкоплинних соціокультурних й технологічних змін, розвиток навичок 

наукового мислення, критичного осмислення дійсності та навичок вирішення екологічних 

проблем своєї місцевості.  

На основі аналізу зазначеного вище було визначено провідні теоретичні засади 

удосконалення екологічного виховання студентів – майбутніх педагогів у вищих навчальних 

закладах: 

1. Зміна співвідношення між прагматичним та загальнокультурним компонентами 

навчального змісту у їх логічній єдності, наступності і науковості. Пріоритетними мають стати 

проблеми формування екологічної вихованості студентів – майбутніх педагогів на основі 

формування їхнього наукового мислення, системи ціннісних орієнтацій, творчого соціального 

активного ставлення до дійсності, а також умінь і навичок знаходження свого місця у 

вирішенні екологічних проблем найближчого довкілля. 

2. Удосконалення навчально-виховного змісту через застосування ефективних форм і 

методів екологічного виховання студентів на основі поглибленого вивчення фундаментальних 

законів природи і суспільства, створення принципово нових навчальних курсів (спецкурсів, 

факультативів), зорієнтованих на формування цілісних уявлень про наукову картину світу та 

системи ціннісних орієнтацій стосовно довкілля та його об’єктів, формування навичок 

екологічно доцільних вчинків, дій та діяльності у навколишньому середовищі. 

3. Реалізація тріади «екологічна освіта – екологічне виховання – природоохоронна 

робота», усі елементи якої взаємопов’язані між собою і є основою формування екологічної 

вихованості майбутніх вчителів у процесі навчання у вищих навчальних закладах.  

Підтвердженням останнього є позиція В. Кременя, який розглядаючи навчання і 

розвиток як складову частину процесу формування особистості в сучасних умовах, 

запропонував принцип виховуючого навчання замінити принципом навчаючого виховання, де 

головною метою стає виховання [99, С. 109]. 

Враховуючи зазначене, логічним є визнання необхідності обов’язкового поєднання 

навчально-пізнавальної і дослідницької діяльності та практичної екологічно доцільної роботи 

студентів безпосередньо у природі, рівень її якості й ефективності буде характеризувати 

рівень сформованості їхньої екологічної вихованості.  

Відтак, теоретичною основою цих процесів є активізація у навчально-виховному процесі 

вищих навчальних закладів творчих можливостей зростаючої особистості, її здібностей до 

самостійних навчально-пізнавальних, дослідницьких і практичних дій у набутті нових знань, 

умінь та навичок, освоєння сучасних методів здобуття, систематизації, накопичення й 

класифікації інформації та її практичного застосування у розв’язанні різноманітних власних 

чи колективних проблем, духовному зростанні через морально вивірені вчинки і дії у 

соціоприродному середовищі. 

Тому процес створення єдиного освітнього простору та модернізація змісту екологічного 

навчання та виховання студентів передбачає врахування вже набутого ними позитивного 

досвіду й водночас наявність істотних змін, зумовлених сучасними тенденціями суспільного 

розвитку. Такі підходи передбачають якісне оновлення навчального змісту відповідно до 

пріоритетних цілей сучасної національної системи освіти і охоплюють цілісний розвиток 

особистості через забезпечення зростання її розумового, етичного, естетичного, емоційного, 

фізичного та соціального потенціалу, підготовку майбутніх педагогів до праці, активної ролі 
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в економічному та громадському житті суспільства, успішної діяльності в умовах 

швидкоплинних соціокультурних й технологічних змін, розвиток навичок наукового 

мислення, критичного осмислення дійсності та навичок вирішення екологічних проблем своєї 

місцевості.  
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

У ВЗАЄМОДІЇ З МІЖНАРОДНИМИ УРЯДОВИМИ 

ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

Система курсової підготовки учителів французької мови та професійного розвитку у 

міжатестаційний період у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти 

орієнтований на удосконалення лінгвістичної компетенції педагогів аутентичними засобами 

навчання, регулярному використанні інтернет-ресурсів та освітніх платформ, активній участі 

у міжнародних проєктах, а також значній самостійній роботі за тьюторської підтримки й 

консультаціях. Практичний досвід останніх років свідчить, що професійний розвиток учителів 

іноземних мов неможливо уявити без взаємодії з міжнародними урядовими та громадськими 

організаціями. Вони не лише поширюють передовий європейський і світовий досвід, але й 

підтримують і допомагають освітянській спільноті реалізовувати реформи та йти в ногу з 

часом. 

Вивчення проблем професійної й соціальної компетентності та особистих якостей 

педагогічних кадрів інтенсивно здійснюється науковцями Національної академії педагогічних 

наук України. Плідно в цій царині працюють С. Бондар, В. Буренко І. Зязюн, Л. Липов, 

О. Пєхота, А. Старева та ін. [1–5] У працях цих дослідників розглядається вітчизняний та 

зарубіжний досвід створення ефективних систем професійної підготовки педагогів, вимоги до 

особистості сучасного вчителя, формування дієвих моделей партнерської взаємодії освітніх 

установ з вітчизняними та міжнародними організаціями і установами. 

Мета статті полягає у висвітленні основних напрямів та форм роботи Волинського 

ІППО у співпраці з міжнародними установами щодо професійного розвитку учителів 

іноземної та французької мов закладів загальної середньої освіти Волинської області.  

Під час проходження курсів підвищення кваліфікації у Волинському ІППО заняття з 

фахового модуля для учителів французької мови проводяться французькою мовою з 
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використанням аутентичних матеріалів, що сприяє зацікавленню вчителів міжнародними 

програмами і дипломами. 

Протягом останніх п’яти років учителі французької мови усіх областей України мають 

можливість підвищити лінгвістичний та фаховий рівень, засвоїти сучасні техніки й ефективні 

прийоми навчання французької мови, вивчити методичну термінологію, опанувати методичну 

та навчальну літературу, а також неабияк підвищити рівень володіння цифровими 

технологіями завдяки міжнародній цифровій платформі PRO FLE. У 2018 році навчальне 

наповнення платформи було оновлено і вона отримала назву PRO FLE+. 

Така дистанційна форма здобуття професійних знань розроблена та активно 

використовується Міжнародним центром педагогічних досліджень CIEP (м. Севр, Франція) та 

Французьким національним центром дистанційної освіти CNED (м. Пуатьє, Франція). За 

ініціативи Міністерства закордонних справ Франції, посольств Франції, Французьких 

інститутів та організацій «Альянс франсез» програму підвищення фахової підготовки 

педагогів поширено серед 33-х країн світу. Навчальна програма PRO FLE+ відповідає новим 

українським стандартам у сфері навчання іноземних мов і призначена для учителів початкової 

та середньої школи [6; 7]. Навчальне наповнення модулів програми PRO FLE+ офіційно 

схвалено Міністерством освіти і науки України як фаховий компонент системи курсової 

педагогічної підготовки. ЇЇ реалізацією опікується Посольство Франції та Французький 

інститут в Україні спільно з обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти. 

Дистанційне навчання на платформі PRO FLE+ забезпечує розвиток професійних та 

мовних компетенцій вчителя, допомагає реалізовувати принципи педагогічного процесу, що 

задекларовані у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, поліпшити якість 

навчання та вивчення французької мови завдяки ознайомленню з базовими інструментами і 

принципами ефективного оволодіння комунікативною компетенцією, сприяє посиленню 

мотивації українських вчителів та учнів. 

Повна програма PRO FLE загальною тривалістю 160 годин складається з 4-х модулів, з 

яких кожен включає 40 навчальних годин. Перед кожним модулем учасники можуть виконати 

для ознайомлення вступний оглядовий курс тривалістю 6 годин для того, аби надалі краще 

розуміти змістове наповнення модуля. Навчальні питання та проблематика модулів 

сконцентровані навколо таких професійних завдань: модуль 1  «Вдосконалення фахових 

компетенцій вчителя», модуль 2 – «Побудова дидактичної одиниці», модуль 3 – «Проведення 

уроку французької мови», модуль 4 – «Оцінювання навчальних досягнень учнів». 

Форма навчання на платформі – інтерактивна, вчитель здобуває та вдосконалює свої 

професійні компетенції, самостійно або за допомогою тьютора виконуючи завдання. Курс 

навчання за кожним модулем включає настановний і підсумковий групові семінари за участю 

тьютора PROFLE+ в інституті післядипломної педагогічної освіти і 30 годин дистанційного 

навчання в автономному режимі на інтернет-платформі PRO FLE+, а саме 6 блоків завдань з 

поступовою самоперевіркою, побудованих з використанням текстових документів та аудіо-

матеріалів, та підсумкове практичне завдання з розв’язання конкретної навчальної ситуації під 

керівництвом інтернет-програми. Під час навчання тьютор проводить індивідуальне 

оцінювання практичного завдання кожного вчителя, спілкується з учасниками в 

індивідуальному режимі, консультуючи з методичних або організаційно-технічних питань, 

а також координує спілкування з колегами в професійній групі на форумі платформи. 

Від березня 2016 року волинські педагоги проходять навчання за програмою PRO 

FLE+. Для участі у дистанційному навчанні PRO FLE+ учитель попередньо реєструється на 
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платформі та проходить співбесіду у тьютора. Навчання на даній цифровій платформі платне, 

однак Посольство Франції в Україні оплачує навчання українських учителів французької 

мови. За успішне завершення завдань з кожного модуля видається сертифікат міжнародного 

зразку з посвідченням набутих компетенцій (паспорт компетенцій). 

 Відгуки учасників про міжнародне дистанційне навчання позитивні: учителі 

задоволені якістю матеріалів, актуальністю підходів та прийомів, про які вони чують вперше, 

висловлюють захоплення від можливості підвищення кваліфікації у зручний спосіб, у вільний 

час та без відриву від основної роботи. 

Для реалізації даного дистанційного навчання Французький інститут в Україні за 

допомогою міжнародних експертів протягом 2014-2016 років підготував 17 українських 

національних тьюторів. Національні тьютори PRO FLE визнані Міністерством освіти і науки 

України як регіональні фахівці, що відповідають за підготовку учителів французької мови як 

першої чи другої іноземної. 

2018/2019 навчальний рік було проголошено Роком французької мови в Україні. 

В межах програми заходів Року французької мови в Україні за ініціативи Французького 

інституту в Україні та «Французького альянсу» було проведено міжнародний регіональний 

практичний семінар, у якому взяли участь 15 волинських учителів закладів загальної середньої 

освіти та викладачів СНУ імені Лесі Українки. У ході семінару учасники ознайомилися з 

інтернет-ресурсами Culturethèque, IF Profs, відео матеріалами телевізійного каналу TV5, 

цифровими застосуваннями з навчальними іграми і тренувальними вправами, тематичними 

проектами, тестовими завданнями, які мотивують учнів до вивчення французької мови, 

пожвавлюють уроки у старшій школі, полегшують підготовку вчителя до уроку, привносять 

родзинку у процес навчання непростого навчального предмета «Французька мова». 

З нагоди Всесвітнього дня франкофонії у березні 2019 р. вчителі французької мови 

області взяли участь у науково-практичному семінарі «Вивчення французької мови в умовах 

глобалізації, медіатизації та крос-культурної комунікації». У червні 2019 року на базі 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича троє волинських учителів 

пройшли літнє професійне стажування з методики і дидактики навчання та оцінювання 

французької мови. Його проводили французькі фахівці, які працювали з українськими 

учителями з усієї України на запрошення Французького інституту в Україні.  

Рік французької мови знаходить своє відображення в змісті роботи Волинського ІППО. 

Тематика проблемних, постійно діючих і практичних семінарських занять, засідань обласної 

творчої групи вчителів французької мови та школи молодого педагога сприяє зростанню 

професіоналізму, реалізації діяльнісного та компетентнісного підходу в процесі навчання 

французької мови як першої чи другої іноземної, інтеграції медіаосвіти та полімодальних 

технологій з метою підвищення результативності оволодіння змісту і механізмів спілкування.  

Таким чином, в інституті післядипломної освіти учителі французької мови отримують 

інструменти для успішної роботи з учнями та ідеї для саморозвитку, методичні консультації й 

підтримку. І навіть вчителі-початківці не почуваються розгубленими у різноманітті 

підручників, планів та програм. Отже, спільно працюємо над вмотивованістю волинських 

педагогів, їх переконаністю у необхідності застосування інноваційних освітніх технологій, 

професійною і особистісною готовністю до нововведень та роботи у нових умовах.  
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СОЦІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯСИСТЕМИ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В РЕГІОНІ 

У сучасній ситуації суттєвих змін в освітній системі України, втілення в життя 

Концепції Нової української школи пріоритетним завданням Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти (ВІППО) є якісне забезпечення зростаючих потреб 

педагогічних працівників у постійному підвищенні кваліфікації, якісний науково-методичний 

супровід їх професійної діяльності та підготовка до роботи в умовах НУШ.  

Діяльність ВІППО, спрямована на удосконалення професійної компетентності вчителя, 

кардинально змінюється шляхом насичення новим змістом допоміжної, адаптаційної, 

рекваліфікаційної, інноваційної, спеціалізуючої функцій. Якість роботи інституту значною 

мірою визначається якістю розробки і реалізації нових навчальних програм, зміною форм, 

методів, технологій освітнього процесу, розробкою нових стандартів якості, 

відслідковуванням їх дотримання і оперативним реагуванням на запити педагогічних 

працівників. 

У цих умовах особливого значення набуває процедура внутрішнього моніторингу усіх 

видів діяльності інституту, який вже багато років поспіль здійснюється нашою лабораторією. 

Найбільш істотним показником ставлення суб’єкта до освітньої діяльності є задоволеність. 

Для виявлення рівня задоволеності лабораторією здійснюються такі види моніторингу: 

задоволеність слухачів курсів підвищення кваліфікації якістю курсів; задоволеність 

педагогічних працівників різними видами методичної роботи, що здійснюється методичними 

службами області; задоволеність батьків та учнів якістю освітнього процесу в закладах освіти 

області; задоволеність викладачів роботою над реалізацією програм підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; задоволеність педагогів якістю педагогічної та методичної 

діяльності науково-педагогічних та методичних працівників системи післядипломної освіти 

області. 

Основною сферою практичного використання результатів моніторингу є управління, 

точніше інформаційне обслуговування управління у різних областях діяльності, оскільки 

однією із функцій соціологічного моніторингу є забезпечення покращення ефективності 
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функціонування освітньої системи за рахунок підвищення якості управлінських рішень, котрі 

регламентують її діяльність. Крім того, ще однією складовою успішності моніторингу є 

впорядкування його організації і технології.   

У розробці технології моніторингу нами враховуються такі принципи: порівнянність 

основних характеристик об’єктів і отримуваних результатів; одноманітність інструментарію 

для отримання емпіричних даних; доповнення за необхідності постійного складу показників 

тимчасовими показниками, які змінюються в залежності від своєрідності певного етапу 

дослідження, що забезпечує гнучкість системи моніторингу; вироблення критеріїв кореляції 

соціологічних і статистичних даних; організація, поповнення і збереження єдиного банку 

соціальної інформації протягом усього періоду дослідження; організація доступу споживачів 

до соціологічної інформації, отриманої в результаті моніторингу.  

В організації моніторингу ми дотримуємося наступного алгоритму: визначення мети і 

завдань дослідження; об’єкта і предмета; показників і критеріїв; вибіркової сукупності та 

періодичності; розробка інструментарію, збір емпіричних даних; використання результатів 

дослідження в управлінській діяльності. 

До соціологічних опитувань протягом 2017–2019 років залучено понад 5 тисяч слухачів 

курсів підвищення кваліфікації у ВІППО та понад півтори тисячі вчителів за місцем роботи в 

освітніх закладах Володимир-Волинського, Іваничівського, Камінь-Каширського, 

Ківерцівського, Ковельського, Локачинського, Любешівського, Маневицького районів, міст 

Володимира-Волинського та Нововолинська. 

Результати опитувань показали, що переважна більшість респондентів задоволені 

курсами підвищення кваліфікації (див. табл. 1): 

 

Рік 
Задоволені 

повністю 

Задоволені 

частково 
Не задоволені 

Не визначилися з 

оцінкою 

2017 82,8 % 16,6 % - 0,6 % 

2018 94,33 % 3,6 % - 2,07 % 

2019 96,8 % - - 3,2 % 

Таблиця 1. Рівень задоволеності слухачів курсами підвищення кваліфікації 

 

Значне зростання кількості задоволених курсами у 2018 та 2019 роках пояснюється 

суттєвими змінами в роботі з учителями початкової школи та керівниками шкіл відповідно до 

вимог підготовки їх до роботи в НУШ; поширенням нових форм роботи на групи вчителів-

предметників, підготовку їх до викладання інтегрованих курсів; активізацією науково-

методичного супроводу діяльності опорних закладів ОТГ тощо.  

Загальна задоволеність курсами складається із комплексу складових, важливе значення 

серед яких має освітній процес в цілому та застосування нових освітніх технологій у роботі зі 

слухачами, зокрема (див. рис. 1, 2). 
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Рисунок 1. Розподіл відповідей на запитання: «Чи задовольняє Вас стан освітнього процесу 

на курсах у ВІППО?» 

    

 
Рисунок 2. Розподіл відповідей на запитання: «Чи задовольняє Вас доцільність та 

ефективність використання ІКТ в освітньому процесі?» 

 

Слухачі схвалюють різні напрями діяльності інституту. Вони вважають, що отримані 

тут знання мають практичну цінність.   

Респонденти відзначають, що освітній процес курсів підвищення кваліфікації та 

науково-методичний супровід самоосвіти вчителів і міжатестаційні методичні заходи в 

інституті та у містах, районах, ОТГ області спрямовані на формування мотивації педагогів до 

оволодіння інноваційними освітніми технологіями та їх готовності створювати інноваційне 

освітнє середовище і працювати в ньому. 

Опитування, проведені з метою виявлення мотиваційної готовності педагогічних 

колективів до освоєння інновацій, показало, що така готовність пов’язана з такими чинниками: 

бажанням досягти кращих результатів у педагогічній діяльності (47,9 % респондентів); 

потребою в контактах з творчими педагогами, майстрами своєї справи (46,2 %); необхідністю 

проходження чергової атестації (42,7 %); бажанням працювати в ефективній для дітей школі 
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(41,9 %); потребою в пошуку шляхів підвищення ефективності освітнього процесу (35 %); 

потребою в самовдосконаленні (33,3 %); прагненням бути поміченим і гідно оціненим (28,2%); 

відчуттям власної готовності до участі в інноваційних процесах (23,9 %); потребою в лідерстві 

(6,8 %); бажанням на практиці перевірити знання про інновації (6,8 %); потребою ризикнути 

(0). Таким чином, у своїй інноваційній діяльності педагоги в першу чергу керуються 

мотивами, пов’язаними з удосконаленням педагогічної діяльності та підвищенням 

ефективності освітнього процесу.  

Виконання важливих комплексних завдань, що стоять нині перед інститутом в умовах 

зростання конкурентності та розробки нового змісту неперервної освіти, можливе за умови 

ефективної інформаційно-аналітичної діяльності, основним інструментом якої повинна стати 

розроблена система процедур, критеріїв та інструментарію для здійснення моніторингу 

ефективності нових професійних програм, запропонованих педагогам, трансляція результатів 

досліджень у процес розвитку системи післядипломної педагогічної освіти регіону.    

Вихідним положенням у перспективі подальшого ефективного соціологічного 

моніторингу проблем розвитку системи післядипломної педагогічної освіти в регіоні є 

посилення міжнародної інтеграції та врахування у підготовці соціологічного інструментарію 

нового категоріально-понятійного апарату.  
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РОЗДІЛ II 

СИСТЕМА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСВІТИ В РЕГІОНІ 

 

УДК 378.091.12 

Вітюк В. В. 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ 

В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

Реформування освітньої галузі має на меті створення умов для особистісного розвитку 

та самореалізації педагогів, тому на часі перегляд традиційних уявлень про роль педагога, 

реалізація особистісно-орієнтованої моделі його професійного зростання, пошук ефективних 

шляхів професійного розвитку педагогів. Одним із ефективних шляхів модернізації освіти 

відповідно до сучасних потреб суспільства, забезпечення її випереджаючої ролі є 

запровадження компетентнісного підходу, що веде до оновлення принципів формування 

змісту та методів навчання, переорієнтації з процесу на результат навчання. З позицій 

компетентнісного підходу основним результатом діяльності педагогічного колективу закладу 

освіти стає формування компетентного випускника, здатного використовувати отримані 

знання в реальному житті, витримувати конкуренцію на ринку праці.  

Сучасні перетворення в різноманітних сферах суспільства зумовили певні зміни 

організації, змісту праці вчителя, що актуалізувало проблему професійного розвитку 

педагогів. В сучасному суспільстві педагог є постаттю, яка потребує особливої уваги. До 

особистості педагога сьогодні ставиться ряд серйозних вимог. Серед них можна виділити 

найголовніші, без яких неможливо стати висококваліфікованим вчителем і вихователем, і 

другорядні, відповідність яким не є обов’язковою для педагога, але робить його особистістю, 

яка здатна найкраще навчати і виховувати особистість [2, С. 29]. Тому до професійного 

розвитку педагога висувають ряд вимог: володіння науково-методологічними основами зі 

свого предмета; готовність до підготовки методичного забезпечення навчального процесу; 

володіння найновішою інформацією із психолого-педагогічних наук; високоосвіченість, 

інтелігентність, толерантність; володіння прийомами виховної дії на школяра; постійне 

підвищення своєї кваліфікації; систематична самоосвіта; навчання впродовж життя. 

Виходячи із цього, важливим аспектом є розвиток професійної компетентності 

педагога. Коли переходимо від однієї фази професійного розвитку до іншої, наближаємося до 

ідеального прикладу професійної компетентності. На особливу увагу заслуговують питання 

інноваційної діяльності, творчого пошуку навчальних закладів, які готові до впровадження 

інноваційних технологій. 

В умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» оновлення потребують зміст, 

форми і методи підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів. Актуальною є 

підготовка педагога-лідера, пошук шляхів його професійного розвитку і саморозвитку [6]. 

Інноваційна педагогіка допомагає педагогам глибше розуміти завдання сучасного закладу 

освіти, які полягають в тому, щоб синтезувати в підростаючій людині прагнення до навчання, 

до здобуття знань в різних видах діяльності, забезпечити розвиток особистості ерудованої, 

соціально активної, з розвинутим мисленням, спроможної самостійно, активно і творчо 

вирішувати поставлені перед нею практичні завдання.  
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У системі післядипломної педагогічної освіти змінюються підходи до проведення 

занять із дорослими. Навчання часто спирається на андрагогічні принципи навчання, на 

інноваційні методи проведення занять. Ми погоджуємось із думкою Т. Сорочан, що 

«професійний розвиток педагогічних працівників відбувається на андрагогічних сасадах, 

тобто з урахуванням особливостей навчання дорослих. Провідним мотивом дорослої людини 

є прагнення розв’язувати важливі для неї професійні проблеми за допомогою набутих знань. 

Професійні запити педагогів стають дедалі різноманітнішими, оскільки посилюється 

тенденція введення інновацій в освітній процес (перехід до нового змісту та термінів навчання, 

до профільної старшої школи, незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів тощо) 

[7, С. 26]. 

Ефективними шляхами професійного розвитку педагогів у процесі підвищення 

кваліфікації є: діагностика професійної компетентності педагогів; забезпечення 

диференційованого підходу до підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

впровадження інноваційних технологій навчання; оновлення змісту освітньо-професійних 

програм; запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі; 

забезпечення практичної спрямованості курсів підвищення кваліфікації; залучення педагогів-

новаторів до навчального процесу; організація зворотнього зв’язку. 

У моделі професійного розвитку педагог характеризується здатністю вийти за межі 

безперервної щоденної педагогічної практики та побачити свою професійну діяльність у 

цілому. Цей прорив дозволяє педагогу внутрішньо приймати, усвідомлювати й оцінювати 

труднощі та протиріччя педагогічного процесу, самостійно і конструктивно вирішувати їх 

відповідно до своїх ціннісних орієнтацій, розглядати труднощі як стимул подальшого 

розвитку, як переборення власних обмежень. Усвідомлення педагогом своїх потенційних 

можливостей, перспективи особистості й професійного росту спонукають до постійного 

експериментування, який розуміється як пошук, творчість, можливість вибору. Вирішальним 

елементом даної ситуації професійного розвитку педагога є можливість і необхідність робити 

вибір, отже відчувати свою свободу з однієї сторони і відповідальність за все, що відбувається 

і відбуватиметься, – з іншої [3, С. 9]. 

Професійний розвиток педагогів – це неперервний процес. Тому вихідною позицією 

професійного розвитку і саморозвитку педагогів можна вважати специфічні функції кожного 

рівня підвищення кваліфікації, які у своєму взаємозв’язку і наступності створюють систему.  

Визначені ознаки компетентісного ставлення особистості до життя відповідають 

здатності людини до життєтворчості. Більшість науковців поділяють думку, що має 

утвердитися нова філософія освіти, нова педагогіка – педагогіка компетентної, відповідальної 

людини [5, С. 41]. Компетентність педагога впливає на сповнення очікувань щодо його 

функцій. В контексті професійного розвитку компетентність окреслюється як: потенціал 

людини, який впливає на поведінку, що відповідає вимогам на даній посаді в рамках 

параметрів оточення організації, що у свою чергу дає бажані результати; індивідуальна риса, 

яку можна оцінити або конкретно визначити з метою проведення чіткого поділу між 

результативною та не результативною діяльністю; фундаментальні здібності та можливості, 

які необхідні для якісного виконання даної роботи. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що компетентність є вирішальним фактором 

у роботі педагога і детермінує якість його роботи. Професійна компетентність вчителя – це 

його здатність і готовність виконувати особисту професійну діяльність на рівні сучасних 

вимог. 
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Реалізація завдань компетентнісного підходу залежить від особистосі педагога, від його 

професійного розвитку. Зусилля всіх освітян сьогодні спрямовано на удосконалення якості 

освіти, підвищення престижу професії вчителя. Ключовим питанням поліпшення якості освіти 

є впровадження ефективних змін у навчальних закладах, реалізувати які може лише 

компетентний педагог, який готовий до змін, прагне постійного вдосконалюватися, працює 

над професійним розвитком. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРАЄЗНАВСТВА 

В РОБОТІ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ ГПД 

(НА ПРИКЛАДІ ЛЮБОМЛЬСЬКОГО РАЙОНУ) 

Реалізація норм Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді [1] 

передбачає, з-поміж іншого, використання краєзнавчого матеріалу в роботі працівників 

освітніх закладів задля формування в учнів сталої системи знань минулого рідного краю. Тут 

мова йде не лише про уроки історії України, де передбачено відповідні теми й хронологічні 

періоди, але й про виховний сегмент, який має бути присутнім у позаурочний час школяра. 

Насамперед це стосується класних керівників і вихователів груп подовженого дня. Адже вони, 

при бажанні, можуть значно розширити краєзнавчий кругозір своїх вихованців, 

використовуючи при цьому різні засоби й методи. 

З іншого боку, Волинський край багатий краєзнавчими об’єктами, позаяк територія 

Волині була заселена з сивої давнини. Культурні шари, які нині досліджують вітчизняні 

археологи, дозволяють стверджувати, що тут віддавна існувала потужна цивілізаційна модель. 

Тисячоліття волинської історії нагромадили значний масив краєзнавчого матеріалу, який слід 

використовувати місцевим педагогам у роботі зі школярами. 

Аби зрозуміти сьогоднішні масштаби культурної спадщини на території Волинської 

області наведемо кілька цифр. Наразі на території області розміщено 202 пам’ятки 

національного значення. Серед них: пам’яток містобудування й архітектури – 179, пам’яток 

археології – 15, пам’яток історії – 7, пам’яток документального мистецтва – 1 [2]. Отож, є 
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потужний пласт для краєзнавчої роботи в кожній школі районів чи об’єднаних територіальних 

громад.  

Предметом сьогоднішньої розмови стане краєзнавчий потенціал Любомльського 

району. Осягнути бодай згадкою всі краєзнавчі об’єкти Волинської області не дозволяє обсяг 

статті. Зрештою й мета статті дещо інша, ніж перелік чи характеристика краєзнавчих пам’яток 

національного чи місцевого значення. Відразу зазначимо, що цей район обрано спонтанно, як 

територію, що динамічно розвивається в останнє десятиріччя через своє географічне 

розташування. А розташований він у північно-західній частині Волинської області. На півдні 

межує з Володимир-Волинським, на півночі – з Шацьким, на південному заході – з 

Турійським, на північному заході – зі Старовижівським районами Волині, на заході – з 

Республікою Польща (Люблінське воєводство).  

Любомльський район, як адміністративна одиниця був утворений в 1940 р. після появи 

тут підрозділів червоної армії. З цього часу межі його кілька разів змінювалися. Від 1963 до 

1993 рр. до складу району входили території теперішнього Шацького району. 

Археологічні знахідки та території Любомльського району дозволяють говорити про 

те, що ця територія була заселена людьми в добу палеоліту. В князівський період теперішня 

Любомльщина була частиною Руської держави, згодом – Волинського і Волинсько-

Галицького князівств. Після кількасотрічної боротьби за слов’янську спадщину між 

Польським королівством й Литовською державою ця територія (Любомльське староство) 

потрапила під владу Речі Посполитої. Власниками Любомльського староства були відомі поза 

межами Волині політичні діячі: Дмитро Вишневецький, Ксаверій Браницький, Іван 

Виговський. У XVІІІ ст. землі Любомльщини увійшли до складу Російської імперії; після 

поразки Української революції в 20-х рр. – Другої Речі Посполитої; від 1939 р. – Радянського 

Союзу, де й перебували до моменту проголошення Україною незалежності. 

Районний центр Любомль (Любовль) бере свій початок від 1287 р. Хоча на переконання 

частини дослідників минувшини поселення тут існувало ще чотири тисячоліття тому. На 

підтвердження цього твердження може слугувати давнє городище, про існування якого 

свідчать археологічні розкопки. 

Перша писемна згадка про Любомль міститься в Галицько-Волинському літописі, де 

зафіксовано слова волинського князя Володимира Васильовича до своєї дружини княгині 

Ольги та бояр: «Хотів би я доїхати до Любомля, бо досадила мені погань ся, а я чоловік єсмь 

недужий» [3, С. 437]. Тут, у 1288 р. князь Володимир Василькович помер. Завдяки старанням 

князя тогочасний Любомль перетворився у знаний на Русі та поза її межами ремісничий центр. 

Тут, з-поміж іншого виготовляли різноманітну зброю [4, С. 118]. Є припущення, що одна із 

частин Галицько-Волинського літопису писалась саме в Любомлі. 

На території Любомля розташована пам’ятка археології національного значення – 

Городище «Замчище». На його території знаходиться замкова гірка, насипана в XІV ст. на 

місці дитинця літописного Любомля. Місцеві жителі називають пагорб «Фосія» (від 

латинського – «fossa» «рів». Перша документальна згадка про твердиню датується 1392 р. Тоді 

польський король Владислав Ягайло підписав у тутешньому замку документ про надання 

магдебурзького права місту Холму. Через те, що Ягайло неодноразово відвідував Любомль, 

побудував тут у 1409 році дерев’яний костел Святої Трійці, надав Любомлю привілеї, 

а,можливо, і магдебурзьке право, гірку поляки називали Ягеллонською [5]. 

Більшість населених пунктів Любомльського району сформувалися на початку ХХ ст. 

Однак тут є містечка й села, які мають давнішу та цікаву історію. Окремі з них згадаємо. 
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Так, перша писемна згадка про містечко Головне датується 1444 р., хоча поселення тут 

відомі ще з часів лужицької, поморської, інших культур. За переказами річка Прип’ять у 

давнину витікала з джерела, яке називається Попова Криниця. Головний потічок річки дав 

назву поселенню. У ХІХ ст. місцеві жителі майже повністю закидати витік валунами, бо він 

заливав південну околицю села, а річку спрямувати у Велике Згоранське озеро. 

Поселення Бірки вперше зафіксоване в документах у 1672 р. Назву Бір спочатку 

використовували до центральної частини теперішнього С. Бірки, а згодом поширили і на 

західну частину. Розкидні людські оселі лише у 1840 р. отримали офіційні назви: Бірки і Бірки 

Ліщинецькі (під прізвища власника поселення Ліщинщина). 

Перша писемна згадка про С. Городне з’явилася у 1487 р. Вона була віднайдена у 

Державному архіві Любліна (Республіка Польща) в архівній справі Terrstria Chelmensia 

Decreta. З моменту згадки про село ним володів боярин Василій. У 1515–1798 рр. Городне було 

одночасно власністю декількох господарів.  

Періодичні писемні згадки про С. Машів з’являються з XV ст. За свою історію село 

часто змінювало своїх власників. Серед них – козацький гетьман Д. Вишневецький, князь 

В. Воронецький, польський генерал Виджга, землевласники Берна, Петропавловські, 

Голембійовські, Конаховичі, Гловацькі. До роду останніх належали батьки майбутнього 

польського письменника Болеслава Пруса. 

Першу писемну згадку про С. Штунь під 1472 р. віднайдено у польських джерелах. 

З того часу власниками села були: польські землевласники Даниловичі, Стоїцькі, Садовські, 

Виджґі, Прушинські, згодом Браницькі з Любомля. Не менш цікава історія більшості 

населених пунктів району. 

Гідні уваги любомльських педагогів і вихователів окремі краєзнавчі об’єкти району. 

Так, найдавнішою на території Любомльського району (за даними клірових відомостей) є 

церква Святого Великомученика Георгія Побідоносля, закладена в Любомлі князем 

Володимиром Васильковичем у 1264 р. [6, С. 316]. У ХVІ ст. Георгіївську церкву 

перебудовано на старому фундаменті, але вдвічі збільшено в довжину. У 1883 р. з дозволу 

Єпархіального керівництва Георгіївський храм відремонтовано коштом парафіян, у 1890 р. – 

поновлено й пофарбовано внутрішні стіни та розписи. У вівтарній перегородці розміщувалися 

намісні ікони Святого Георгія і Святої Богородиці.  

У селищі Головне розташовані Троїцька церква й надбрамна дзвіниця Троїцької 

церкви, внесені до Державного реєстру національного культурного надбання по Волинській 

області. Свято-Троїцька церква з дзвіницею на заміну дерев’яної церкви, яка згоріла, 

побудована у 1841 р. коштом графа К. Браницького. Свято-Троїцька церква побудована в стилі 

класицизму, у композиції якої позначився вплив петербурзької архітектури XIX ст. Відповідно 

до клірових відомостей за 1860 р. Свято-Троїцька церква мала один престол і двокомплектний 

притч (два священики, диякон, два дячки) [7, С. 321]. Окремо від Свято-Троїцької церкви, по 

осі її західного фасаду зведена дзвіниця, покрита шоломоподібним чотирьохгранним дахом. 

Перший ярус дзвіниці – прохід на територію церкви, другий – власне дзвіниця з арочними 

отворами для дзвонів [7, С. 96]. 

У С. Згорани розташовані ще дві пам’ятки сакральної архітектури 

загальнонаціонального значення – церква Святого Великомученика Димитрія й дзвіниця 

Дмитрівської церкви. Дерев’яна церква і така ж дзвіниця збудовані у 1674 р. коштом парафіян 

[6, С. 316]. Будівля Дмитрівської церкви є зразком старовинних волинських дерев’яних 

трьохчастних церков, особливістю яких є центральний зруб значних розмірів.  
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Церква Успіня Пресвятої Богородиці у С. Радехів збудована у 1701 р. Саме ця дата 

подається в Державному реєстрі національного культурного надбання по Волинській області 

відомостями. Інші джерела, керуючись записом про освячення колишнього Августинського 

монастиря в 1753 р. єпископом Вікарієм Каменським, подають дату спорудження храму – 

1752 р. 

Приміщення церкви збудоване як костел Святого Михайла Августинського 

католицького монастиря. У 40-х рр. XIX ст. костел був відремонтований і освячений як 

православна церква Успіня Пресвятої Богородиці. Цікаво, що в 1956 р. Успенська церква була 

віднесена до пам’яток архітектури, що перебувають під охороною держави, а в 1979 р. 

рішенням Ради Міністрів УРСР стала пам’яткою архітектури державного значення, однак 

богослужіння не відновила. Лише в грудні 1990 р. парафіяни відновили діяльність Свято-

Успенської громади. 

Церква Святого апостола Іонна Богослова з дзвіницею в С. Штунь також внесені до 

Державного реєстру національного культурного надбання по Волинській області. Обидві 

споруди збудовані в 1777 р. Архітектурний ансамбль С. Штунь є яскравим прикладом 

волинської архітектурної школи. Дзвіниця розташована на південний схід від церкви. Декор 

дзвіниці виконаний у стилі раннього класицизму.  

Щодо світської архітектури, то на особливу увагу заслуговує палац Браницьких, 

точніше його південний двоповерховий флігель, що входив до палацово-паркового ансамблю, 

збудованого в Любомлі графом К. Браницьким у другій половині ХVIII ст. Тут на початку 80-

х рр. XVIII ст. граф заклав величну резиденцію. Єдине зображення палацу залишилося на 

малюнку художника В. Ріхтера, виконаного у 1827 р. На північ від палацу був закладений 

великий сад, обнесений кам’яною огорожею. В радянську добу тут почергово перебували: 

прикордонний загін, профтехучилище, школа. Необхідно констатувати, що південний флігель, 

який залишився, лише незначний уламок палацу, що не дозволяє уявити величі задуму графа.  

Багатий Любомльський район на відомих в Україні та поза її межами людей. Серед них 

представники різних професій, люди різних уподобань. Не зупиняючись на біографіях 

конкретних осіб, лише назвемо окремих з них. Науковці: Микола Бохон, Назарій Букатевич, 

Сергій Вигера, Архип Данилюк, Василь Пікалюк, Степан Трофимук, Євген Черкашин; поети 

і письменники: Ростислав Братунь, Василь Гей, Ніна Горик, Іван Котович, Володимир Лис, 

Влас Мизинець, Лариса Черкашина, Марія Якубська; військові та працівники правоохоронних 

органів: генерал-майор Володимир Бородчук, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський; 

актори і співаки: Григорій Лойко, Наталія Ужвій, Олександр Пікульський, Олександр Ющук; 

художники: Микола Букатевич, Валентина Михальська, священики та богослови: архієпископ 

Варфоломій, Володимир Давидович, Северин Любомльчик; журналісти: Іван Ольховський, 

Петро Положевець, Степан Сачук; громадські діячі: Василь Мохнюк, Дмитро Остапюк, 

Данило Шумук та інші. 

Отож, навіть поверхневий аналіз краєзнавчих особливостей Любомльського району 

Волинської області дозволяє констатувати наявність тут потужного потенціалу для 

проведення різних форм краєзнавчої роботи класним керівниками та вихователями груп 

подовженого дня місцевих шкіл. Переконані, що детальніше знайомство з історією населених 

пунктів краю, біографіями відомих земляків, архітектурними пам’ятками дозволить не лише 

розширити краєзнавчий кругозір школярів, але й допоможе у формуванні в них 

національноорієнтованих компетентностей.  
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Камінська В. В. 

 

ІННОВАЦІЙНО-ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ 

ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ 

У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

(НА ОСНОВІ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) 

У Законі України «Про освіту» зазначається, що метою освіти є всебічний розвиток 

людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і 

фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей і однією з ключових компетентностей виокремлюється «культурна 

компетентність». 

Варто наголосити, що Концепція «Нова українська школа» трактує поняття 

«загальнокультурна грамотність», яка характеризується як здатність розуміти твори 

мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за 

допомогою мистецтва та передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як 

підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших [3]. 

Таким чином, загальнокультурна компетентність вчителя є важливою умовою 

формування загальнокультурної грамотності учнів, тому актуальною потребою часу є як 

професіоналізм учителя, так і його особистісні якості, духовний розвиток, морально-етичні, 

загальнолюдські цінності. 

Провідні українські дидакти (Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Локшина, О. Овчарук, 

Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко) розглядають загальнокультурну компетентність 

педагога як одну з ключових компетентностей, як сукупність компонентів в їх єдності та 

взаємозв’язку (мотиваційного, інформаційно-теоретичного, процесуально-діяльнісного, 

аналітико-корекційного та самостійно-творчого) [2, С. 45–50].  

Загальнокультурна компетентність формується під впливом умов середовища, яке 

визначає особистісне місце в ньому, впливає на морально-етичні орієнтири, пропонує і формує 

програми поведінки, реалізує дозвіллєві та історико-пізнавльні запити особистості. 

Науковці (І. Бех, О. Беспалько, І. Єрмаков, Н. Назаренко. П. Лернер, В. Ясвін, 

Ю. Колюткін, С. Тарасов) під соціокультурним середовищем розуміють систему ключових 
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факторів, що визначають розвиток людини: природне середовище, суспільно-політичний лад, 

засоби масової інформації, освітні та культуроосвітні установи, духовно-церковні заклади, 

люди, які впливають на культурні й освітні процеси, а також випадкові події [1; 4, С. 6–7].  

Таким чином, соціокультурне середовище можна трактувати як сукупність соціальних, 

культурних, а також спеціально організованих у закладі освіти умов, в яких реалізується 

діяльність людини та відбувається її всебічний розвиток. 

Мета: визначити ефективні форми роботи щодо розвитку загальнокультурної 

компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти на основі 

соціологічних досліджень та з урахуванням потенціалу соціокультурного середовища області. 

Для ефективної побудови роботи щодо розвитку загальнокультурної компетентності 

педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти, науково-дослідною лабораторією 

освітніх інновацій та координації діяльності РМК/ММК було проведено соціологічне 

дослідження щодо впливу соціокультурного простору регіону на розвиток загальнокультурної 

компетентності педагогічної громадськості та ефективності інноваційних форм роботи щодо 

розвитку загальнокультурної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної 

освіти. Опитування охопило 254 респонденти, майже всі категорії слухачів курсів підвищення 

кваліфікації (вчителі математики, початкового навчання, основ здоров’я, технічних видів 

праці, інформатики, музичного мистецтва і художньої культури, української мови і літератури, 

зарубіжної літератури і російської мови, вихователі ЗДО). 

У ході дослідження були поставленні наступні завдання: виявити чинники, що 

найбільше мотивують педагогів до розвитку загальнокультурної компетентності; визначити 

фактори, що є перешкодою у розвитку загальнокультурної компетентності; окреслити 

компоненти соціокультурного середовища регіону, що є найбільш значимими для культурного 

зростання вчителів; на основі пропозицій слухачів курсів підвищення кваліфікації щодо 

проблеми апробувати нові інформаційно-презентаційні форми роботи культурно-

просвітницького спрямування.  

Соціологічне дослідження дало змогу окреслити фактори, що є мотивацією та фактори, 

що є перешкодою у розвитку загальнокультурної грамотності педагогів (див. табл. 1). 

Позитивні фактори Респонденти, % 

Внутрішня потреба в постійному підвищенні свого культурного 

рівня, розвиток особистих здібностей, творчих задатків, 

розширення культурного кругозору  

50,41 

Створення позитивного іміджу, визнання, авторитет серед учнів, 

колег, батьків, громади  
50 

Духовний розвиток  26,64 

Приклад і вплив колег, організація праці в школі 24,59 

Відчуття емоційного задоволення від спілкування з творами 

мистецтва 

24,18 

 

Негативні фактори Респонденти, % 

Нестача часу 54,73 

Обмежені матеріальні ресурси 53,50 

Відсутність підтримки й допомоги від адміністрації навчального 

закладу 
34,16 
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Таблиця 1. Фактори, які стимулюють та перешкоджають розвитку загально-

культурної компетентності педагогів 

 

Під час дослідження було уточнено елементи соціокультурного середовища, що мають 

найбільший вплив на розвиток загальнокультурної компетентності педагогів. Результати 

опитування респондентів відображено у таблиці (див. табл. 2). 

 

Елементи соціокультурного середовища Респонденти, % 

Відвідування музеїв 59,40  

Відвідування театрів 58,97  

Відвідування виставок 58,97  

Відвідування бібліотек 41,03  

Відвідування релігійних установ 35,47  

Відвідування історико-краєзнавчих екскурсій 25,64  

Відвідування кінотеатрів 20,94  

Відвідування філармоній 12,82  

Інше 1,28  

Таблиця 2. Елементи соціокультурного середовища, які є найбільш значимими для 

культурного зростання вчителів 

 

Проаналізувавши відповіді педагогів, для нас важливим було визначення потенціалу 

соціокультурного середовища області, зокрема і музеїв педагогічного профілю з метою його 

використання у розвитку загальнокультурної компетентності педагогів.  

У ході дослідження було з’ясовано, що музейний простір Волинської області станом на 

2019 рік становить 17 комунальних музеїв (Волинський краєзнавчий музей, якому 

підпорядковано 5 музеїв – 4 відділи і філіал), 89 музейних закладів на громадських засадах, з 

яких 6 – носять звання «Народний музей», 181 музей при закладах освіти (з них 3 – при 

закладах дошкільної, 169 – загальної середньої, 2 – позашкільної, 7 – професійно-технічної 

освіти), з яких 34 – носять почесне звання «Зразковий музей». Це понад 320 тис. музейних 

предметів основного фонду – пам’яток матеріальної та духовної культури волинського краю, 

які є частиною Музейного фонду України. У місті Луцьку налічується 129 одиниць пам’яток 

історико-культурної спадщини (пам’ятки історії та культури місцевого та національного значень, 

пам’ятки архітектури та містобудування). 

Актуальним для нашого дослідження були питання, чи мають змогу вчителі розвивати 

загальнокультурну компетентність у закладах освіти, де працюють та які форми роботи щодо 

розвитку загальнокультурної грамотності особистості вважають найбільш дієвими.  

Розчарування, які мали місце раніше 25,51 

Стан здоров’я 22,22 

Негативне сприйняття оточуючими особистісних змін і прагнення 

до розвитку загальнокультурного рівня 
15,23 

Власна інерція 14,40 

Недостатня поінформованість про культурно-просвітницькі 

заходи 
13,58 
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На запитання «Чи створені у вашому закладі освіти умови для розвитку 

загальнокультурної компетентності вчителів?» педагоги відповіли наступним чином: 51,87 %, 

що створені частково, 20,75 % – так, 19,50 % – важко відповісти, 8,30 % – ні. 

Освітяни акцентують увагу на наступних інформаційно-презентаційних формах роботи 

Інституту щодо розвитку загальнокультурної компетентності педагогів (див. рис.). 

 
Рисунок. Інформаційно-презентаційні форми роботи, % 

 

Врахувавши запити педагогів Волинський ІППО пропонує слухачам курсів підвищення 
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національного університету імені Лесі Українки), Колодяжненський літературно-

меморіальний музеї Лесі Українки; музей «Лісової пісні» в урочищі Нечимному, 

Затурцівський меморіальний музей В’ячеслава Липинського, Устилузький народний музей 

Ігоря Стравінського, музей історії сільського господарства Волині – скансен.  

Науково-дослідною лабораторією освітніх інновацій та координації діяльності 

РМК/ММК було організовано роботу квест-студії «Культурний маршрут», напрямами 

діяльності якої є апробація нових інформаційно-презентаційних форм роботи щодо розвитку 

загальнокультурної компетентності; забезпечення педагогічної громадськості інформацією 
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культурно-просвітницького спрямування на сайті ВІППО шляхом створення рубрики 

«Культурно-педагогічний експрес». 

Реалізація організаційно-дозвіллєвої функції квест-студії «Культурний маршрут» 

здійснюється на основі пропозицій, запитів учителів щодо форм роботи, тем, об’єктів для 

тематичних та оглядових екскурсій містом, історико-культурним заповідником «Старе місто», 

екскурсій вихідного дня, мандрівок-екскурсій з елементами квест-технологій, відвідування 

профільних музеїв, місць, пов’язаних з історичними подіями, життям і творчістю видатних 

особистостей, меморіальних пам’ятників і комплексів, археологічних пам’яток, природних 

заказників, паркових комплексів, експозицій виставок художніх галерей. 

Такий підхід до розвитку загальнокультурної компетентності педагогічної 

громадськості зумовлений і в потребі вчителів в опануванні новими, цікавими для учнів 

формами, методами роботи щодо розвитку їх загальнокультурної грамотності.  

Доцільність запропонованих Інститутом форм роботи щодо розвитку 

загальнокультурної компетентності педагогів підтверджують результати соціологічних 

досліджень: 86,75 % освітян стверджують, що саме під час курсів підвищення кваліфікації 

мають можливість розвивати свою загальнокультурну компетентність; 98,39 % респондентів 

схвалюють запровадження інформаційно-презентаційних форм роботи щодо розвитку 

загальнокультурної компетентності.  

Слухачі курсів підвищення кваліфікації висловлюють бажання бути учасниками як 

інформаційно-презентаційних, так і організаційно-дозвіллєвих форм роботи квест-студії 

«Культурний маршрут». 57 % респондентів запевняють, що користуються інформаційно-

методичними матеріалами рубрики «Культурно-педагогічний експрес», каталогами Інтернет-

посилань віртуальних екскурсій музеями України і світу, культурно-просвітніх закладів міста 

(32,24 %), анонсами культурних заходів міста, області (24,77 %).  

Аналіз результатів соціологічних досліджень, апробація нових інформаційно-

презентаційних форм роботи дають змогу стверджувати, що надалі необхідною є системна 

робота Волинського ІППО щодо розвитку загальнокультурної компетентності педагогів 

шляхом поєднання традиційних та інноваційних форм роботи з використанням потенціалу 

соціокультурного середовища області: забезпечення інформування педагогів щодо 

можливостей соціокультурного простору краю, укладання інформаційно-методичних 

матеріалів культурно-освітнього характеру; проведення науково-методичних заходів з 

проблеми; сприяння участі педагогів у загальнокультурних заходах ВІППО, міста; організація 

історико-краєзнавчих екскурсій; планування роботи квест-студії «Культурний маршрут» на 

основі запитів педагогів; апробація нових інформаційно-презентаційних форм роботи; 

коригування варіативної складової навчальних планів відповідно до соціологічних опитувань 

слухачів курсів підвищення кваліфікації; організація дієвої співпраці з музеями, краєзнавчими 

спілками, бібліотеками, закладами вищої освіти, культурними та освітніми громадськими 

організаціями. 
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УДК 378.015.31 

 Лукаш Л. Й. 

 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЯК РЕСУРС ТВОРЧОСТІ КОЛЕКТИВУ 

В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ОСВІТНІХ ЗМІН 

Трансформаційні процеси торкнулися всіх сфер життєдіяльності людини, у тому числі 

й сфери освіти. Швидкі темпи накопичення наукового знання спричиняють моральне старіння 

розробок ще до того, як вони увійдуть у масову практику. Це спонукає вчителів до створення 

власного дидактичного інструментарію. Відсутність ефективного результату впровадження 

складних педагогічних технологій пояснює неготовність певної кількості вчителів до нових 

видів діяльності – забезпечення певної ланки технологічного процесу, самостійного 

моделювання, конструювання нових інноваційних прийомів, методів, технологій навчання, 

вміння створювати педагогічно виправдані педагогічні проекти. Утвердженню інновацій 

сприяє участь педагогічного колективу у дослідно-експериментальній роботі, яка покликана 

оновлювати функціонування сучасного навчального закладу відповідно до соціальних, 

економічних, культурних перетворень у суспільстві. 

Необхідність інтеграції теоретичного та практичного досвіду діяльності навчального 

закладу спонукала нас до дослідження теми: «Моделювання інноваційного середовища 

навчального закладу для формування соціально- адаптованої особистості». 

Освітнє середовище є, насамперед, підсистемою соціокультурного середовища, 

сукупністю історично сформованих факторів, обставин, ситуацій, тобто цілісністю спеціально 

організованих педагогічних умов розвитку особистості. У цих непростих умовах педагоги самі 

мають зорієнтуватися і визначити конструктивні вектори освіти. Моделювання освітнього 

середовища дозволяє педагогічному колективу, проаналізувавши наявні умови, з’ясувати його 

потенціал, виявити труднощі, які можуть завадити досягненню мети, обрати й реалізувати 

найефективніші освітні траєкторії. 

Працюючи над упровадженням завдань єдиної науково-методичної теми 

«Інноваційне освітнє середовище як основа ефективного розвитку і самореалізації 

особистості» та дослідно-експериментальним проектом «Моделювання інноваційного 

освітнього середовища навчального закладу для формування соціально-адаптованої 

особистості» (на період до 01.09.2020 року), структурні підрозділи шкільного методичного 

кабінету (предметні методичні об’єднання, творчі (динамічні) групи) взяли в основу 

концептуальні положення «Нової української школи».  

Метою нашої роботи є розвиток ініціативи та творчості кожного вчителя на 

впровадження результатів наукових досліджень у практику своєї роботи. Основні завдання: 

спрямувати роботу педагогічного колективу над дослідженням з теми: «Передумови 

підвищення якості освітнього процесу»; активізувати діяльність шкільних МО, творчих груп; 

трансформувати інноваційні технології, прогресивний педагогічний досвід у практичну 

діяльність. Проведено семінарські заняття на такі теми: «Про роботу педколективу з розвитку 

http://mon.gov.ua/activity/%20education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
http://mon.gov.ua/activity/%20education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
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розумових здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури на основі 

творчого використання ідей В. О. Сухомлинського», «Активні форми організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів: досвід, проблеми, перспективи, удосконалення»; науково-

методичні ради школи з питань: «Вплив методичної роботи школи на стан викладання 

предметів», «Роль методичного об’єднання у здійсненні трансформування наукових ідей у 

педагогічну практику», де обговорено десять ключових компетентностей діяльності сучасної 

української школи; здійснено випуск методичних електронних бюлетенів предметних м/о; 

залучено педагогічних працівників школи до участі в міських творчих групах. Актуальним 

було засідання педагогічної ради на тему: «Про роботу предметних методичних об’єднань і 

творчих груп із вивчення та творчого впровадження передового педагогічного досвіду». Цей 

захід мав відповідний алгоритм проведення: навчання методичного активу, обговорення 

Концепції «Нової української школи» та доповіді про стан науково-методичної роботи 

закладу, робота динамічних груп з досліджуваних тем: «Експертиза аналізу роботи шкільних 

методичних об'єднань», «Роль діагностування педагогічних працівників у плануванні 

методичної роботи», «Алгоритм поширення прогресивного педагогічного досвіду», «Роль 

творчої діяльності вчителя в організації освітнього процесу». Оскільки колегіально вирішено, 

що ключовим підрозділом залишається предметне м/о, то оновлення його змісту полягає у 

створенні «Творчого портрету методичного об’єднання» (через випуск методичних on-line, 

відео-альманахів, навчання методичного активу школи, проведення майстер-класів та заходів 

для учнів школи). 

Активними учасниками науково-методичних заходів є науковці Волинського ІППО: 

Вітюк В. В., кандидат педагогічних наук, доцент; Луцюк А. М., кандидат педагогічних наук, 

доцент; Кінах Н. В., кандидат економічних наук, доцент; Турчина Л. І., старший викладач 

кафедри педагогіки та психології ВІППО. Підсумки роботи колективу у межах поточного 

навчального року заслуховуються щорічно на педагогічній раді. 

Отриманий досвід під час реалізації дослідно-експериментальної теми «Розвиток 

життєвих компетентностей учнів в умовах сучасного навчального закладу» (2009-2014 р.р.), 

спонукав до рішення залишити функціонування учнівських студій, гуртків, які мають широкі 

запити щодо їхньої роботи. Це – «Горнятко», студія художньої кераміки, гурток технічного 

моделювання «Повітряні змії», арт-студія «Мистецькі зустрічі», екоклуб «Едельвейс», 

літературна студія «Душі криниця», часопис «Живе слово». Працюють авторські програми 

«Екологічне краєзнавство», автор Андрієвська А. І. та «Мистецькі зустрічі», автор 

О. А. Янчук. Укладена авторська програма «Основи ландшафтного дизайну», автори 

Трокун Т. В., Андрієвська А. І. 

У контексті інноваційної стратегії цілісного педагогічного процесу істотно зростає й 

роль педагогів як безпосередніх носіїв новаторських процесів. При всьому різноманітті 

технологій навчання та виховання: дидактичних, комп’ютерних, проблемних, модульних та 

інших – реалізація провідних інноваційних ідей залишається за вчителем. Із впровадженням в 

навчально-виховний процес інновацій сучасний педагог спочатку освоює роль 

безпосереднього виконавця, а з часом, отримуючи досвід, освоює функції консультанта, 

порадника. А ще більше творчий вчитель, захоплений цікавою ідеєю, особливо, коли вона 

креативна, через деякий час може виступати в якості автора, розробника і пропагандиста 

нових педагогічних технологій. Управління цим процесом забезпечує цілеспрямований відбір, 

оцінку та подальше застосування набутого в ході творчої діяльності.  
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В основу дослідно-експериментальної діяльності покладено педагогічне проектування 

як прикладний науковий напрям педагогіки та організованої практичної діяльності, 

спрямований на розв'язання завдань розвитку, перетворення сучасних освітніх систем.  

Реалізація завдань дослідно-експериментальної теми відбувається через спільну творчу 

діяльність вчителів, учнів та батьків у межах таких міні-проектів:  

- «Школа успішної особистості», керівник вчитель-методист Янчук О. А. (розвиток 

творчих здібностей учнів, формування професійної компетентності вчителя);  

- «Товариство юних інтелектуалів», керівник вчитель-методист Ковтунець О. М. 

(міжпредметна інтеграція початкової школи);  

- «Наша надія», керівник вчитель-методист Риковська Т. Г. (створення моделі роботи 

з обдарованими дітьми);  

- «Ми в сучасному інформаційному просторі», керівник вчитель-методист 

Боровицька І. Д. (критичне застосування ІКТ);  

- «Соціальна компетентність школяра», керівники Л. І. Турчина, практичний 

психолог Горніч Л. І.; 

- «Освіта без кордонів» (міжкультурне спілкування), керівники – вчителі польської, 

англійської, німецької мов (Германович Л. Я., Гаврилюк Л. О., Оксенюк Б. Л.); 

-  «Сучасний вчитель – агент змін» (моделювання науково-методичної роботи закладу 

в межах дослідно-експериментального проекту), керівник Басік Г. П., вчитель-методист. 

Особливе місце займає соціально-психологічна служба освітнього закладу, працівники 

якої вивчили готовність педагогічного колективу до дослідно-експериментальної роботи, 

аналіз реалізації поставлених завдань на різних етапах освіти та дослідно-експериментальної 

діяльності, реалізували систему психолого-соціального супроводу інноваційної сфери, 

постійно здійснюють аналіз власної роботи та психологічний аналіз отриманих результатів. 

Психологічною службою розроблено завдання розвитку учнів на кожному віковому етапі, 

створено опитувальник соціально-комунікативних компетентностей учнів, проведено ряд 

досліджень, розроблено модель розвитку емоційного інтелекту. Психолог і соціальний педагог 

брали участь в усіх семінарах, круглих столах, конференціях, які проводилися в контексті 

означеної проблеми. 

Важливу роль у реалізації завдань дослідно-експериментального проекту відіграє 

науково-методичний супровід діяльності вчителя-дослідника. Творча група педагогів 

(керівник Кузьмич В. Ю., вчитель-методист) досліджує актуальні питання, зокрема: 

«Поведінка вчителя в умовах проектної діяльності», «Методологічні основи педагогічного 

проектування», «Моя атестація як проект», «Психофізіологічні основи STEM (STEAM)-

освіти». 

Співпраця зі СНУ імені Лесі Українки, Луцьким педагогічним коледжем, коледжем 

технологій бізнесу і права, Волинським ІППО, Всеукраїнським фондом «Благополуччя дітей», 

Якушинецькою СЗОШ-гімназією Вінницької області, гімназією ім. Констанції Маркевич 

(Варшава, Республіка Польща), ОНЗ «НВК «Локачинська ЗОШ І–ІІІ ст.-гімназія»« створила 

неоціненну соціально-педагогічну підтримку закладу в широкому контексті освітнього 

простору.  

Значним внеском у реалізацію поставлених перед освітнім закладом завдань у рамках 

дослідно-експериментальної роботи була участь педагогів в інноваційних проектах, а саме:  

- міжнародного рівня – міні-проект «Освіта без кордонів», україно-естонського 

проекту «Міксіке в Україні»;  
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- всеукраїнського рівня «Інтелект України», «Впровадження програми з 

попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», 

«Програма 15»;  

- обласного рівня «Лідери освітніх інновацій», програма соціально-просвітницького 

ток-шоу «Ми – здорові, бо ми – свідомі»;  

- вчителі початкових класів та англійської мови систематично проходять навчання на 

платформі «EdEra».  

Результати роботи колективу над дослідно-експериментальною роботою були 

представлені на фестивалях інновацій «Інноваційна педагогіка в умовах реалізації Концепції 

«Нова українська школа» (2018 р.), «Реалізація Концепції «Нова українська школа» в умовах 

інноваційного освітнього середовища» у Волинському ІППО (2018, 2019 р.р.). 

У період реформування освіти України кожен освітній заклад потребує системного і 

виваженого переосмислення мети, завдань, основних принципів діяльності. Дослідно-

експериментальна робота допомагає оперативно реагувати на основні тенденції в освітньому 

просторі, перевіряти й аналізувати стратегії інноваційних змін у закладі освіти. 

 

УДК 378.07 (477) 

Мачушинець Г. В. 

 

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕТОДИЧНОГО ПРОСТОРУ В 

КОМПЕТЕНТНІСНОМУ ПОЛІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Динаміка змін в усіх сферах життєдіяльності сучасної людини потребує нового змісту 

шкільної освіти і нових підходів до організації освітнього процесу. Пріоритети розвитку 

загальної середньої освіти закладено у Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, 

схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р. 

Впровадження основних ідей Нової української школи сприятиме кардинальним змінам в 

освітньому просторі – зміні освітньої парадигми: від здобуття формальних знань до 

формування компетентностей, від традиційного навчання до створення інноваційного 

освітнього простору. Практична реалізація цих ідей залежить від багатьох об'єктивних та 

суб'єктивних факторів. Одним з головних факторів успішності Нової української школи, що 

знаходиться в полі зору методичної служби, є готовність вчительської спільноти до 

реформування та рівень компетентності сучасного педагога. Актуалізується потреба 

формування інноваційної культури вчителя. Аби інерція буденного шкільного життя була 

зламана енергією новаторського духу, необхідним є створення сприятливих умов. Це завдання 

спонукає методичну службу до пошуку нових ідей і підходів у побудові інноваційного 

методичного простору, що сприяє реалізації методичної моделі професійного розвитку 

педагогів на принципах свободи, творчості, саморозвитку. 

Складовим компонентом інноваційного методичного простору Ківерцівщини є 

дослідно-експериментальна робота всеукраїнського та обласного рівнів на базі освітніх 

закладів. Робота в режимі експерименту сприяє формуванню інноваційної культури школи, 

педагогічного колективу та вчителя, зокрема, і передбачає позитивне ставлення особистості 

до об’єктивних інноваційних умов її життя, розуміння необхідності постійного поповнення 

знань, використання нових підходів, прагнення уникати будь-яких стереотипів, зацікавленість 

у розвитку власної особистості, учнів, суспільства. 
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 В контексті модернізації змісту та форм методичного супроводу формування 

інноваційної культури педагогів особливого значення набуває проектна технологія. В районі 

напрацьовано хороший досвід використання проектних технологій в організації науково-

методичної роботи. Впроваджуючи проектно-цільовий підхід у плануванні роботи з 

педкадрами, методична служба реалізує два методичні проекти «Педагогічний дебют» та 

«Майстер-клас як форма поширення перспективного педагогічного досвіду». Кожен з цих 

проектів зорієнтований на конкретну категорію педагогів і передбачає вирішення конкретних 

методичних проблем. 

Будуючи інноваційний методичний простір, ми у великій мірі орієнтуємося на 

використання ІК-технологій, хмарних технологій, можливостей сучасних Інтернет-сервісів. 

ІКТ відкривають величезні можливості для комунікації в рамках онлайн взаємодії, учителі 

мають вільний доступ до спільних ресурсів у інформаційному просторі, стають доступними 

досягнення окремих вчителів та ЗНЗ для усієї освітянської спільноти. Середовищем для 

організації методичного супроводу педагогів є Web-сайт районного методичного кабінету 

(http://kivmetod.pp.ua), сайти та блоги працівників методичної служби 

http://danulykoksana.blogspot.com, які пропагують досягнення і перспективи розвитку 

педагогічної науки, сучасні інноваційні та інформаційні технології.  

Цікавою ідеєю у створенні інформаційного методичного простору є використання 

Інтернет-сервісу Padlet. Методична служба району успішно використовує сервіс в організації 

методичної роботи з різними категоріями педпрацівників. У 2018 році серпневі зустрічі 

освітян проведено у форматі онлайн, матеріали яких знаходяться у вільному доступі для 

кожного вчителя на віртуальній платформі «Освітні діалоги»: 

https://padlet.com/kivmetod/osvitnidialogi. В рамках відзначення 100-річчя від Дня народження 

В.Сухомлинського організовано онлайн-марафон «У центрі уваги – дитина: ідеї 

дитиноцентризму в педагогічній спадщині В.Сухомлинського і у Новій українській школі», 

матеріали якого розміщенні на віртуальній дошці https://padlet.com/kivmetod/Sukhomlynsky. 

Вибудовуючи відкритий освітній інформаційний простір методична служба презентувала 

матеріали серпневої педагогічної конференції «Нова українська школа: від старту до успіху» 

використовуючи онлайн-сервіс по створенню інтелектуальних карт: 

https://www.mindomo.com/ru/mindmap/367e5a89a2ed432092b2fe08b298e2ff.  

З метою сприяння розвитку цифрової компетентності педагогів району методичним 

кабінетом організовано роботу Школи цифрової грамотності педагога (ШЦГП) 

(https://cutt.ly/qu53Qp). 

Вивчаючи технологічні аспекти та методики організації онлайн-спілкування, в 

практику науково-методичної роботи впроваджується така форма роботи як Веб-конференції 

та веб-семінари. Участь у таких методичних заходах сприяє розвитку інформаційної культури 

педагогів, поширенню досвіду їх роботи. 

Ефективними в практиці методичної роботи виступають також семінари з елементами 

методичного тренінгу, методичні квести, методичні вітальні, майстер-класи, які 

проводяться з урахуванням потреб учасників освітнього процесу щодо вивчення та поширення 

перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій, підвищення професійної 

компетентності. 

Вибудовуючи свою модель науково-методичного супроводу, завжди пам'ятаємо, що 

потреби педагога – це той вектор, який визначає одночасно і напрям, і інтенсивність спільних 

зусиль учителя та методичної служби. 

http://kivmetod.pp.ua/
http://danulykoksana.blogspot.com/
https://padlet.com/kivmetod/osvitnidialogi
https://padlet.com/kivmetod/Sukhomlynsky
https://www.mindomo.com/ru/mindmap/367e5a89a2ed432092b2fe08b298e2ff
https://cutt.ly/qu53Qp
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РОЛЬ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Сучасна система освіти вирізняється своєю інноваційністю, спрямованістю на 

забезпечення якості освіти, з чим пов’язано ряд проблем. Варто виокремити пряму залежність 

високої якості освіти від якості підготовки вчителів, їх професійного розвитку, педагогічної 

компетентності, вирішення яких значною мірою реалізується в системі післядипломної освіти. 

В «Стандартах і рекомендаціях щодо системи забезпечення якості в закладах загальної 

середньої освіти (внутрішньої системи забезпечення якості загальної середньої освіти)» 

підкреслено, що підтвердження кваліфікації педагогічного працівника можливе лише за умови 

його постійного професійного зростання, а професійний розвиток розглядається як обов’язок 

самого працівника, професійному зростанню якого також має сприяти заклад освіти, 

створюючи умови, мотивуючи педагога до професійного вдосконалення (стандарт 3.2). 

Повноцінні результативні зміни в діяльності закладів загальної середньої освіти можливі за 

високого рівня науково-методичного супроводу та координації інноваційної, 

експериментально-дослідницької роботи, поширення практичного досвіду з метою 

формування інноваційної складової освітнього процесу в школах, дошкільних, позашкільних 

закладах. Вчителі відчули, зрозуміли, переконалися в необхідності удосконалення власної 

діяльності через застосування освітніх технологій, форм організації освітнього процесу, 

спрямованих на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти, 

на забезпечення наскрізного процесу виховання, який формує загальнолюдські цінності, 

патріотизм (стандарт 3.1). 

Районний методичний кабінет, забезпечуючи безперервне підвищення кваліфікації, 

системний професійний особистісний розвиток і ріст педагогічних та керівних кадрів закладів 

освіти району, створює науково-методичне, організаційно-педагогічне, професійно-

інформаційне, освітньо-методичне середовище, простір для спілкування і професійного 

зростання. Пріоритетними завжди є питання формування персональної освітньої траєкторії 

розвитку педагогів, здатності до самоаналізу результатів і самооцінювання, бо це позначається 

на успішності професійної діяльності, дає змогу реалізовувати свій особистісний потенціал в 

умовах творчої праці, отримувати задоволення від вчительської роботи. 

 Методичну діяльність райметодкабінету спрямовуємо на реалізацію науково-

методичної проблеми «Формування і розвиток професійної компетентності керівних і 
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педагогічних кадрів як умова забезпечення якості освітньої діяльності». Створення 

можливостей і оптимальних умов для забезпечення і постійного підвищення якості освіти та 

якості освітньої діяльності на засадах формування інноваційного освітнього середовища, 

постійного підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних 

працівників в контексті Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа», мотивація та стимулювання на 

ефективну, самокеровану індивідуальну й колективну діяльність – основні питання реалізації 

стратегічного напрямку діяльності РМК. Сприяють роботі над проблемними питаннями тісна 

співпраця і взаємодія з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти, 

кординація планів роботи методистів з планами ВІППО, районного методичного кабінету, 

відділу освіти, молоді та спорту, шкіл, районних, шкільних методичних об’єднань вчителів, 

методичних об’єднань при опорних закладах освітніх округів. 

 Сформована система методичної роботи з педагогічними кадрами на районному рівні 

та в освітніх округах, створення умов і комфортного освітнього середовища для 

інтелектуального, методичного, професійного розвитку та саморозвитку педагога сприяли 

готовності більшості вчителів до інноваційної діяльності, зростанню ефективності 

впровадження інноваційних технологій, реалізації індивідуальних творчих здібностей, 

популяризації педагогічних знахідок; забезпечують належний науково-методичний супровід 

основ стандарту освіти Нової української школи та рівень сформованості компетентності 

здобувачів освіти. Учнями закладів загальної середньої освіти району в 2018–2019 

навчальному році здобуто 33 перемоги у ІІІ етапі олімпіад з навчальних дисциплін, 6 – у 

обласній математичній олімпіаді імені Кравчука, 8 призових місць у обласних мовно-

літературних конкурсах та 2 – у фінальному етапі Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; 2 учнів, членів наукових 

товариств, стали переможцями обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт; 

команди юних журналістів, правознавців та біологів здобули перемоги в обласних турнірах 

юних науковців. За підсумками роботи з інтелектуально обдарованими і здібними учнями 20 

років підряд район знаходиться на І–ІІ позиціях серед сільських районів області. 

Управлінський супровід інноваційної діяльності в системі освіти району, 

стимулювання учасників освітнього процесу, мотивація якісної праці вчителів через систему 

атестації, щорічні надбавки до посадового окладу, вручення винагород на районному 

фестивалі «Вернісаж творчих особистостей», премій районної ради, райдержадміністрації 

«Кращий педагогічний працівник району», залучення педагогів до активної творчої 

методичної діяльності позитивно впливають на результативність роботи. Ефективність 

науково-методичного супроводу засвідчує зростання професійної майстерності педагогічних 

працівників. У закладах загальної середньої освіти працюють «учителів-методистів» – 43, 

«старших учителів» – 201, в закладах позашкільної освіти – «керівників гуртків-методистів» – 

3, в закладах дошкільної освіти – «вихователів-методистів» – 2, «старших вихователів» – 1. 

 Як мотивуючий і стимулюючий фактор успішної, результативної педагогічної 

діяльності активно використовується об’єктивна оцінка праці вчителя під час атестації. 

Зокрема, у 2019 році атестовано 326 педагогічних працівників, в тому числі 37 керівників. 

З них підвищили кваліфікаційну категорію 139. Присвоєні педагогічні звання: «учитель-

методист» – 5, «старший учитель» – 18, атестовано на відповідність раніше присвоєному 

педагогічному званню «вчитель-методист» – 7, «вихователь-методист» – 1, «старший 

учитель» – 39 педагогів. 
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Співпраця з ВІППО дає можливість добре організовувати підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у зв’язку із запровадженням Концепії реалізації державної політики 

у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Навчання на очних 

сесіях-тренінгах пройшли 330 вчителів початкових класів (4 етапи), 79 директорів та 

заступники з навчально-виховної роботи, 82 педагоги-предметники (асистенти вчителів в 

інклюзивних класах, вчителі музичного, образотворчого мистецтва, фізичної культури) та 70 

вчителів іноземних мов. До тренувальних занять залучені тренери регіонального, обласного 

та національного рівнів. Крім того вчителі пройшли обов’язковий дистанційний онлайн-курс 

на порталі ЕdЕrа. Жодна реформа не передбачала такої ґрунтовної підготовки педагогів.  

Спільно з ВІППО (обласний координатор проекту у Волинській області Єндрущук 

С.М.) забезпечено високий організаційний, змістовий рівень, науково-методичний супровід 

проходження Всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту 

початкової загальної середньої освіти» в ЗЗСО І–ІІІ ст. с. Раків Ліс. Дирекція закладу, вчителі 

двох перших, а нині вже третіх класів, крім успішної реалізації нових підходів до освітнього 

процесу, поширюючи практичний досвід змін, спільно з відділом освіти і райметодкабінетом 

здійснили велику роботу в підготовці до Нової української школи педагогічних кадрів, 

керівників шкіл району, провели ряд семінарських навчань з керівниками та вчителями шкіл 

інших районів області. Пілотне впровадження з 1 вересня 2017 року проекту нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти стало логічним початком розбудови Нової 

української школи. Відрадно, що кожний заклад забезпечено новітніми засобами навчання та 

створено нове освітнє середовище за кошти освітньої субвенції на нову українську школу, 

частково – кошти місцевого бюджету. Найважче було донести, що НУШ – це все реально 

класно. Нам неймовірно повезло, що пілотування нового державного стандарту проходить у 

нашій сільській школі і ми ніби на один крок попереду інших. Власне, циклом організаційно-

методичних заходів був даний імпульс, щоб подібні питання обговорювалися в педагогічних 

колективах, з батьківською громадськістю, відбувалися зміни в організації освітнього 

процесу, управлінській, методичній роботі і почався безпосередній практичний перехід на 12-

річну школу. 

Успішно реалізується у двох ЗЗСО (НВК № 1, № 2 м. Каменя-Каширського) 

всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України»; впроваджуються 

інноваційні проекти «Ключові вміння ХХІ-го століття» в опорному навчальному закладі 

«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів с. Пнівне», «Мости дружби в Україну» в ЗЗСО І-ІІІ ст. 

сіл Бузаки, Брониця, Тоболи (вчителі пройшли стажування в Німеччині), «Вчителі англійської 

мови – агенти змін» в НВК «ЗЗСО І–ІІІ ступенів-гімназія» № 2 м. Каменя-Каширського. 

Учитель-пілотник ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Раків Ліс Рудчик Т. А., регіональний тренер, була 

учасником українсько- фінського проекту «Вчимося разом», вчитель англійської мови 

Сич Т. В. взяла участь в тренінгу для пілотних шкіл (м. Київ), створила й очолила групу 

професійної майстерності вчителів як фасилітатор. Це є підтвердженням успішного зростання 

педагогічної майстерності та сприяє розвитку креативності. 

 Позитивно впливає на здійснення кваліфікованого методичного супроводу 

професійної діяльності педагогів району якісний кадровий потенціал РМК, всі методисти 

працюють на постійній основі, мають вищу кваліфікаційну категорію. Методист Ніщик М. В., 

пройшовши підготовку в м. Києві за програмами, запропонованими Всеукраїнським Фондом 
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«Крок за кроком», стала регіональним тренером НУШ, супервізором і експертом сертифікації 

педагогів. 

 В мережевій структурі методичної роботи методичною радою РМК і освітніми 

закладами забезпечено координацію та органічне функціонування 20 районних, 83 – при 

опорних закладах освітніх округів, 44 шкільних методичних об’єднань; 47 постійно діючих, 

проблемних, цільових, інтегрованих семінарів, семінарів-тренінгів, семінарів-практикумів; 

9 шкіл професійного становлення директора, ЗНВР, керівника ЗДО, педагога; 5 творчих груп; 

партнер-клуб «Шлях до успіху». педагогічний імідж-клуб «Основи професійної компетенції», 

10 опорних ЗЗСО, ЗДО; районної школи педагогічного новаторства, в структурі якої діють 

2 школи вищої педагогічної майстерності – вчителів природничо-математичних дисциплін 

«Інновації в інтегрованому навчанні» та історичне товариство, 2 міжгалузеві творчі 

лабораторії з питань підвищення психологічної та громадянської, ІКТ-компетентностей, 

2 авторські і творчі лабораторії, 3 творчі майстерні, 7 майстер-класів. 

Під особливою увагою перебувають питання здійснення інноваційної діяльності, 

поширення перспективних моделей досвіду з актуальних проблем педагогічної та 

управлінської діяльності, оновлення науково-методичного забезпечення освітніх установ 

району. Визначені базові шкільні методичні кабінети з певних напрямів, які активно 

працюють над формуванням інноваційного освітнього простору. Активізація роботи районної 

школи педагогічного новаторства, практичне навчання керівників її основних підрозділів, 

належне планування, організація роботи забезпечили розгляд сучасних тенденцій 

удосконалення освітнього процесу, сприяли підвищенню ефективності впровадження 

інноваційних підходів, актуальних питань інтеграції, нових методик, технологій. Зростання 

якісного складу слухачів школи, напрацювання оригінального педагогічного стилю, якісні 

показники освітнього процесу свідчать про позитивний вплив даної інноваційної форми 

методичної роботи на формування професійної компетентності, шліфування педагогічної 

майстерності, підвищення мотивації педагогів до самоосвіти, самовдосконалення і 

самоствердження. Чимало педагогів самостійно створюють інноваційне освітнє середовище, 

виробляючи таким чином власну траєкторію професійного розвитку. Відмічається зростання 

інтересу педагогічної громадськості до підвищення фахового рівня та творчої майстерності 

через активну участь у методичних заходах різного рівня. Цьому сприяє налагоджене 

навчально-методичне консультування, організація районних методичних заходів з участю 

працівників ВІППО, що забезпечує науковий супровід навчання керівників та вчителів. 

Протягом двох останніх років з окремими категоріями педагогів працювали Ткачук Н. М., 

Луцюк А. М., Поліщук Н. А., Лук'янчук Г. Я., Єндрущук С. М., Романчук Г. Д., Ясінська Н. В., 

Ягенська Г. В., Трачук Т. В., Миць М. Я., доктор історичних наук, профессор В. А. Брехуненко 

(інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України; з 

працівниками дошкільної освіти, директорами шкіл-гімназій, шкіл-ліцеїв – Березіна О. М., 

Богданович О. І. в ході обласних семінарів. Проведенням науково-практичних семінарів, 

семінарів-тренінгів, педагогічних читань, науково-практичних конференцій, круглих столів, 

майстер-класів, презентаційних меседжів, ми створюємо умови для поповнення, оновлення 

знань з питань педагогіки і психології, презентації методичних знахідок, кращого досвіду 

роботи, сприяємо виробленню навичок дослідження певних тем, аналізу й узагальнення 

власних напрацювань, популяризації успішних вчителів і педагогічних колективів, які 

забезпечують високу якість освітньої діяльності. В практичній роботі методкабінету – нові 

форми масових методичних заходів: педагогічний лайфхак «Як зробити урок продуктивним 
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та сучасним», захист педагогічних проектів, методичний фестиваль «Сучасні тенденції 

формування змісту системи виховної роботи в умовах реалізації Концепції «Нова українська 

школа», ярмарки педагогічних ідей, панельна дискусія, літня школа, технопарк «Лабораторія 

педагогічного успіху», управлінський конструктор, воркшоп; проведення методичних заходів 

в опорних закладах освітніх округів – методичний діалог «Проблема педагогічної творчості в 

спадщині В. О. Сухомлинського», педагогічна скринька та золотослів педагогічних думок 

В. Сухомлинського, педагогічний тренінг «Крокуємо до майстерності», фестиваль інновацій 

«Реалізація Концепції «Нова українська школа» в умовах інноваційного освітнього 

середовища». 

Наявність оригінальних підходів у вирішенні актуальних освітніх проблем 

підтверджують підсумки районної та обласної виставок «Творчі сходинки педагогів», які 

стали широкою рекламою педагогічних напрацювань. Щорічно на районну виставку 

подається більше ста методичних матеріалів, до 45 з них представляюються на обласний етап; 

від 8 до 16 методичних матеріалів вчителів, керівників, методистів відзначаються дипломами; 

неодноразово нагороджено грамотою обласного управління освіти, науки та молоді 

методичний кабінет, відділ освіти. Заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ст. с. Залісся 

(директор Карпук Л. М.) взяв участь у Десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», 

удостоєний Почесного звання «Лауреат конкурсу» та нагороджений срібною медаллю.  

Райметодкабінетом спільно із закладами загальної середньої освіти досліджено і 

розроблено науково-методичні теми, вивчено, апробовано та популяризується досвід з ряду 

актуальних питань, в тому числі з питань організаційного, методичного, управлінського 

аспектів забезпечення якості модернізаціійних процесів, підвищення професійної 

майстерності та розвитку компетентної особистості вчителя і здобувача освіти в контексті 

Концепції Нової української школи; проектні технології в управлінні освітнім закладом та 

освітньому процесі; технології ігрова та створення ситуації успіху, сучасні системи 

управління науково-методичним забезпеченням інноваційної діяльності педагогічних кадрів; 

партнерство учасників освітнього процесу; самоосвіта і саморозвиток педагога як головні 

чинники зростання професійної майстерності, формування позитивного іміджу освітнього 

закладу та ін. Окремими педагогами досліджено і презентовано на районному, обласному 

рівнях напрацювання з питань впровадження елементів СТЕМ-освіти, інтеграції освітнього 

процесу, із створення віртуального середовища як засобу розвитку самоосвітньої 

компетентності, тьюторський супровід у системі роботи з обдарованими учнями, ефективне 

використання ІКТ в освітньому процесі, управлінській діяльності і методичній роботі, від 

компетентного вчителя до компетентного учня, історичне товариство як приклад взаємодії 

учасників освітнього процесу в розвитку науково-дослідницьких навиків, Нова українська 

школа – найголовніша інновація в освіті та ін.. Важливу роль тут відіграє системна й 

ефективна діяльність ради райметодкабінету, шкільних методичних кабінетів, організація 

роботи на партнерських засадах. Як інноваційний управлінський засіб використовуємо 

моніторинг педагогічної діяльності. Такий підхід дає неоціненну можливість підвищити 

бажання вчителя рухатись вперед. 

Аналіз результатів вивчення ВІППО громадської думки щодо якості надання освітніх 

послуг у освітніх закладах району, проведений Романчук Г. Д. (лабораторія соціологічних 

досліджень) свідчить, що вчителі оцінюють як психологічно комфортний мікроклімат у своїх 

колективах, 97,5 % опитаних педагогів відзначають доброзичливу і толерантну атмосферу. 

Вчителі виявляють досить високий рівень задоволеності основними параметрами своєї 
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роботи, Як один із позитивних аспектів діяльності районного методичного кабінету, 

методичних формувань освітніх закладів відзначається вчителями розвиток професійної 

компетентності педагогів та впровадження компетентнісного підходу. Оцінюючи освітнє 

середовище післядипломної освіти більше 70 % респондентів вказують, що вони мають 

реальну можливість підвищувати свою професійну майстерність, виявляти творчість і 

здібності. 82,6 % опитаних складає група активного розвитку. Результати дослідження 

демонструють вмотивованість на освіту протягом усього життя переважної більшості 

педагогічного колективу району. Отже, РМК спільно з освітніми закладами правильно 

визначили перспективи подальшого зростання педагогічної майстерності, напрями, засоби, 

форми підвищення кваліфікації і побудови траєкторії розвитку, створюють умови для цього, 

мотивують на конструювання власного педагогічного досвіду і успіх, зберігають позитивну 

динаміку та зростання якісних показників освітнього процессу, що дозволяє позитивно 

оцінювати ефективність методичної роботи. 

Таким чином переконуємося, що методична робота є необхідною площиною 

формування інноваційної культури вчителя, від якої залежить успіх модернізаційних процесів 

в системі освіти. Чималий досвід дозволяє стверджувати, що цінною наша спільна робота буде 

при умові постійного самовдосконалення, глибокої поваги до особистості педагогічного 

працівника, пошанування його високого потенціалу, неординарних здібностей і умінь, 

надання можливості відчути свою значущість, ставати кращим; створення атмосфери 

творчості і довіри, партнерства і взаємодії, толерантного стилю спілкування, що дозволятиме 

людині підніматися на вершину майстерності і робити успішними тих, хто її оточує, йде 

за нею. 
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УДК 378.091: 2-283 (477.82) 

Мочкін С. А. 

 

ВИВЧЕННЯ ДОЛІ ПРАВОСЛАВНИХ САКРАЛЬНИХ 

ПАМ’ЯТОК ВОЛИНІ У 1945–1965 рр. ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ 

ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 

НА НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЯХ 

Тільки національні цінності можуть бути стійким фундаментом для гармонізації 

інтересів людини, громадянського суспільства та держави, тому саме вони відіграють ключову 

роль у вихованні підростаючого покоління. Національні цінності відображають менталітет 

народу, основні світоглядні ідеї, риси національного характер у, що вирізняють його з-поміж 

інших. До цінностей українського народу, без яких ми не можемо уявити сучасного його 

існування можна віднести пам’ятки історії та культури, які зберігають інформацію про історію 

українського народу, основні віхи її розвитку. Цілий комплекс національних цінностей 

становлять здобутки, матеріальної та духовної культури українців, відображені в архітектурі, 

мистецтві, літературі, філософії. На думку дослідників, архітектура і мистецтво – це особлива, 

невербальна форма презентації цінностей, що є близькою до ідеалів, а тому у процесі 

виховання виявляється особливо значущою. Особливо яскраву роль у цьому відіграють 

культові об’єкти, як втілення духовної культури українців, в тому числі і регіонального 

масштабу, перепитії їх долі під час панування на території України різних іноземних держав 

та тоталітарного більшовицького режиму. Саме тому актуальною постає проблема вивчення 

долі православних сакральних пам’яток Волині у 1945–1965 рр. як важливого компоненту 

підготовки вчителів до виховання учнів на національних цінностях.  

Станом на 1 січня 1946 р. на Волині православні вірні мали у своєму розпорядженні 361 

церкву та два монастирі [2, С. 62]. Внаслідок подій німецько-радянської війни сталінський 

тоталітарний режим пішов на деякі поступки церкві, щоб завоювати прихильність населення 

у боротьбі з нацистами. Однак після закінчення війни партійно-державна влада знову 

посилила наступ на релігію. 

Так, вже у 1940-х рр. було знято з державної реєстрації низку церков у м. Луцьку та 

області. Актом особливої наруги над релігією та почуттями віруючих було використання 

(1947 р.) каплиці Параскеви-П’ятниці у м. Луцьку як громадського туалету [11, С. 521].  

Проте найбільш вороже радянська влада ставилася до монастирів. Атеїстична 

пропаганда називала їх «вогнищами мракобісся»; тому партійно-державна влада 

спрямовувала свій удар в першу чергу проти них. У листі уповноваженого Ради у справах 

Руської (Російської) православної церкви (РСРПЦ) по Волинській області М. Діденка за № 57 

від 20 березня 1945 р. до голови РСРПЦ при Раді міністрів (РМ) СРСР Г. Карпова він 

повідомляв, що на території Волинської області існує 2 діючі православні монастирі – 

чоловічий і жіночий. Свято-Миколаївський чоловічий монастир розташовувався в селі Мильці 

тодішнього Старовижівського району. Станом на 1945 р. в ньому проживало 9 осіб, у тому 

числі 5 монахів [3, арк. 16]. Обитель мала три церкви: головну Миколаївську, напівзруйновану 

через відсутність протягом 25 років ремонту; цвинтарну Онуфріївську; Преображенську, 

котра була в стані повного руйнування: частина стелі та стін обвалилась, через дірявий дах 

дощова вода текла прямо в церкву, ікони, що залишились, частково знаходились в процесі 

гниття, а частина просто згнила [5, арк. 3–4].  
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На початку серпня 1947 року М. Діденко отримав вказівку від керівництва з Москви 

приступити до оформлення документів щодо закриття обителі. Волинському уповноваженому 

рекомендували провести розмову з єпископом Волинським і Ровенським Варлаамом, щоб той 

ініціював перед Московським патріархом закриття монастиря через непридатність 

монастирських будівель та нестачу коштів для їх відновлення [9, С. 106].  

Згідно постанови Священного синоду за № 16 від 28 жовтня 1947 р. монастир було 

ліквідовано. Релігійній громаді села Мильці була передана Онуфріївська церква [5, арк. 27]. 

Постановою облвиконкому за № 1084 від 13 грудня 1947 р. споруди колишнього монастиря 

(два двоповерхові кам’яні корпуси і сарай) передано разом з огорожею, садом і 15 га землі 

Волинському обласному управлінню трудових резервів під спеціальне сільськогосподарське 

училище [5, арк. 1]. Преображенська церква була переобладнана в кінозал, а Миколаївську 

церкву в 1949 році передано училищу під склад [1, С. 250]. 

Іншим діючим монастирем Волинської області був Святогірський жіночий монастир 

в селі Зимному. Станом на 1945 р. тут у підпорядкуванні ігумені Лідії (Давидович) перебувало 

40 сестер. Обитель мала три церкви: головну Свято-Успенську, парафіяльну Свято-Троїцьку 

та домову Покровську. У 1943 році внаслідок дій німецьких окупантів зазнала руйнувань 

головна Свято-Успенська церква. Куполи і весь дах згорів. Всередині залишився 

неушкоджений триярусний іконостас, який внаслідок погодних умов руйнувався [4, арк. 4]. 

Стіни храму давали тріщини, загрожуючи обвалом склепіння й остаточною руйнацією 

споруди. У другій половині 1940-х рр. ігуменя монастиря неодноразово ставила перед 

уповноваженим М. Діденком і управлінням архітектури та будівництва облвиконкому 

питання про реставрацію Свято-Успенської церкви [10, С. 98]. Волинсько-Ровенське 

єпархіальне управління в 1947 р. виділило управлінню архітектури та будівництва 

облвиконкому 22 000 карбованців і 20 кубометрів лісоматеріалу на зведення тимчасового даху 

[4, арк. 92]. Однак ніяких реставраційних робіт не проводилось аж до другої половини 1970-х 

рр. [10, С. 98]. 

М. Діденко у листі від 15 лютого 1949 р. до уповноваженого РСРПЦ по Українській 

РСР Г. Ходкевича рекомендував закрити Зимненський монастир, оскільки той знаходився біля 

державного кордону [12, С. 70]. Під тиском владних структур єпископ Волинський і 

Ровенський Панкратій 25 березня 1949 р. наказав перевести усіх черниць із Зимно до 

Дерманського монастиря. Своє рішення владика обґрунтовував значними ушкодженнями 

обителі в період війни, що унеможливлювало тут проживання, та відсутністю коштів на її 

реставрацію [1, С. 27]. Фактично це означало закриття Зимненського монастиря. Згідно акту 

від 2 квітня 1949 р. земля, будівлі, храми, сад передані Волинському обласному відділу 

народної освіти для дитячого будинку. Культове майно домової церкви із дзвоном передане в 

Дерманський монастир, а іконостас – на зберігання настоятелю Успенського собору у місті 

Володимирі-Волинському [4, арк. 91]. Варто зауважити, що у 1956 р. цей іконостас було 

передано церковній раді села Забороль Луцького району Волинської області [10, 99]. 

Суспільно-політичні зміни, що відбувалися після смерті Й. Сталіна, певною мірою 

позитивно позначилися на відносинах між владою і церквою. Однак відносно ліберальна 

політика влади щодо релігії та церкви тривала недовго. КПРС брала курс на побудову 

комунізму й форсоване знищення релігії як «опіуму для народу». Це ознаменувало початок 

антирелігійної кампанії радянської влади, яка, звичайно, не оминула жодного регіону України. 

Під репресивні заходи потрапили і православні громади Волинської області та її обласного 

центру – міста Луцька. Однією з перших зняли з державної реєстрації Хрестовоздвиженську 
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церкву. Її закрили у 1960 р. через те, що нібито парафія занепала і віруючі не можуть 

утримувати її фінансово. В приміщенні храму влаштували планетарій. Вівтар церкви було 

дозволено забрати на зберігання до Луцького кафедрального собору св. Трійці [7, С. 117–118]. 

Наприкінці 1959 р. згоріла каплиця Іверської Божої Матері. За однією з версій вона була 

навмисне підпалена з вказівки міського комітету ВЛКСМ [1, С. 165]. Після пожежі каплиця 

якийсь час стояла з вибитими шибками і без догляду; пізніше її по-варварськи знищили. 

Оскільки мури не піддавалися швидкому розбиранню, тому їх в одну з ночей просто підірвали. 

Єдине, що дозволили забрати до Свято-Троїцького собору – ікону Іверської Божої Матері 

[7, С. 118]. 

Також радянська влада хотіла закрити кафедральний Свято-Троїцький собор. 4 серпня 

1962 р. віруючі опинилися перед зачиненими дверима храму. Вони не розходилися, перед 

дверима виросла гора квітів. Влада злякалася небажаних наслідків і змушена була відступити. 

Але наступ на собор тривав. 10 серпня новий волинський уповноважений РСРПЦ А. Федулов 

доповів у Київ про цей інцидент із «віруючими фанатиками» і наголосив, що собор усе ж треба 

закрити [8, С. 283]. 

Антирелігійна кампанія 1958–1964 рр. завдала непоправної шкоди православній 

сакральній спадщині Волинської області. Кульмінація антицерковної діяльності органів 

партійно-державної влади припадала на 1961–1963 рр., коли з реєстрації було знято 160 

церков. Станом на 23 лютого 1963 р. в області налічувалося 168 недіючих церков і молитовних 

будинків православних громад. З них 44 використовувалися як склади, 7 були переобладнані 

під соціальні потреби, а 117 взагалі не використовувалися. У 1964 р. нараховувалася 191 

закрита церква. З них використовувалось 73, 109 стояли в запустінні, 9 було розібрано 

[1, С. 14]. 

В цьому контексті слід згадати про зусилля деяких діячів культури і мистецтва, які 

намагались захистити пам’ятки від руйнувань. Так, 18 серпня 1962 р. в село Охлопів 

Горохівського району для ознайомлення з Миколаївською церквою як пам’яткою архітектури 

з Києва приїхали три особи. Групу очолював Іван Макарович Гончар – український скульптор, 

маляр, графік, етнограф, колекціонер, заслужений діяч мистецтв УРСР. За проханням 

І. Гончара, колишній церковний староста А. Філюк відкрив церкву; гості з Києва зробили 

внутрішні і зовнішні замальовки церкви. Коли церкву відкрили, там зібралось кілька десятків 

жителів села. І. Гончар та особи, котрі прибули з ним, вели розмови з селянами. Митці 

висловлювались в тому сенсі, що Миколаївська церква є пам’яткою архітектури і в ній 

необхідно проводити богослужіння; віруючі ж повинні зробити необхідні ремонтно-

реставраційні роботи. Також І. Гончар обіцяв селянам поклопотатися в Києві про відновлення 

діяльності церкви [6, арк. 123]. 

В листі від 3 жовтня 1962 р. до уповноваженого РСРПЦ по Волинській області 

А. Федулова І. Гончар відзначив, що, дізнавшись про його приїзд, мешканці села миттю 

збіглися до церкви і з сльозами на очах жалілися, що в них незаконно, адміністративним 

шляхом закрили церкву і просили його допомогти розібратися в цій справі [6, арк. 126–127]. 

Візит І. Гончара викликав лють в уповноваженого. В листі за № 236 від 10 жовтня 1962 р. до 

уповноваженого РСРПЦ при Раді міністрів СРСР по Українській РСР Г. Пінчука, він писав: 

«Подібні дії спеціалістів, котрі відвідують церкви–пам’ятки архітектури, виходять за рамки їх 

функцій і викликають активізацію окремих церковників. Не знаючи дійсного стану речей і 

причин припинення релігійних служінь в даній церкві, ці спеціалісти опиняються в полоні 



92 
 

роздумів матеріально зацікавлених церковників, часто нелояльних елементів і взагалі 

відсталих бабусь» [6, арк. 124–125]. 

Таким чином, вивчення непростої долі сакральних пам’яток у період наступу 

радянської влади на релігію та церкву у 1945–1965 рр. необхідне для використання педагогами 

для виховання учнів на національних цінностях. Виховання учнів на національних цінностях 

створює умови для найповнішого розвитку природних задатків, національного характеру, 

способу мислення у підростаючого покоління. Систематичне й цілеспрямоване виховання 

національної свідомості й самосвідомості, формування національного типу особистості 

забезпечить духовну єдність поколінь, тяглість національних традицій. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ 

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

Освітня галузь завжди реагувала на суспільні зміни, набуваючи ознак модернізації та 

реформування, спрямованості на тривалі інновації. Аналізуючи тенденції сучасного стану та 

розвитку освітньої галузі в Україні, бачимо, що основні виклики освіти сьогодення пов’язані 

з одного боку, з питанням децентралізації влади, коли формуються об’єднані територіальні 

громади, які є автономними й отримали управлінські повноваження, у тому числі й у сфері 

управління освітою. З іншого боку: з підготовкою педагога до роботи в умовах Нової 

української школи, педагога, здатного до безперервного інтелектуального, культурного і 

духовного розвитку впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної 

освіти. 
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Це актуалізує перегляд місії і нових завдань методичної служби в умовах 

децентралізації освіти в Україні, необхідність підготовки методистів-андрагогів, що 

виконують ролі супервізора, коуча, дорадника освітньої сфери та супроводжують усі етапи 

навчання, професійної діяльності та вдосконалення професійних компетентностей сучасних 

фахівців. Методичні служби на сучасному етапі покликані максимально задовольнити 

професійні, соціальні й культурологічні запити педагогів-практиків, спонукати їх до 

постійного самовдосконалення у професійному та особистісному вимірах, стати своєрідним 

випереджувальним механізмом у процесі стабілізації та адаптації системи освіти до нових 

вимог соціально-економічного розвитку України.  

Такі сучасні тенденції щодо ролі методичних служб в удосконаленні професійної 

компетентності педагогічних працівників постають у контексті нового Закону України «Про 

освіту» та Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа», 

якими педагогам надано значну академічну свободу. 

Особливу увагу варто приділити формуванню методичних служб, їх ролі в 

удосконаленні професійної компетентності педагогів в умовах функціонування об’єднаних 

територіальних громад, освітніх округів та опорних закладів як важливого компонента 

регіональної системи підвищення кваліфікації, створення нових моделей мережевої взаємодії. 

У листі МОН України № 1/9-633 від 30.12.2015 року «Про формування органів управління 

освітою» зазначається, що «Методична служба сьогодні має стати центром реформування 

освіти при формуванні структури органів управління освітою в умовах децентралізації» [3].  

Методична робота у Волинській області організовується за кількома моделями. Перша 

модель традиційна, коли заклади освіти обслуговує методичний кабінет відділу/управління 

освіти. Нині мережа методичної служби області включає в себе двадцять методичних кабінетів 

різного статусу: методичний кабінет, що є юридичною особою (Володимир-Волинський та 

Турійський районні методичні кабінети), методичні кабінети/центри як структурні підрозділи 

відділів (управлінь) освіти або входять до їх складу. За роки функціонування системи 

накопичено значний досвід роботи методичних кабінетів як служби розвитку освіти регіону 

та центру підвищення професійного рівня педагогічних працівників у міжкурсовий період; 

налагоджена чітка та ефективна співпраця із Волинським інститутом післядипломної 

педагогічної освіти. 

На сьогодні в області створено 51 об’єднану територіальну громаду, в яких 

здійснюється власне моделювання методичної служби:  

- створення методичних кабінетів при гуманітарних відділах ОТГ. Приклад: 

методичний кабінет Управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради. 

Любешівська ОТГ об’єднала 37 населених пунктів. Сьогодні вона нараховує 25 шкіл, один 

опорний заклад – Любешівський ліцей з двома філіями, 21 заклад дошкільної освіти і 2 заклади 

позашкільної освіти. В школах громади навчаються 4 739 учнів, їх навчають 700 педагогів. 

Укладено угоду про співпрацю в сфері неформальної педагогічної освіти між Волинським 

ІППО та Любешівською селищною радою; у 2019 році працівниками методичної служби 

проведено двадцять п’ять методичних заходів для педагогів; у т. ч. неконференцію, щорічні 

педагогічні читання за Василем Сухомлинським.  

- вводиться посада спеціаліста управління освіти ОТГ, який організовує науково-

методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення освітнього процесу, супроводжує 

професійний розвиток педагогічних та управлінських кадрів закладів освіти ОТГ, опорної 

школи. Такий спеціаліст координує роботу методичних об’єднань, налагоджує співпрацю з 
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регіональним закладом ППО, організовує професійні заходи, пропонує варіанти підвищення 

кваліфікації. Приклад: Боратинська ОТГ. До її складу входять п’ять ЗЗСО І–ІІІ ст., два ЗЗСО 

І–ІІ ст., три ЗДО. Загальна кількість педагогічних працівників становить 134 особи. Загальна 

кількість учнів у громаді – 3228. Після аналізу різних підходів до надання методичних послуг, 

вибір зупинили на співпраці з Волинським ІППО. Отримано такі результати: укладено угоду 

про співпрацю; Інститутом сформоване краще розуміння потенціалу педагогів, що створило 

передумови для їхньої участі в більшій кількості заходів, організованих ВІППО; розроблено 

Програму розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів Боратинської сільської ради 

на 2019-2021 роки; 

- організація методичної роботи на базі опорної школи з наданням широких 

повноважень громадським утворенням – методичним фаховим об’єднанням учителів, 

професійним асоціаціям. Приклад: Прилісненська ОТГ. Громада отримала в управління сім 

закладів ЗЗСО, один заклад дошкільної освіти, один НВК «ЗОШ І–ІІ ст. – ДНЗ». До складу 

методичної ради входить десять методичних об’єднань вчителів навчальних дисциплін, 

класних керівників, соціальних педагогів та практичних психологів. Серед головних 

результатів: проведено науково-практичні конференції «Розвиток професійної майстерності 

вчителів у контексті реалізації закону України «Про освіту», «Удосконалення професійної 

компетентності педагогів та їх готовності до інноваційної діяльності», «НУШ у початкових 

класах»; впроваджено тренінговий формат проведення методичних заходів; забезпечено 

надання методичної допомоги за запитом вчителів (відповідно до результатів опитування та 

звернень педагогів і директорів шкіл); 

- послуги методичної служби замовляють за межами громади (два методичні кабінети 

області мають статус юридичної особи, ними обслуговується п’ять ОТГ). Так, Володимир-

Волинський районний методичний кабінет, згідно угод про співпрацю, надає методичні 

послуги Устилузькій, Зарічанській та Оваднівській ОТГ. Турійській районний методичний 

кабінет співпрацює з Турійською та Луківською ОТГ. Система науково-методичної роботи 

спрямована на підвищення управлінської культури керівників закладів освіти та на дієву 

допомогу педагогічним кадрам у реалізації вимог сьогодення, удосконалення й підвищення їх 

професійної майстерності, рівня психологічної підготовки, на активізацію творчого 

потенціалу всіх учасників освітнього процесу.  

Для формалізації стосунків із методичними службами ОТГ, які не обслуговуються РМК 

запропоновано укладання Угод між Волинським ІППО про співпрацю в сфері неформальної 

педагогічної освіти (на сьогодні це двадцять угод.). Метою цієї Угоди є налагодження 

ефективної співпраці, чіткого визначення взаємних зобов’язань щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників й керівних кадрів у сфері управління освітою в ОТГ, а також 

створення інформаційно-методичного регіонального освітнього середовища для реалізації 

пріоритетів реформування освітньої галузі. Предметом Угоди є співпраця Сторін для 

виконання таких завдань: 

- встановлення порядку забезпечення підвищення кваліфікації керівних і 

педагогічних кадрів за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь 

у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-

нарадах, вебінарах, майстер-класах тощо); 

- створення ефективної моделі інформаційно-методичного регіонального освітнього 

середовища; 

https://boratyn.silrada.org/wp-content/uploads/sites/102/2019/04/Programa-rozvytku-ta-pidtrymky-obdarovanyh-i-talanovytyh-uchniv-Boratynskoyi-silskoyi-rady-na-2019-2021-roky.pdf
https://boratyn.silrada.org/wp-content/uploads/sites/102/2019/04/Programa-rozvytku-ta-pidtrymky-obdarovanyh-i-talanovytyh-uchniv-Boratynskoyi-silskoyi-rady-na-2019-2021-roky.pdf
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- створення умов для професійного розвитку керівних кадрів у сфері управління 

освітою в ОТГ; 

- забезпечення участі педагогічних працівників у розробці та реалізації освітніх 

проектів, програм і творчих ініціатив, скерованих на розвиток їх професійної компетентності. 

З травня 2018 року Волинським ІППО реалізується регіональний науково-педагогічний 

проект «Професійний розвиток педагогів в умовах децентралізації управління освітою», мета 

якого: розробка та впровадження ефективної моделі професійного розвитку педагогів шляхом 

нового формату взаємодії ВІППО та замовників освітніх послуг в умовах децентралізації 

управління освітою, реальної автономії закладів освіти. Запроваджена інноваційна модель 

дозволить подолати тенденції відособлення освіти ОТГ та забезпечить умови для реалізації 

інновацій і прикладних досліджень в освітньому середовищі області. У рамках проекту на 

сайті ВІППО започатковано сторінку «Освіта в громадах», створено спільноту у фейсбуці. На 

нашу думку, це забезпечить можливість зворотного зв'язку, поширенню й популяризації 

досвіду роботи. За співпраці науково-дослідних лабораторій соціологічних досліджень та 

розвитку освіти і лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) 

проведено соціологічне дослідження діяльності методичної служби Волинської області. 

Вивчалася громадська думка щодо якості методичної роботи з педагогічними кадрами, а також 

становлення, розвитку, ефективності та якісного рівня методичної роботи з педагогічними 

кадрами в ОТГ. Результати опитування методистів та педагогів засвідчують, що часткова 

модернізація чи механічне копіювання методичною службою в ОТГ функцій РМК не 

забезпечує якісної допомоги педагогам у професійному розвитку. Проблемним є дотримання 

андрагогічних принципів у роботі з дорослими, відслідковується недостатність професійного 

рівня кадрового ресурсу новостворених методичних служб для оптимального та швидкого 

реагування на виклики стратегій реформування галузі. Важливим сьогодні є пошук 

ефективних форм навчання дорослих, забезпечення професійного розвитку педагогів та 

формування їх готовності до інноваційної діяльності в умовах Нової української школи, з 

врахуванням становлення реальної автономії закладів освіти та децентралізації управління 

освітою.  

Отже, головними векторами взаємодії між Волинським інститутом післядипломної 

педагогічної освіти і методичними службами області є:  

− координація спільних дій об’єктів науково-методичної роботи та професійний 

розвиток педагогічних працівників і керівних кадрів; 

− удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників і 

керівників закладів ЗСО за новими освітніми моделями під час курсів підвищення кваліфікації 

та у міжатестаційний період;  

− виявлення, узагальнення й задоволення науково-методичних та інформаційних 

потреб педагогічних працівників і керівних кадрів освітніх установ області щодо розвитку 

їхньої професійної компетентності; 

− науково-методичний, консультаційний та інформаційно-аналітичний супроводи 

діяльності суб’єктів освіти в рамках децентралізації;  

− використання сучасних технологій в організації підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників і керівних кадрів області (консалтинг, стажування, дистант, дуальна 

форма, кейс-курси тощо); 

− поширення інноваційних освітніх продуктів, забезпечення обміну інформацією між 

суб’єктами освіти;  
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− реалізація сучасної моделі системи підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників і керівних кадрів, яка б відповідала потребам педагогів;  

− визначення опорних закладів ЗСО для організації роботи авторських майстерень 

перспективного педагогічного досвіду, різноманітних форм підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників і керівних кадрів тощо [1, С. 12]. 

Результатами узгодженості стратегії організації неперервної педагогічної освіти 

педагогічних кадрів методичними службами різного рівня, на нашу думку, є поширення 

горизонтальних коопераційних зв’язків, партнерських відносин і співробітництва між 

професійними середовищами педагогів і Волинського ІППО в умовах децентралізації, активне 

й широке впровадження нових підходів до підвищення кваліфікації, мотиваційна та 

компетентнісна готовність закладів освіти до неперервного розвитку, стабільного підвищення 

якості освіти, а педагогів – до особистісного занурення в інноваційний процес, до 

професійного вдосконалення та особистісного саморозвитку. 
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(НЕ)КОНФЕРЕНЦІЯ ЯК НОВА ФОРМА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

 Нове соціальне замовлення – підготовка педагога Нової української школи, здатного до 

безперервного інтелектуального, культурного і духовного розвитку впродовж життя шляхом 

формальної, неформальної та інформальної освіти, орієнтованого на збереження, 

примноження та передачу гуманістичних суспільних цінностей, засвоєння професійних ролей 

і функцій (що передбачає й Закон України «Про освіту») – спонукає до перегляду місії і нових 

завдань методичної служби в умовах децентралізації освіти. В контексті впровадження 

Концепції «Нова українська школа», над програмою якої активно працювали в Міністерстві 

освіти та науки, у громадських організаціях, на педрадах, батьківських зборах та 

(не)конференціях для вчительства, які, в тому числі, проводить і громадське об`єднання 

«EdCamp Україна», методист виконує роль коуча, дорадника освітньої сфери та супроводжує 

всі етапи навчання, професійної діяльності та вдосконалення професійних компетентностей 

педагогів. Тим більше, що й нинішні діти хочуть бачити поряд учителів, які не просто 

працюють у школі, а йдуть у ногу з часом, можуть підготувати їх до життя, а не лише до 

іспитів, горять своєю місією, знають і використовують найкращі світові практики. 

 EdCamp. Цей формат народився у 2010 році у Філадельфії (США). Його придумали 

звичайні американські педагоги як виклик на неефективні системи професійного розвитку та 

підвищення кваліфікації вчителів. За останні декілька років цей рух став популярним у 26-ти 

країнах світу та одним із найбільш інноваційних форматів освітніх організацій. Варто сказати, 

https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/461/1.pdf?fbclid=IwAR3BXxb-tkn4XpKneWXX8sGaU55i_
http://osvita.ua/legislation/other/49450/
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що рух EdCamp в Україні є найбільш активною закордонною спільнотою після США, який 

працює в такому форматі.  

 21 лютого цього року й у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти 

відбулась регіональна (не)конференція «mini-EdCampLutsk 2019», яка об`єднала велику 

спільноту відповідального вчительства. В ході роботи педагоги обмінювалися 

професійним досвідом і ставили запитання, які їх хвилюють. Після перебування на такому 

заході переконалася, що це насамперед титанічна робота і талант організаторської команди, 

нові думки і зміст, сучасні ідеї, змістовне спілкування, нові друзі та знайомства.. Захотілося 

запалити позитивними емоціями й креативними ідеями і своїх колег, адже це чудова 

можливість створити й далі розвивати інноваційну та демократичну платформу самоосвіти й 

професійного зростання педагогів із залученням кращих освітян, що допоможе (віриться!) 

змінити ситуацію на краще. Адже якщо ми не зможемо зробити так, щоб очі педагога сяяли і 

в нього було натхнення, то не зможемо впровадити зміни у закладах освіти. Тому в серпні в 

рамках підготовки до нового навчального року і було проведено для педагогів Любешівщини 

(не)конференцію на тему «Сучасна школа: інновації в дії», адже, на нашу думку, сутнісною 

ознакою інновації є її здатність впливати на загальний рівень професійної діяльності педагога, 

розширювати інноваційне поле освітнього середовища в закладі освіти. 

 Демократичний формат EdCamp став платформою професійного зростання для 

вчительства, яка ґрунтується на принципах безкоштовності, незалежності та вільної 

ініціативи. Метою проведення (не)конференції було створення генерації нового вчительства, 

яке б не засиджувалося на старих стереотипах навчання. 

 Формат проведення заходу для більшості наших освітян був новим. (Не)конференція 

стала майданчиком для обміну досвідом, співпраці вчителів і розв’язання ними спільних задач 

за принципом: «Дай, якщо можеш! – Візьми, якщо хочеш!». Кожен учасник отримав 

можливість бути як пасивним слухачем, так і провести власний захід. Аби вчителі могли 

встигнути отримати все максимально, формат (не) конференції передбачає закон «про дві 

ноги». Тобто якщо тобі не подобається подія або ти вже почув необхідне, ніхто не образиться, 

якщо ти вийдеш із зали й підеш на інший захід. Таким чином, завдяки новому дискусійному 

формату учасники саме в день (не)конференції визначали перебіг її роботи, вибираючи ті сесії, 

які відповідають їхнім потребам та інтересам. 

 EdCamp будує спільноту відповідального вчительства, яка об’єднує кращих агентів 

змін у системі національної освіти. Такими агентами змін у нас стали 15 педагогів, які 

проводили методичні заходи на двох паралелях. Учасникам (не)конференції були 

запропоновані майстер-класи («Демонстраційний експеримент як один із факторів розвитку 

мисленнєвої діяльності учнів», «Розвиток творчого мислення учнів початкових класів, які 

навчаються за програмою «Інтелект України», «Використання ІКТ як засобу вивчення 

іноземної мови», «Формування предметних компетентностей учнів засобами змішаного 

уроку», «Інтерактивні вправи як метод підвищення мотивації учнів до навчання»), 

презентаційний меседж («Сучасні діти: неформатні чи багатогранні?»), лекції-презентації 

(«Соціально-емоційне та етичне навчання для навчання серця й розуму. За матеріалами П’ятої 

національної (не)конференції EdCamp Ukraine», «Особливості підготовки учнів до роботи в 

секціях МАН», «Теорія поколінь Х, Y, Z. Проблеми конфліктів», «Створення ситуації успіху 

для дітей на уроці», «Залучаємо дітей до інтернет-турнірів»), веб-квест («Використання 

хмарних технологій та сервісів у роботі вчителя»), міні-тренінг («Можливості Classtime в 

освітньому середовищі: коли теорія оживає»), інтерактивний інтенсив («Як перетворити урок 
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на платформу співробітництва»), український лікнеп («Удосконалення мовленнєвої культури 

сучасного вчителя»). Таким чином, (не)конференція стала вагомою подією для тих вчителів-

модераторів, які хочуть поділитися з колегами досвідом та ідеями, мають мотивацію до 

професійного розвитку і готові стати агентами змін. Зважаючи на те, що окремі з педагогів 

були присутніми на обласній (не)конференції, а дехто брав безпосередню активну участь у 

ній, погодилися з думкою: неможливо навчити інших тому, чим ми самі не володіємо. Отож 

для модераторів участь у заході стала ще одним кроком до самоосвіти та самоствердження. 

Адже, як кажуть, замало бути обізнаним у нових ідеях, потрібно знати, де їх можна 

використовувати, вміти ними користуватися, а не лише захоплюватися. До того ж, ми 

витримали один з трендів EdCampу: «Досвід треба не тільки отримати – досвід треба 

поширювати». 

  Свої відгуки, пропозиції, враження учасники залишили на «Паркані відвертості» та на 

«Мольберті ідей». Очікування від події теж могли зафіксувати, а потім відзначити, чи 

справдилися вони. Змінилася й самооцінка кожного, хто був причетний до (не)конференції. 

Це можна було спостерігати після завершення заходу. 

 У ході проведення дискусійної панелі, до якої запрошувалися не лише педагоги, а й 

батьки, представники ЗМІ, аналізувалися різні питання. 

1.  Якою ви бачите сучасну школу?  

2. Інновації в освіті: допомагають чи заважають?  

3. Як мотивувати сучасних здобувачів освіти? 

 Що дало проведення (не)конференції для освітян Любешівської селищної ради? 

Підтвердилася думка про те, що об’єднувальним чинником освітніх реформ є нова 

переосмислена роль педагога. Якщо систематично займатися перекваліфікацією вчителя, 

надавати йому свободу, тоді будуть певні результати. У колективах ЗЗСО народилося багато 

ідей для проведення аналогічних заходів (саме в цьому й полягає «ефект довгого хвоста» – 

продовження обговорення, діяльності, продукування ідей уже після завершення якоїсь події). 

Педагоги-модератори засвідчили, що професійні якості визначаються рисами особистісними, 

а ті, своєю чергою, спираються на вибір життєвих принципів кожним із них. Педагоги-

учасники переконалися, що зміни потрібні, варто лише вникнути в їхню суть, тим більше коли 

знаєш, що є в кого черпати натхнення та ідеї, є ті, які йдуть поруч, ведуть за собою, – 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти та методичний кабінет. Тобто є 

люди. які відрізняються від інших тим, що всупереч усім проблемам хочуть професійно 

розвиватися, спонукають до цього інших та люблять свою справу. 

 Тішить те, що зареєструвалися на (не)конференцію 65 чоловік, а взяли участь 112. А ще 

– основоположними стали незалежність та ініціативність педагогів, обмін досвідом та ідеями.  

 Загалом ми вкотре переконалися: майбутнє держави залежить від кожного з нас, від 

ставлення один до одного, до роботи, до дітей зокрема, від правильно організованої 

методичної роботи, від нашого бажання не зупинятися на досягнутому, рухатися тільки 

вперед, отже, від освіти, адже освіта – це ніщо інакше, як проектування та моделювання 

нашого майбутнього, тим більше, як казав Стів Джобс, «сьогодні потрібно йти туди, куди 

завтра підуть усі». А йти нам є з ким! 
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УДК 378.091.12 : 004 

Страхорчук Л.  

 

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ У МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ 

Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає». А хто не хоче відставати, 

мусить рухатися вперед, досягнувши вершини, не зупинятися, а підійматися вище. 

У світі інформаційних технологій, маючи вільний доступ до ПК і мережі Інтернет, 

кожна особистість має бути комп‘ютерно-грамотною, прагнути до самоосвіти і 

самовдосконалення, продуктивно опрацьовувати корисну інформацію і використовувати 

здобуті знання для розв‘язання конкретних проблем. Одним із способів розв‘язання цього 

завдання може стати використання новітніх інформаційних технологій, які значно 

підвищують ефективність роботи основних учасників процесу навчання – управлінців, 

педагогів, учнів та їх батьків. 

Перспективним напрямом використання в навчальному процесі є нова інформаційна 

технологія, яка дістала назву хмарні технології. 

Доцільність і необхідність упровадження засобів ІКТ на основі хмарних технологій в 

Україні задекларовано на державному рівні і відображено у Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на 2012–2021 рр., що передбачає формування сучасної інформаційної 

інфраструктури на основі хмарних технологій, у Концепції нова українська школа. 

Хмарні технології – це електронне сховище даних у мережі Інтернет, яке дозволяє 

зберігати, редагувати, а також ділитися інформацією. В Україні хмарні послуги надають дві 

компанії Microsoft та Google. 

Процес модернізації освіти стимулює пошук нових підходів до методичної діяльності, 

до створення нових умов для підвищення ефективності методичної роботи у сучасних умовах. 

А методична служба покликана йти попереду в обґрунтуванні і виборі шляхів оновлення цих 

завдань, у прискорені і нарощенні професійного потенціалу вчителів, у збагаченні їх досвідом 

і технологіями сучасного виховання і навчання. 

Хмарними сервісами методисти Володимир-Волинського районного методичного 

кабінету зацікавилися ще у 2015 році і вибрали сервіси Google. Головними перевагами даного 

сервісу є простота у використанні, не потрібні потужні комп'ютери, вільний та швидкий 

доступ до документів та матеріалів з будь-якої точки, відсутня прив’язка до робочого місця, 

необмежений обсяг збереження даних, забезпечення захисту даних від втрат, виконання 

багатьох видів навчальної діяльності, контролю і оцінювання, тестування онлайн і головне – 

це безкоштовність.  

Для опанування хмарними сервісами було сплановано та організовано навчання 

методистів з відповідної проблеми «Впровадження хмарних сервісів у роботу РМК та РМО». 

Протягом року навчилися користуватися більшістю сервісів (пошта, диск, календар, 

форми, спільнота, гул – документи). На цьому не зупинились. Бо як сказав Генрі Форд: «Той, 

хто припиняє вчитися, є старим, незалежно від того, 20 йому років чи 80». Продовжуємо далі 

здобувати дистанційно знання та вміння у сертифікованих тренерів від компанії Google 

Антоніни Букач «Google сервіси у професійній діяльності» та від компанії Microsoft у тренера 

Ольги Гергель «Віртуальна школа ІКТ» та отримуємо сертифікати.  

Сучасною технологією розвитку професійної компетентності педагогів є взаємодія у 

соціальних мережах, яка сприяє засвоєнню таких важливих навичок, як критичне мислення та 

колективна творчість. Нові сервіси соціального забезпечення радикально спростили процес 
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створення матеріалів та публікації їх у мережі. У 2016 році для інформування педагогів 

району, обміну даними, обговорення та поширення кращого досвіду вчителів у Google+ 

створили 10 спільнот. 

Через закриття компанією Google сервісу 2 квітня 2019 року інформування педагогів 

продовжили у соціальній мережі Facebook та Google сайт.  

 Активно у своїй роботі методисти використовують Google диск для:  

- планування роботи РМК та РМО. Спільний доступ до файлів, дає можливість 

працювати над документами одночасно з іншими користувачами – наприклад, план роботи на 

тиждень, місяць, вносити необхідні зміни, додавати до них коментарі та багато іншого (Папка 

«Планування роботи РМО»);  

- формування сховища електронних методичних і навчальних матеріалів (Папка 

«Методичний супровід діяльності ЗОШ»); 

- моніторингу участі педагогів у районних методичних заходах (Папка «Методичний 

журнал»). 

 Якість методичних послуг, результативність надання фахово-інформаційних знань 

неможливі без діагностики та моніторингу. Зручними діагностичними формами в роботі є 

анкетування та тестування. Для створення онлайн тестів, анкет, опитувальників, збору 

потрібної інформації використовуємо сервіс Google Форми.  

 Сучасний керівник, педагог повинен уміти користуватися у своїй професійній 

діяльності сервісами Google. З метою підвищенню інформаційної-цифрової компетентності 

керівників та педагогів, ефективності впровадження хмарних сервісів в управлінський та 

освітній процес ЗЗСО району організовано та проведено такі методичні заходи: 

постійно діючі семінари для керівників ЗЗСО та ЗДО з проблем:  

− «Інформаційна компетентність керівника як засіб організації якісного навчально-

виховного процесу»; 

− «Використання ІКТ, хмарних сервісів в управлінській діяльності»; 

− «Формування медіа-освіти та ІКТ компетентності завідувача ЗДО»; 

школа комп’ютерної грамотності для педагогів «Використання Google сервісів на 

уроках». На засіданнях школи педагоги дізнавалися про теоретичні основи і практичне 

застосування хмарних сервісів, а також виконували коротку практичну роботу з використання 

декількох сервісів щодо поліпшення навчального процесу або організації співпраці з учнями. 

Інтерактивна школа творчого вчителя з питань: 

- «Створення навчальних інтерактивних мультимедійних вправ та інтерактивних 

презентацій» – учасники ознайомились із інтернет-сервісом мультимедійних дидактичних 

вправ LearningApps, можливостями платформи для створення авторських електронних книг 

Ourboox та онлайн-генератором хмарних слів – Tagu; 

- «Таксономія Блума у проектуванні навчальних завдань за допомогою інтернет 

сервісів» – ознайомлення із цифровою системою Бенджаміна Блума (пірамідою Блума) – 

унікальною системою алгоритмів педагогічної діяльності, що допомагає розділити рівні 

засвоєння знань на конкретні блоки: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, 

оцінювання та створення навчальних тестів відповідно до таксономій навчання 

використовуючи веб-інструмент Online Test Pad; 

- «Дистанційна взаємодія вчителя та учня» – використання додатку Google Classroom 

відпрацювання алгоритму створення віртуальних класів, дистанційне навчання, можливості 

QR-кодів у навчанні; 
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- «Впровадження напрямів STEM-освіти через кейс-технології навчання» – 

відпрацьовано алгоритм побудови веб-квесту, можливості інформаційних ресурсів Інтернету 

для проведення веб- та блог-квестів; 

- «Використання інтернет-ресурсів та хмарних технологій в практиці роботи 

вчителя»;  

- «Використання інтерактивної дошки Padlet для підвищення творчої активності 

учнів»;  

- «Створення та дизайн персонального освітнього блогу». 

Майстер-класи:  

- Ковальчука О.М., вчителя географії ЗОШ І–ІІ ст. С. Верба (лауреата обласного 

конкурсу «Учитель року-2019») «Створення електронного портфоліо» та «Створення блогу»; 

- Трач Г.О., вчителя української мови та л-ри ЗОШ І–ІІ ст. С. Верба «Створення 

електронного портфоліо»; 

- Кожуховської І.А., заступника директора з виховної роботи ОЗ ЗОШ І–ІІІ ст. 

С. Суходоли «Використання інтерактивної дошки Padlet як інструменту для організації 

кооперативної спільної діяльності учнів як на занятті так і в поза навчальний час». 

Творчі групи: заступників з НВР з проблеми: «Сервіси Google у професійній діяльності 

керівника»; вчителів словесників з проблеми «Використання Google сервісів на уроках 

української мови та літератури»; вчителів математики та фізики з проблеми «Упровадження 

ІКТ з метою формування фізико-математичної компетентності». 

Отже, впровадження хмарних технологій в освітній процес є новим напрямом, що 

стрімко розвивається. 

Google сервіси допомагають в управлінській діяльності керівникам закладів загальної 

середньої освіти для прийняття управлінського рішення (плани, накази, розпорядження, 

методичні рекомендації). Вони сприяють забезпеченню оперативного, поточного та 

підсумкового контролю, аналізу результатів праці, стимулювання педагогів до інноваційної 

діяльності тощо. Дають можливість використовувати електронні журнали та учнівські 

електронні щоденники. Педагоги мають можливість на якісно новому рівні розв’язувати 

завдання стосовно активізації самостійної роботи школярів з можливістю вибору 

індивідуальної траєкторії і темпу вивчення навчального матеріалу; подавати інформацію в 

інтерактивному режимі та аудіовізуальній формі; організовувати заняття з учнями у 

віртуальних лабораторіях; створювати та впорядковувати завдання, виставляти оцінки, 

коментувати і організовувати ефективне спілкування в режимі реального часу або в режимі 

дистанційного навчання; координувати навчальну діяльність учнів під час роботи над 

проектами; викладати результати навчальної діяльності учнів (творчих завдань, рефератів, 

індивідуальних навчально-дослідницьких завдань тощо) на сторінках блогу, сайту у групі 

Classroom та організовувати їх обговорення; підвищувати та стимулювати пізнавальні 

інтереси школярів до вивчення шкільних предметів та ін. 
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РОЗДІЛ III 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК У 

КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

УДК 37.015.3 : 159.9.018 

 Андрейчин С. Р. 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-МЕТОДІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

 Анотація. У даній статті презентується досвід проведення експериментальної роботи 

«Арт-методи у розвитку емоційного інтелекту та творчого потенціалу школярів в освітньому 

просторі» у навчальному закладі “Луцький навчально- виховний комплекс ЗОШ І–ІІІ ст. № 22 

– ліцей Луцької міської ради». Протягом п’яти років центр практичної психології і соціальної 

роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти працював з педагогічним 

колективом та учнями за даною темою. Метою експериментальної роботи було виявлення 

можливостей та умов використання арт-методів для розвитку емоційного інтелекту та 

творчого потенціалу учнів. Завдання даного дослідження: виявити можливості використання 

арт-методів в умовах загальноосвітньої школи; забезпечити науково-методичний супровід 

системи впровадження арт-методів у роботу педагогічних працівників закладу; створити 

оптимальні умови для розвитку емоційного інтелекту та творчого потенціалу учнів; 

узагальнити набутий досвід та підготувати серію публікацій у психолого-педагогічних 

виданнях. Працюючи над даною темою, ми планували створити освітнє середовища, 

сприятливе для розвитку емоційного інтелекту учнів. Для цього ми планували на першому 

етапі мотивацію, навчання та структурування системи роботи педагогічного колективу та 

впровадження арт-методів у роботу практичних психологів та педагогів навчального закладу, 

а на другому етапі створення та реалізацію навчальної програми для учнів 5-6 класів, яка б 

дозволила виконати поставлені завдання. Результати нашої роботи представлені у 

запропонованих розділах і додатках. 

Текст статті. Професійна діяльність педагога характеризується постійною нервово-

психічною та емоційною напругою, яка обумовлена змістом та специфікою роботи. Тому 

виникає питання про пошуки нового ефективного психологічного інструментарію та нових 

форм психологічного супроводу професійної діяльності педагогів.  

Арт-методи дають реальну можливість діагностики, корекції, профілактики, 

самопізнання, розвитку та рефлексії та дозволяють спрямувати педагогічний колектив до 

роботи у цьому напрямку. Маючи теоретичну підготовку та практичний досвід, ми вирішили 

застосувати наші знання у практичній роботі з учнями та педагогами.  

Ми розглядаємо арт-методи як поліфункціональний метод психокорекційної групової 

роботи, який сприяє змінам та розвитку індивідуальних психологічних особливостей та якості 

міжособистісних відносин. При виборі конкретних арт-терапевтичних технік необхідно 

враховувати установки та мотивацію кожної групи. Діагностичні можливості арт-методів 

полягають у виявленні неусвідомлених факторів, що визначають відношення педагога до себе 

та своєї професійної діяльності.  

В процесі роботи важливим виявилося: забезпечення нормативно-правової бази 

реалізацїї дослідно-експериментальної роботи, визначення та наукове обгрунтування теми та 

завдань дослідження, підготовка педагогів до дослідно-експериментальної роботи та 

формування їх мотиваційної та практичної готовності, проведення семінарів і тренінгів з 



103 
 

метою ознайомлення педагогічного колективу з теорією і практикою застосування арт-методів 

та створення системи науково-методичного та психологічного супроводу інновації. 

 Аналіз досліджень і публікацій. Теоретико-методологічну основу дослідження 

становлять розробки зарубіжних арт-терапевтів Д. Віконт, А. Еренцвейг, Е. Крамер, Е. Кріс, 

Ш. Макніфф, М. Мілнер, М. Наумбург, Д. Веллер, А. Хілл, Г. Шоттенлоер з різноманітних 

питань теорії і практики арт-терапії. Важливою базою для роботи з арт-методами є роботи 

О. І. Копитіна з питань системного опису арт-терапевтичних процесів та методологічних засад 

групової арт-терапевтичної роботи. Грегг М. Ферс розкриває специфіку інтерпретації 

малюнків та особливості використання їх у ролі діагностичного засобу. Сучасні українські 

арт-терапевти О.Вознесенська та Л. Мова описують практичні та теоретичні аспекти 

застосування арт-технологій в освіті. 

 З чого почати? Які арт-техніки будуть найбільш адекватними для діагностики та 

розвитку емоційного інтелекту? Як поєднати шкільну реальність з арт-терапевтичними 

заняттями? Як уникнути формалізованого та поверхневого підходу у роботі з учнями і 

вчителями? Які результати роботи ми очікуємо побачити через 5 років? Відповіді на ці та інші 

запитання хвилювали нас на першому етапі роботи. 

На початку роботи ми склали програму, яка структурувала різні аспекти нашої 

діяльності. На першому, діагностико – концептуальному етапі, ми здійснювали визначення, 

планування та наукове обгрунтування теми та завдань дослідно-експериментальної роботи та 

проведення прогностичного аналізу організаційно-педагогічних та матеріально-технічних 

умов готовності навчального закладу до експерименту. Також ми створили творчу групу з 

працівників педагогічного колективу та почали працювати з нею над реалізацією завдань 

експерименту. Психологи школи провели тестування учнів 5-х класів, оскільки ми планували 

працювати саме з цією категорією протягом 5-ти років.  

На другому етапі ми почали впровадження арт-методів у роботу практичних психологів 

і педагогів навчального закладу. З цією метою була спланована та проведена система 

теоретичних та практичних семінарів та здійснене навчання учасників експерименту. 

Паралельно ми розпочали роботу з учнями 5-х класів. Працівники обласного центру 

практичної психології і соціальної роботи спільно з психологічною службою школи створили 

Програму занять (додаток 2), яка була реалізована протягом двох років з учнями 6-7 класів. 

У процесі роботи нам вдалось наблизити до шкільних реалій власне бачення даної роботи. В 

цей же час ми здійснювали структурування системи роботи педагогічного колективу щодо 

практичного застосування основних положень експерименту. 

Узагальнюючий етап включав співвіднесення результатів з поставленою метою і 

завданнями, внесення коректив та відповідних змін до умов впровадження арт-технологій в 

освітньому закладі, підготовку методичних рекомендацій, публікації у фахових виданнях, 

експертизу нововведень, проведення підсумкової конференції та презентацію досвіду.  

Психологічний стан вчителів впливає на стан учнів, тому ми вирішили почати 

працювати спочатку з педагогами. Експериментальну роботу в школі почали із знайомства 

педагогічного колективу з теорією і практикою використання арт-методів у сучасному 

освітньому просторі. В контексті практичних семінарів з педагогічним колективом ми 

проводили ряд арт-терапевтичних технік, а саме «Емблема професійної діяльності», 

«Мандала», «Арт-терапевтичні шкали формальних елементів», «Вільний малюнок», «Дім як 

символ особистості» та інші. У роботі з педагогічним колективом були використані арт – 

техніки, які дозволяють зробити ретроспективний огляд станів особистості та зробити 
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порівняльний аналіз на початку та на етапі завершення експериментальної роботи. Також в 

рамках міського семінару для заступників директорів з дослідно-експериментальної роботи 

«Інноваційна політика сучасного навчального закладу» в червні 2012 року бук проведений 

майстер – клас «Спонтанне мистецтво медитативного малювання як шлях до саморозкриття 

та творчої самореалізації». 

Однією з технік, яку ми застосовували у практичній роботі, була цікава арт-

терапевтична методика “Емблема трудової діяльності». Мета даної методики – виявити 

почуття та усвідомити особливості взаємовідносин педагогічних працівників з тими 

категоріями людей, з якими вони щоденно взаємодіють на роботі, відреагувати думки і 

почуття, які педагоги звикли стримувати. 

Завдання даної техніки такі: усвідомлення і аналіз своєї ролі у взаємовідносинах з 

педагогічним колективом, прийняття та оцінка себе як професіонала; виявлення емоцій, 

почуттів та їх співвіднесення із щоденною ситуацією у професійній діяльності; усвідомлення 

відношення до своєї професійної діяльності в цілому, визначення слабких та сильних сторін 

особистості фахівця. 

Не вдаючись у детальний опис виконання даної техніки, зауважимо, що практично 

малюнок складається з п'яти частин, кожна з яких відображає стосунки педагога з різними 

категоріями людей. Це колеги, адміністрація закладу, учні та батьки. Після завершення 

створення образів для цих категорій фахівці створюють центральний образ себе як 

професіонала та аналізують взаємозв'язок різних частин малюнка з центральною частиною. 

При аналізі малюнків звертаємо увагу на кольорову гаму, відповідність образів заданим темам, 

форму центрального образу, присутність чи відсутність меж, спільні теми в кольорі чи лініях. 

Дана техніка дозволяє: 

- виявити справжні почуття фахівців до кожної з категорій, з якою вони взаємодіють; 

- усвідомити конфлікти або труднощі у стосунках з певною категорією: 

- знайти можливі шляхи вирішення визначених проблем; 

- ідентифікувати та вербалізувати емоції, неусвідомлені почуття; 

- поглянути на ситуацію збоку та знайти ресурси 

На другому етапі експериментальної роботи ми почали працювати з учнями. Фахівці 

психологічної служби школи провели діагностику учнів 5 класів. Цю категорію ми вибрали з 

тією метою, щоб була можливість працювати з дітьми продовж п’яти років. Разом з 

психологами ми склали «Робочу програма занять з корекції емоційних та поведінкових 

порушень учнів 7 класів з використанням арт – технік».  

Групова робота забезпечила підліткам можливість взаємної емоційної підтримки у 

період їх дистанціонування від сім'ї та психологічного самовизначення. Проводячи заняття з 

підлітками ми враховували такі особливості: 

- у підлітковому віці найбільш активно формується психологічна ідентичність, певна 

система поглядів і цінностей та їх ствердження засобом конфронтації з поглядами та 

цінностями інших поколінь;  

- підлітки можуть хворобливо реагувати на директивний стиль ведення групи, а їх 

вразливість у ситуація х міжособистісного спілкування і прагнення до автономії будуть мати 

певний вплив на групову динаміку; 

- у підлітковому віці формується гендерна і культурна ідентичність і проходить 

ідентифікація з певною гендерною роллю і соціокультурною групою; 
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- характерною особливістю підліткової групи є внутрішні протиріччя, прояв 

різноманітних потреб і тенденцій, а також неможливість знайти компроміс та конструктивно 

вирішувати конфлікти; 

- підлітковий вік – це час активного прояву творчих здібностей та експериментів із 

зовнішньою та внутрішньою реальністю; ця особливість підлітків дозволяє вважати особливо 

продуктивним надання їм більшої творчої свободи і формування ведучим групи певних 

рольових моделей творчої поведінки. 

Метою програми була гармонізація особистості шляхом розвитку здібностей до 

самопізнання та самовираження та корекція емоційних та поведінкових порушень засобами 

арт- терапії. Реалізовуючи дану мету, ми ставили такі завдання: 

- створення сприятливих умов для самопізнання та саморегуляції;  

- оптимізація психоемоційного стану; 

- формування позитивної Я-концепції та адекватної самооцінки; 

- розвиток адаптаційних механізмів та вміння керувати стресом; 

- розвиток комунікативних навичок; 

- розвиток творчого потенціалу.  

Дана програма проводилась в межах навчального закладу з учнями 6-7 класів. 

Детальний опис можна подивись у додатку 2. Тут я хочу звернути увагу лише на одну з цікавих 

технік, яку ми проводили з школярами, а саме графічну проективну методику «Арт-

терапевтичні шкли формальних елементів» (Formal Elements Art Therapy Scale, FEATS), 

розроблену зарубіжними арт- терапевтами Л. Гантг і С. Табоне. Ця методика відома також під 

назвою “Людина, що зриває яблука з дерева.» Інструкція дуже проста та дозволяє моделювати 

ситуацію за власним бажанням: “Намалюй людину, яка зриває яблука з дерева». Матеріали, 

необхідні для виконання роботи: папір формату А4, фарби чи олівці 12 кольорів, включаючи 

сірий і чорний. Аналізуємо роботу на основі 14 шкал, які дозволяють визначити рівень 

розвитку дитини, її стан на даним момент та багато інших параметрів. Кожен з параметрів 

оцінюється в балах від 1 до 5. Далі проводиться змістовна інтерпретація результатів. 

Арт-терапевтичні шкали формальних елементів: 

1. «Значимість кольору». Дозволяє визначити, наскільки значимий колір. 

2. «Адекватність кольору». Дозволяє визначити, наскільки колір відповідає предмету 

зображення.  

3. «Енергія». Дозволяє визначити загальну кількість енергії, затрачену при створення 

малюнка. 

4. «Простір». Дозволяє визначити просторові особливості зображення. 

5. «Інтеграція». Дозволяє оцінити, наскільки взаємопов'язані елементи зображення. 

6. «Логіка». Дозволяє визначити наявність випадкових, не пов'язаних зі змістом, 

елементів зображення. 

7. «Реалізм». Дозволяє визначити, наскільки реальне зображення. 

8. «Вирішення проблем». Дозволяє визначити, яким чином зображена людина дістає 

яблука з дерева і чи дістає взагалі. 

9. «Рівень розвитку». Дозволяє визначити ступінь зрілості зображувальної діяльності. 

10. «Деталі». Дозволяє визначити ступінь деталізації зображення. 

11. «Якість ліній». Дозволяє визначити міру контролю в процесі малювання. 

12. «Людина». Дозволяє визначити правдоподібність зображення фігури людини (ця 

ознака пов'язана із самоідентичністю та відчуттям власного тіла). 
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13. «Ротація». Дозволяє оцінити ступінь нахилу дерева і людини по відношенню до 

вертикальної осі. 

14. «Персеверація». Дозволяє оцінити наявність неадекватно багаторазової реакції на 

стимул. 

 На думку Р. Ассаджолі, техніка свідомого використання символів шляхом їх 

візуалізації сприяє інтеграції усвідомлюваних елементів особистості з неусвідомлюваними, а 

також до певної міри – логічного мислення з неусвідомлюваними нелогічними особистісними 

проявами. Візуалізувати, викликати в уяві символічне яблуко, яке зриває людина, – значить 

уявити дію, що відбувається в часі. Ці процеси також супроводжуються феноменом 

ідентифікації автора з динамічними символічними сценами, що є об'єктивною основою для 

якісної інтерпретації малюнків. У кожному з виконаних малюнків автор сам проектує 

реальність і сам її інтерпретує. Разом з тим, ми можемо об'єднати роботи у групи на основі 

таких ознак: 

- за змістом(сюжетом) та наявністю заданих інструкцією об'єктів (людина, дерево, 

яблуко); 

- за способом дії (підготовка, власне дія, кінцевий результат); 

- за результатом (які зусилля прикладені людиною для досягнення мети, чи досягнута 

мета).  

Ця методика дозволяє також визначити стратегію, якої притримується людина у 

ситуації вибору і прийняття рішення. Всі стратегії можна розділити на три групи: задовільні, 

оптимальні та максимальні. При задовільній стратегії любий спосіб дії розглядається як 

прийнятний, якщо він хоч якимось чином вирішує проблему. Оптимальна стратегія 

орієнтована на вибір найбільш ефективного варіанту дії при даних обставинах і обмеженнях. 

Максимальна орієнтована на найкращий результат. Таким чином, аналізуючи малюнок 

«Людина, що зриває яблука з дерева» ймовірно можна робити висновки про домінуючі 

способи досягнення мети в реальному житті. 

Виконували роботи 80 учнів 6-х класів. Розглядаючи малюнки, ми побачили, що 

79 робіт містять задані інструкцією об'єкти(людина, дерево, яблуко). На одному малюнку 

зображена лише рука. У 57 роботах людина лише протягує руку до яблуні, що зірвати яблучко. 

Лише 2 дитини намалювали драбину, приставлену до яблуні, і на ній себе. У трьох роботах 

зображені яблука, які самі падають в руки. На всіх інших роботах людина стоїть окремо від 

яблуні на досить великій відстані. Таким чином, ми бачимо, що приблизно четверта частина 

дітей не докладає ніяких зусиль для досягнення мети. Аналізуючи малюнки, ми побачили, що 

дія зображена на переважній більшості робіт. На одній роботі людина стоїть з повним 

кошиком яблук, тобто зображений лише кінцевий результат. 

Ми розглянули 80 робіт, з яких 37 було виконано хлопчиками і 43 дівчатками. Кожний 

малюнок глибоко індивідуальний, оскільки сам автор проектує реальність та інтерпретує її. 

Аналізуючи роботи, ми виявили такі особливості: 

1. Дана методика є досить ефективною для визначення рівня розвитку дітей, 

індивідуальних особливостей, типових шляхів та засобів для досягнення мети. 

2. Із 80 дітей 70 % використовують задовільну стратегію, 2,5 % – максимальну, 27,5 % 

– оптимальну. Таким чином, аналізуючи малюнок «Людина, що зриває яблука з дерева» 

ймовірно можна робити висновки про домінуючі способи досягнення мети в реальному житті. 

3. Проаналізувавши всі малюнки за 14 шкалами формальних елементів, ми виявили такі 

особливості. Колір використаний у 75 роботах. У 32 роботах малюнок займає 100 % простору 
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листка, у 40 – 75 %, у всіх інших роботах листок заповнений на 50 %. Цей показник свідчить 

також про загальний рівень психічної енергії автора на даному етапі. 

4. Приблизно половина робіт мають цілісну композицію, у якій всі елементи узгоджені 

між собою. Аналіз по 9 шкалі (рівень розвитку) свідчить про те, що одну третину робіт 

виконали учні з недостатнім рівнем навичок зображувальної діяльності, який не відповідає 

віку дитини. У цих роботах людина зображена досить схематично з невеликою кількістю 

деталей. 

5. У 20 роботах ми помітили невідповідність зображених розмірів і пропорцій людей і 

об'єктів. Був збільшений розмір людини по відношенню до дерева. Це може свідчити про 

особливості сприйняття, намаганні спростити завдання або про бажання видати бажане за 

дійсне. Непропорційні об'єкти примушують шукати відповіді на запитання, що збільшені 

об'єкти покликані підсилити, а зменшені – принизити.  

6. На всіх малюнках є задані інструкцією об'єкти (людина, дерево, яблуко), дія 

зображена на 79 роботах, результат – на одній роботі. 

7. Ми встановили відповідність між результатами стандартної діагностики та даними, 

виявленими під час аналізу малюнків. Гармонійні малюнки з цілісною композицією, 

адекватним кольором, реалістичними зображеннями виконали в основному діти з високим 

рівнем розвитку інтелекту, достатнім рівнем соціалізації та низьким рівнем агресії і 

тривожності.  

Досвід практичної роботи з арт-методами свідчить про високу ефективність цих 

методів з метою діагностики, корекції, розвитку, гармонізації та самопізнання. 

Висновки. Отримані результати дослідження демонструють різноманітні можливості 

застосування арт-методів у психологічному забезпеченні навчально -виховного процесу, які 

базуються на поліфункціональності арт-терапії, її технологічних, інструментальних та 

методологічних ресурсах. 

У даній статті ми описали лише деякі фрагменти застосування арт-терапевтичних 

технік у процесі експериментальної роботи в навчальному закладі. Вважаємо, що мета даної 

роботи – виявлення можливостей та умов застосування арт-методів для розвитку емоційного 

інтелекту та творчого потенціалу учнів – досягнута. В процесі практичної роботи була 

визначена система науково-методичного супроводу визначеної теми та створені оптимальні 

умови для розвитку емоційного інтелекту та творчого потенціалу учнів. Створена та 

впроваджена система роботи з педагогічним колективом, яка дозволила ознайомити педагогів 

з теорією і практикою використання арт-методів у сучасному освітньому просторі. З учнями 

школи проводилась Програма, реалізовуючи яку ми створили сприятливі умови для 

самопізнання та саморегуляції, формування позитивної Я-концепцїї та адекватної самооцінки, 

розвитку адаптаційних механізмів та вміння керувати стресом, розвитку комунікативних 

навичок та корекції емоційних та поведінкових порушень. 

В процесі практичної роботи відбулось коригування нашого бачення і теоретичної бази 

з реаліями шкільного простору та запитами педагогів, дітей та підлітків. В процесі роботи 

також важливим виявилося забезпечення нормативно-правової бази реалізацїї дослідно-

експериментальної роботи. 

Вважаємо, що була створена та успішно реалізована система науково-методичного та 

психологічного супроводу інновацїї. 
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Ворон О. Г. 

 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДИРЕКТОРА ЗЗСО В 

ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ 

Фopмування та пiдвищeння рівня iнфopмацiйнoї культуpи пeдагoгiчних кадpiв ocвiтнiх 

уcтанoв в eпoху пepeхoду людcтва дo iнфopмацiйнoгo cуcпiльcтва є нeoбхiднoю умoвoю 

cтанoвлeння їхньої пpoфeciйнoї культуpи. У нoвoму ocвiтньoму пpocтopi, також і в 

післядипломній педагогічній освіті, управлінської уваги потрeбує проблема poзвитку 

iнфopмацiйнoї культуpи диpeктopа закладу загальної середньої освіти.  

Можна виокремити такі пoказники piвнiв poзвитку iнфopмацiйнoї культуpи керівника 

закладу освіти:  

− пpагнeння дo poзвитку (наявнicть тeндeнцiї дo уcкладнeння змicту cиcтeми, зв’язкiв, 

пpoдукцiї, зpocтання oбcягiв виpoбництва, peалiзацiї тoваpiв, пocлуг тoщo); 

− динамiзм (швидкicть змiн cиcтeми пiд впливoм будь-яких фактopiв); 

− цiлecпpямoванicть (здатнicть cиcтeми дocягати цiлeй); 

− цiлicнicть (наявнicть i викopиcтання cиcтeмoю влаcтивocтeй, яких нeмає в 

cкладoвих cиcтeми), cинepгeтичний eфeкт; 

− зв’язнicть (наявнicть oптимальних тeхнoлoгiчних, iнфopмацiйних, виpoбничих, 

тopгoвeльних та iнших зв'язкiв); 

− вiдкpитicть (взаємoдiя cиcтeми з iншими i cпpийняття зoвнiшньoї iнфopмацiї тoщo).  

Інфopмацiйна культуpа як cкладoва пpoфeciйнoї культуpи диpeктopа закладу загальної 

середньої освіти хаpактepизує вiдпoвiдний piвeнь iнфopмацiйнoї кoмпeтeнтнocтi кepiвникiв, 

щo пoв’язанo з фopмуванням ocoбиcтicних цiннocтeй, уcтанoвoк, iдeалiв, пoтpeб, мoтивiв, якi 

забeзпeчують iндивiдуальний пpoфeciйний poзвитoк. Вiн вiдбуваєтьcя за pахунoк poзвитку 

таких кoмпoнeнтiв iнфopмацiйнoї культуpи, як: культуpа cпpиймання iнфopмацiї; культуpа 

викopиcтання iнфopмацiї; культуpа opганiзацiї пoдання, оприлюднeння iнфopмацiї; культуpа 

cпiлкування в ocвiтньoму iнфopмацiйнoму cepeдoвищi. 

На ocнoвi тeopeтичних пoлoжeнь та icнуючoї пpактики нами визначeно cтpатeгiчнi 

напpями упpавлiння poзвиткoм iнфopмацiйнoї культуpи диpeктopа загальнoocвiтньoгo 

навчальнoгo закладу в пicляиплoмнiй ocвiтi: 

− аналiз, пpoгнoзування, opганiзацiя i вдocкoналeння piзнopiвнeвoгo змicту poзвитку 

iнфopмацiйнoї культуpи диpeктopа загальнoocвiтньoгo навчальнoгo закладу; 

− рiзнoаcпeктнicть фopм упpавлiння poзвиткoм iнфopмацiйнoї культуpи диpeктopа 

ЗНЗ; 
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− обpання cлухачами мeтoдiв i фopм дiяльнocтi, cпocoбiв взаємoдiї викладача i 

cлухача; 

− пoeтапний аналiз i кoнтpoль, заcoби упpавлiнcькoгo i мeтoдичнoгo cупpoвoдів 

диpeктopiв загальноосвітніх навчальних закладів у пicлядиплoмнiй ocвiтi; 

− мoнiтopинг пpoцecу упpавлiння poзвиткoм iнфopмацiйнoї культуpи диpeктopа 

навчального закладу в пicлядиплoмнiй ocвiтi. 

Peзультати опрацювання наукoвих poзвiдoк дали підставу ствeрджувати, щo cтвopeння 

умoв для poзвитку iнфopмацiйнoї культуpи диpeктopа шкoли у пicлядиплoмнiй ocвiтi 

забeзпeчуєтьcя поєднанням кількох компонeнтів, за яких poзвитoк мoжe бути рeзультативним:  

− змicтoвий кoмпoнeнт: актуальнicть змicту ocвiти для poзвитку ocoбиcтocтi та 

пpoфeciйнoї дiяльнocтi фахiвця; iнтeгpативний та варіативний пiдходи дo змicту навчання; 

вiдкpитicть змicту ocвiти до змiн, систeматичнe оновлeння змicту актуальними пpoблeмами; 

− управлінський і мeтoдичний кoмпoнeнти: ваpiативнicть навчальних пpoгpам; 

cвoбoда вибopу ocвiтньoгo маpшpуту; piзнoманiтнicть і різнорівнeвість мeтoдичних 

навчальних заcoбiв; управління розвитком інформаційною культурою дирeкторів у 

формальній, нeформальній та інформальній освіті; акцeнт на дiалoгiчнe cпiлкування з 

уpахуванням пepeважаючих cпocoбiв cпpийняття iнфopмацiї кожною особистістю; 

− кoмунiкативний кoмпoнeнт: взаємopoзумiння i задoвoлeнicть взаємoдiєю вciх 

учаcникiв освітнього процeсу; пoзитивнe налаштування вciх фахівців на взаємодію і 

зворотний зв’язок; учаcть уciх cуб’єктiв у кoнcтpуюваннi та oптимiзацiї ocвiтньoгo пpoцecу. 

Встановлeно, що упpавлiння poзвиткoм iнфopмацiйнoї культуpи диpeктopа ЗНЗ у 

пpoцeci пiдвищeння квалiфiкацiї в закладах пicлядиплoмнoї ocвiти cкладаєтьcя з пocлiдoвних 

i цiлecпpямoваних дiй, напpавлeних на активiзацiю кoмпoнeнтiв iнфopмацiйнoї культуpи за її 

видами i включає такi eтапи: 

1) дiагнocтування piвня cфopмoванocтi iнфopмацiйнoї культуpи диpeктopа 

загальноосвітнього навчального закладу за її ocнoвними кoмпoнeнтами; 

2) дифepeнцiйoваний пiдхiд дo пiдвищeння квалiфiкацiї кoжнoї гpупи cлухачiв за 

piвнeм iнфopмацiйнoї культуpи (за peзультатами вхiднoгo дiагнocтування);  

3) вiдпpацювання cиcтeми впpав та iндивiдуальних завдань із poзвитку iнфopмацiйнoї 

культуpи за кoжним з її кoмпoнeнтiв; 

4) cкладання iндивiдуальних пpoгpам poзвитку iнфopмацiйнoї культуpи у мiжкуpcoвий 

пepioд пiдвищeння квалiфiкацiї. 

Визначeнo шляхи упpавлiння poзвиткoм iнфopмацiйнoї культуpи диpeктopа ЗЗСО в 

Рівненському ОІППО: куpcи пiдвищeння квалiфiкацiї, упpавлiнcька пpактика, ceмiнаpи, 

кoнфepeнцiї, тpeнiнги, запровадження cпeцкуpcу «Iнфopмацiйна культуpа кepiвника закладу 

осіти», «Шкoла мeнeджepiв»; диcтанцiйнi куpcи, «хмаpнi cepвicи», вeбiнаpи, майcтep-клаcи, 

мoдульний кoнтpoль; cамoocвiта; oпанування мoдуля «IКТ в упpавлiннi закладoм ocвiти»; 

iндивiдуальнi кoнcультацiї та наукoвo-мeтoдичний cупpoвiд poзвитку iнфopмацiйнoї 

культуpи; пpoeктна дiяльнicть; публiчна пpeзeнтацiя дocвiду poбoти. 
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УДК: 371 (477.84)  

 Горішна О. М. 

 

ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ФОРМАТІ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Докорінне реформування системи вітчизняної освіти та впровадження Концепції Нової 

української школи, в процесі інтеграції України в єдиний Європейський простір, нерозривно 

пов’язане з оптимізацією системи управління освіти на загальнодержавному рівні. Зміни, які 

впливають на розвиток і життєдіяльність закладів освіти є відповіддю на виклики сьогодення, 

що виводять їх із зони комфорту, змінюють їхні структури. 

 Управління змінами – це структурований підхід для забезпечення ретельного, 

безперебійного внесення змін та досягнення тривалих переваг змін [5].  

Управління змінами – складний багатоаспектний процес, основу якого складають: 

готовність розпочати процес змін, визначення повноважень та місії, визначення цілей та 

завдань, розроблення й впровадження плану дій та моніторинг виконання. Мета управління 

полягає в тому, щоб вирішити сьогоднішні проблеми і підготуватися до завтрашніх [4, С. 43]. 

Успішне управління змінами є основою менеджменту XXI століття.  

Реалії сьогодення в яких функціонують освітні організації вимагають гнучких, 

мобільних підходів до організації їхньої діяльності в процесі змін та адаптації до них, а значить 

висуваються нові кваліфікаційні вимоги до керівника, його готовності бути лідером 

очолюваного ним колективу.  

Для системи освіти особливого значення набуває проблема професійного становлення 

менеджерів навчальних закладів. Нові запити суспільства потребують наукового аналізу 

особистісних і професійних якостей керівника навчального закладу, мотивів управлінської 

діяльності тощо. 

Менеджер закладу освіти є центральною фігурою в процесі змін під час реформування 

закладу освіти, впливає на його функціонування, розвиток педагогічної майстерності 

колективу та налагодженню партнерських стосунків з батьками і громадськістю [3, С. 10] 

Керівник – це креативна особистість, яка руйнує стереотипи, знаходить нетрадиційні 

шляхи розв’язання завдань, створює і використовує інноваційні управлінські технології.  

Сучасний керівник – це людина, яка постійно працює над собою, над своїми 

професійними і особистісними якостями. Керівнику освітнього закладу необхідний великий 

запас складних управлінських умінь: уміння ставити цілі, конкретизувати їх у вигляді завдань, 

проектувати і планувати роботу освітнього закладу, організовувати педагогічний процес, 

діагностувати, аналізувати, здійснювати моніторинг освітньо-виховного процесу і ухвалювати 

актуальні управлінські рішення на основі даних моніторингу. 

Г. Мінцберг описує сучасного керівника, як шукача відповідей у режимі реального часу 

на живі подразники, це особа, робота якої обумовлює вибір на користь негайної дії замість 

уповільнення і затримок [1, С. 25]. 

 У процесі становлення Нової української школи радикальна зміна концепцій 

управління зосереджена на окремих процесах у закладах освіти, де доцільно використовувати 

новітні технологічні процедури, орієнтовані на людину з її системою цінностей, поглядів, 

переконань, традицій. Такою сучасною концепцією стає організаційна культура, як 

ефективний засіб управління розвитком учасників освітнього процесу. Завдяки своїй 
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феноменальності є ідеологією управління, охоплює всі сфери життєдіяльності організації і 

виражається в діях і вчинках її керівника. 

Керівник сучасної школи – це носій організаційних змін, який шукає нові методи 

розв’язання проблем, веде пропаганду нових цінностей серед співробітників, одержимий 

ідеєю. 

Організаційна культура і лідерство – це взаємопов’язані поняття. Системоутворюючим 

фактором діяльності лідера є рівень його культури. Культура є основою організації.  

Культура і управління взаємопов’язані між собою. Культура – результат складного 

процесу групового навчання, лише частково визначається поведінкою керівника. Культура 

управління змінами в результаті дає культуру успіху, а значить – розвиток і високу якість 

шкільної освіти. Керівнику слід пам’ятати, що в закладі працюють люди, які у своїй діяльності 

керуються конкретними цінностями, по-своєму будують відносини один з одним, 

примножують традиції, розвивають організаційну культу школи і є її носіями [2, С. 41]. 

Керівник закладу освіти має володіти певними навичками і здібностями: здатність 

управляти собою та своїм часом; стратегічне мислення; особиста відповідальність; орієнтація 

на постійне особистісне зростання; креативність і здатність до інновацій; володіння сучасними 

методами впливу; уміння навчати і розвивати підлеглих; здатність формувати та розвивати 

ефективні команди. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ 

Одним із новітніх підходів до навчання природничих дисциплін є використання 

цифрових лабораторій. Цифрові вимірювальні комплекси є актуальними засобами навчання, 

які відповідають усім вимогам сучасності до навчання та виховання школярів.  

До багатьох навчальних закладів Харківщини надійшли цифрові лабораторії торгової 

марки Еinstein™. Цей цифровий вимірювальний комплекс складається з реєстратора даних із 

вмонтованими в нього внутрішніми та деякими зовнішніми датчиками, а також програмного 

забезпечення.  

 Як свідчать результати проведеного нами дослідження, значна кількість учителів ще 

не достатньо готова до використання під час уроків такого обладнання. Враховуючи це, в 

Харківській академії неперервної освіти до навчальних програм курсів підвищення 

кваліфікації вчителів природничих дисциплін включено тему: «Навчальний біологічний та 
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хімічний експерименти з використанням сучасної цифрової лабораторії». Викладачі Академії 

використовують таке обладнання під час занять з учителями біології та хімії. Увага вчителів 

загострюється на методичні особливості використання цифрової лабораторії в освітньому 

процесі. Викладачі кафедри розробили лабораторні роботи, які демонструють учителям та 

спонукають їх до аналізу одержаних результатів і підготовки завдань для роботи учнів. 

Розглянемо приклади деяких із них. 

Під час виконання школярами практичної роботи «Дослідження розподілу температури 

повітря з висотою в класній кімнаті» можна використати традиційні підходи, а можна 

скористатися цифровою лабораторією і зовнішнім датчиком температури. Перевагами 

вимірювання за допомогою цифрової лабораторії є те, що одразу можна одержати графік, 

побудований на основі виміряних даних. 

Перед початком роботи учнів слід навчити формувати мету дослідження, висувати 

гіпотези про очікувані результати, проводити аналіз результатів і робити висновки. Саме ці 

етапи реалізуються та обговорюються з учителями на відповідних заняттях. 

Іншим прикладом демонстрації методики застосування цифрової лабораторії є 

проведення вимірювань частоти серцевих скорочень не лише за умови фізичного 

навантаження, а й під час розумової діяльності та раптової зміни емоційного стану. На 

заняттях після проведення замірів педагоги аналізують графіки, та у створених групах 

розробляють практично спрямовані завдання для учнів. 

Для дослідження терморегуляторної функції крові та доведення негативного впливу 

перетягування тканин і органів людини використовувався датчик вимірювання температури. 

Параметри реєстратора налаштували так, щоб вимірювання відбувалось близько шести 

хвилин. Проводили вимірювання за умови, коли пальці вільні, коли туго перетягнуті гумкою, 

та відстежували зміни у зовнішньому вигляді пальців і графіка. Розроблені вчителями 

завдання для учнів були спрямовані на пояснення явища почервоніння, потім посиніння 

пальців, на зниження їх температури, на дотримання деяких правил під час підбирання взуття, 

одягу тощо. 

Також можна одночасно використати декілька датчиків, як наприклад, датчики 

температури і вологості. Метою цих вимірювань є вивчення видільної та терморегуляторної 

функцій шкіри людини. Налаштування слід підібрати так, щоб тривалість була близько 

8 хвилин. Дослідження мають бути спрямовані на заміри під час спокою кінцівки, потім під 

час згинання пальців, за умови дії джерела тепла на кінцівку тощо. Учителі порівнювали 

графіки вологості та температури на початку і в кінці дослідження. Обговорювали методику 

використання такого обладнання під час уроків біології та готували завдання для учнів, 

спрямовані на розвиток здоров'язбережувальної компетентності молодого покоління. 

Актуальним і цікавим є використання датчика СО2, який використовували для 

вимірювань кількості цього газу у повітрі приміщення, потім у повітрі, яке видихає людина. 

Можна виміряти кількість СО2, який виділяється з водопровідної води, газованих напоїв, 

продемонструвати збільшення виділення вуглекислого газу під час нагрівання рідин.  

Під час вивчення реакцій йонного обміну учням доцільно продемонструвати реакцію 

нейтралізації. Необхідно провести вимірювання двома датчиками: рН і лічильника крапель. 

Спочатку провести заміри рН у лужному середовищі (з додаванням фенолфталеїну), а потім 

за допомогою лічильника крапель додати до лугу кислоту і стежити за змінами. 

Використовуючи датчик рН, можна досліджувати кислотність напоїв, хімічних побутових 

засобів тощо. 
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Одним із цікавих сучасних освітніх трендів є квести, які 

викладачі Академії активно застосовують під час занять 

курсів підвищення кваліфікації. Педагоги з цікавістю 

виконують завдання квестів та оволодівають методикою їх 

використання. Для учителів хімії підготовлений квест 

починається з формування навичок використання гаджетів та 

програми для сканування QR-кодів. Так група дізнається 

умову завдання № 1. Відповідь на перше завдання спрямує 

вчителів на місце знаходження завдання № 2, впоравшись із 

яким, вони одержують інформацію про подальші свої дії, які 

потребують групової злагодженості. 

Аналізуючи ефективність занять з учителями, ми зробили висновок, що впровадження 

сучасних освітніх підходів до вивчення природничих наук, допоможе підвищити рівень 

мотивації учнів до навчання та забезпечить тісний зв'язок шкільної освіти з життям. 

 

УДК 37.015.3 : 159.922.7 

Казмірчук Н. М. 

 

ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

Постановка проблеми. Робота працівників психологічної служби закладу освіти має 

бути націлена на створення таких умов навчання і виховання, які сприяли б формуванню 

безпечного освітнього середовища, бо лише в таких умовах відбувається гармонійний 

психічний і особистісний розвиток здобувачів освіти. Такими умовами є адаптація до нового 

життя з його вимогами й труднощами; диференціація та індивідуалізація навчання, спрямовані 

на виявлення інтересів і схильностей кожної дитини, розвиток її здібностей, творчих 

можливостей; рання профілактика педагогічної занедбаності дітей та підлітків; сприятливий 

психологічний клімат у кожному з класів закладів освіти, який можливий лише там, де є 

середовище без насилля.  

Насильство в закладах освіти має різну природу і характер, і проявляється як у формі 

одноразових насильницьких дій, так і у вигляді постійних знущань, принижень і 

систематичного цькування (булінгу). Про актуальність даної теми говорять статистичні звіти 

працівників психологічної служби навчальних закладів України за 2018-2019 н. р. Згідно них 

фахівці психологічної служби прийняли 86 548 запитів від учасників освітнього процесу щодо 

питання протидії булінгу (цькуванню) у закладах освіти. Але незважаючи на масштабність і 

складність проблеми, система освіти має великі можливості для профілактики насильства. 

Її професійний і організаційний ресурс, сфера соціального впливу дозволяють здійснювати 

комплексний і системний вплив на всіх учасників освітнього процесу з метою формування 

безпечного середовища, заснованого на взаємній повазі та недопущенні насильства в 

міжособистісних відносинах, спільній діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Вітчизняні та зарубіжні науковці й практики трактують 

освітнє середовище, як частину життєвого, соціального середовища людини, яке виявляється 

у сукупності усіх освітніх факторів, що безпосередньо або опосередковано впливають на 

особистість у процесах навчання, виховання та розвитку; є певним виховним простором, в 

якому здійснюється розвиток особистості.  

Водночас у сучасних швидкозмінних умовах освітнє середовище закладу не є 
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ізольованим від зовнішніх і внутрішніх факторів, їх впливу, які можуть мати як позитивний 

результат, так і містити загрози, небезпеки та ризики, які можуть сприяти деструктивним 

змінам у ньому. Для протидії таким змінам, необхідно, щоб освітнє середовище навчального 

закладу було захищеним, безпечним. 

Відсутність єдиного визначення поняття «безпека освітнього середовища» зумовлена 

існуванням різних підходів до розуміння його сутності. Йдеться і про психологічний, і про 

екологічний, і про інформаційний аспекти цього поняття. 

Так, дослідники, які вивчають коло проблем, пов’язаних з питанням психологічної 

безпеки освітнього середовища, вважають, що психотравмуючі ситуації прямо чи 

опосередковано впливають на фізичне і психічне здоров’я особистості. Зокрема, до 

психотравмуючих ситуацій у навчальному процесі освітнього закладу можна віднести: 

конфлікти у стосунках вчитель – учень, учень – учень, учень – батьки тощо; проблема 

адаптації в освітньому середовищі; атмосфера конкуренції між однолітками; надмірна 

вимогливість педагогів тощо. 

Якщо взяти до уваги екологічний аспект безпеки освітнього середовища, то тут варто 

звернути увагу на дослідження С. Совгіри, яка під екологічно безпечним освітнім 

середовищем розуміє «систему психолого-педагогічних умов, впливів і можливостей, які 

забезпечують захищеність особистості від негативного впливу екологічних факторів, що 

визначають оптимальність взаємодії зі світом природи» [3, С. 3].  

Не менш важливим є й інформаційна частина безпеки освітнього середовища, яка, на 

думку Н. Кириленко, через застосування інформаціїно- комунікаційних технологій в освіті 

здійснює масовий, глобальний вплив на особистість [1, С. 150]. Серед негативного впливу 

інформації на сучасне освітнє середовище авторка виокремлює:  

- відсутність належних механізмів контролю якості інформації, доступної через 

сучасні телекомунікаційні технології, що породжує проникнення в освітній простір великого 

обсягу недостовірної інформації; 

- неконтрольоване проникнення інформації сумнівного, агресивного змісту, яка може 

сприяти виникненню насильства, булінгу, кібербулінгу тощо. 

Поняття «освітнє середовище» розглядається як система соціальних зв’язків і відношень 

у галузі освіти, це місце перетину діяльності всіх учасників освітнього процесу, де 

забезпечується використання та активізація їхнього творчого потенціалу. Освітнє середовище 

є частиною соціокультурного середовища і визначається дослідниками як комплекс 

спеціально організованих психолого-педагогічних умов, в результаті взаємодії з якими 

відбувається розвиток і становлення особистості. 

Структура освітнього середовища включає в себе, як вважає Ясвін В. А., три базові 

компоненти:  

- просторово-предметний, тобто просторово-предметні умови та можливості 

здійснення навчання, виховання та соціалізації дітей; 

- соціальний, тобто простір умов і можливостей, який створюється в міжособистісній 

взаємодії між суб’єктами навчально-виховного процесу (учнями, педагогами, адміністрацією, 

батьками, психологами та іншими); 

- психодидактичний, тобто комплекс освітніх технологій (змісту і методів навчання 

та виховання), побудованих на тих чи інших психологічних і дидактичних підставах [4]. 

На безпечне освітнє середовище впливають: 

1. Якість міжособистісних відносин – позитивні фактори (довіра, доброзичливість, 
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схвалення, толерантність); негативні фактори (агресивність, конфліктність, ворожість, 

маніпулятивність). 

2. Захищеність в освітньому середовищі – оцінка відсутності насильства у всіх його 

видах, формах для всіх учасників освітнього простору. 

3. Комфортність в освітньому середовищі – оцінка емоцій, почуттів та домінуючих 

переживань у процесі взаємодії дорослих і дітей в освітньому середовищі закладу.  

4. Задоволеність освітнім середовищем – задоволення базових потреб дитини у: допомозі 

та підтримці; збереженні та підвищенні її самооцінки; пізнанні та діяльності; розвитку 

здібностей і можливостей. 

Основними характеристиками процесу взаємодії всіх учасників освітнього середовища є 

особистісно-довірливе спілкування, а його відсутність призводить до таких негативних 

наслідків: емоційний дискомфорт, небажання висловлювати свою точку зору, думку, 

негативне ставлення до себе, втрата особистої гідності, небажання звертатися по допомогу, 

ігнорування особистих проблем і труднощів оточуючих дітей і дорослих, неуважність до 

прохань і пропозицій. 

Принципами безпечного освітнього середовища є: 

- принцип домінування життя людини як головної цінності, що визначає модель 

мінімальної (необхідної) безпеки, максимально усуває ризики, що загрожують життю як дітей, 

так і дорослих; 

- принцип регіональної специфіки передбачає під час організації системи безпеки 

освітнього середовища школи облік небезпек і можливих надзвичайних ситуацій конкретного 

регіону (міста, області, району); 

- принцип комплексності оцінки небезпек (ризиків), що задає методику оцінки різних 

педагогічних (освітніх) ризиків (зовнішніх і внутрішніх) на основі комплексного, системно-

синергетичного підходів; 

- принцип міні-макса, що визначає досягнення максимального ефекту безпеки при 

наявності мінімуму ресурсного забезпечення; 

- принцип максимальної ефективності управління системою заходів і створених 

педагогічних умов, спрямованих на забезпечення максимальної безпеки освітнього 

середовища і школи, як соціального інституту в цілому [4].  

Робота над створенням освітнього середовища не припиняється з досягненням певного 

результату. Насамперед, це безперервний процес реагування на нові виклики життя, пошук 

нових можливостей, ресурсів, генерування нових ідей і правил. Водночас необхідно, щоб всі 

учасники цього процесу усвідомлювали спільну відповідальність, мали вміння, бажання та 

добру волю для такої співпраці. 

Профілактика булінгу є один із факторів формування безпечного освітнього середовища. 

Оскільки булінг є агресивною і вкрай неприємною поведінкою однієї дитини або групи дітей 

по відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним і психологічним 

впливом, він негативно впливає на соціалізацію дитини, спричиняючи: неадекватне 

сприйняття себе (занижену самооцінку, комплекс неповноцінності, беззахисність); негативне 

сприйняття однолітків (відсторонення від спілкування, самотність, часті прогули у школі); 

неадекватне сприйняття реальності (підвищену тривожність, різноманітні фобії, неврози); 

девіантну поведінку (схильність до правопорушень, тютюнової чи наркотичної залежності).  
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Для запобігання цьому негативному явищу відділом практичної психології та соціальної 

роботи була розроблено й впроваджується в діяльності фахівців психологічної служби 

Волинської області система профілактики та вирішення проблем пов’язаних з булінгом. 

Виходячи з того, що способи профілактики булінгу (цькування) в закладі освіти 

залежить від ситуації, можливостей закладу освіти та його вибору, у просвітницькій роботі ми 

пропонуємо різні алгоритми запобігання і розв’язання названої проблеми.  

Профілактика булінгу (цькування) та створення дружнього освітнього середовища 

передбачає систему сприяння перебудові свідомості кожного з учасників освітнього 

середовища (дітей, вчителів, батьків, та інших). 

У роботі з дітьми акцентуємо увагу на систематичній роботі практичних психологів з 

формування позитивної я-концепції, формування навичок ЗСЖ, корегування самооцінки у 

дітей та підлітків, розвитку комунікативних навичок, що є опосередкованою профілактикою 

булінгу у навчальному закладі. 

 Робота з батьками передбачає, перш за все, формування довірливих стосунків з дітьми 

та розуміння, що такі стосунки формуються з раннього дитинства і повинні підтримуватися 

протягом життя. А якщо цього не сталося, то родині необхідна професійна допомога психолога 

чи психотерапевта. 

Щодо педагогів, то це ті люди, які є найближче до дітей у школі, які більше часу 

проводять з дітьми. І від їхньої компетентності, від їхнього такту, від їхньої небайдужості, від 

їхнього бажання допомогти дітям, які потребують їх допомоги і захисту залежить безпечне 

перебування наших дітей у навчальному закладі. Система тренінгів та інших форм роботи з 

педагогами у курсовий і міжкурсовий період сприяє формуванню саме таких 

компетентностей. 

У співпраці з кафедрою педагогіки і психології ВІППО та організаціями, які займаються 

проблемою булінгу в Україні: Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла-Страда – 

Україна» – програма «Протидія насильству в сім’ї і школі»; Жіночий консорціум України – 

програма «Попередження та подолання насильства у дитячому середовищі»; Український 

фонд «Благополуччя дітей» – програми «Вчіть дитину захищати себе» та «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська позиція» розроблено та впроваджується ряд заходів, 

спрямованих на вирішення означених завдань. 

Так на курсах підвищення кваліфікації фахівцями відділу практичної психології і 

соціальної роботи та викладачами кафедри педагогіки і психології ВІППО читаються такі 

спецкурси: «Булінг як соціально-психологічна проблема», «Навички кризового 

консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у школярів», «Психолого-

педагогічні умови адаптації особистості в освітньому просторі», «Психолого-педагогічні 

аспекти профілактики насильства в учнівському середовищі», «Методологічні 

засади профілактики девіантної поведінки в освітньому середовищі» – метою яких є 

профілактика насилля в учнівської молоді. До кожного із цих курсів розроблені методичні 

рекомендації, які активно використовуються у роботі педагогами та фахівцями психологічної 

служби закладів освіти. 

Відділом практичної психології і соціальної роботи спільно з кафедрою для фахівців 

психологічної служби області були організовані і проведені семінари-тренінги «Психологічні 

основи профілактики та корекції девіантної поведінки», «Психологічні аспекти профілактики 

ризикованої поведінки в освітньому середовищі», «Соціально-психологічний супровід 

підлітків», «Психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя в учнівської 



117 
 

молоді», «Психологія запобігання і вирішення конфліктів у закладах освіти», «Розбудова 

миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації», «Арт-методи у корекції 

емоційних та поведінкових порушень дітей та підлітків», «Дезадаптивна поведінка учнівської 

молоді як соціально-психологічна проблема».  

У співпраці з співробітниками ювенальної превенції постійно реалізовуються спільні 

заходи з цієї проблеми.  

Хочемо зазначити особливе значення для вирішення означеної проблеми матеріалів, які 

рекомендовані МОН і розміщені в електронному вигляді на його сайті у рубриці «Протидія 

булінгу». Комплект містить: 

- Посібник «Булінг – ми всі можемо допомогти це зупинити», в яких розкривається 

природа булінгу, його види, поради школам щодо «стратегії безпечної школи»; 

- Програма тренінгових занять «Організація роботи з розв’язання проблем насильства 

в школі» (для дітей, батьків та педагогів); 

- Програма тренінгових занять «СТОП-Булінг» орієнтована на профілактику та 

корекцію проявів некерованої агресивності та насилля в шкільному середовищі для учнів 5-11 

класів. 

Висновки. Метою Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року є «створення 

сучасного освітнього середовища», яке має бути, перш за все, безпечним місцем, де діти 

відчуватимуть себе захищеними та в комфорті.  

Для того, щоб унеможливити насильство та створити безпечне освітнє середовище, 

кожен учасник навчально-виховного процесу повинен мати уявлення не тільки про те, що 

вважається насильством, але й про те, як мінімізувати ризики та небезпеки, і в результаті, 

створити умови для внутрішньої безпеки та безпеки референтного довкілля. А це стає 

можливим лише завдяки спільній цілеспрямованій діяльності фахівців психологічної служби 

навчального закладу, педагогічного колективу, учнів і батьків. 
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ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ ПЕДАГОГА – 

ЗАПОРУКА ЯКІСНОГО РІВНЯ ОСВІТИ 

Нова українська школа (НУШ) змінює всю систему освіти і самого вчителя. Ці 

перетворення спричиняють нове змістове і технологічне навантаження на професійний 

розвиток педагогів, в основу якого покладено усвідомлення всіх змін в освіті, як природної 

потреби постійно підвищувати свою кваліфікацію, формувати та розвивати професійний 

світогляд і педагогічну свідомість. 

На підвищення кваліфікації педагог повинен витрачати 36 хвилин на тиждень, але, в 

середньому, він витрачає 14 годин щотижня (згідно з дослідженням EdCamp, в якому взяли 

участь 8,5 тисяч вчителів) і хоче, щоб у нього була свобода вибору, де і чому вчитися, робити 

це постійно, а не формально-примусово [12]. 

Як вчителі вимірюють ефективність своєї роботи? 62 % педагогів і 72 % батьків 

найкращим показником вважають успішність учня. При цьому орієнтуються не на сформовані 

навички, а на ті оцінки, з якими він закінчує школу. Найсумніший факт: 82 % українських 

учителів відчувають недостатню повагу до своєї професії [14]. 

Це може бути пов'язано з кризою в професії, що відбувається в усьому світі. Зміни, що 

проходять довкола, просто вражають: клонування живих істот, друк предметів на 3D-принтері 

та неймовірні можливості у віртуальному світі. За прогнозами науковців, за чверть століття 

штучний інтелект перевершить людський. У всіх сферах відбудуться трансформації світового 

масштабу. Учені довели, що знання й навички, які дають навчальні заклади молодому 

поколінню сьогодні, через півстоліття становитимуть лише 5 % сукупності знань людства. 

Стає очевидним, що зміни акцентів у навчанні та вихованні дітей просто необхідні. 

Адже українська освіта, разом зі світовими проблемами, має й власні, специфічні, які умовно 

можна назвати «трикутником смерті». Перший кут − це брак висококваліфікованих педагогів, 

другий − брак часу, третій − нестача грошей. 

Тому ми повинні говорити про зміну формату пошуку нових підходів до вчителювання. 

Треба вирватись із зазначеного трикутника на оперативний простір вільного розвитку, адже 

без цього українська освіта залишиться імітаційною системою. 

Як зазначається у численних коментарях до освітньої реформи, учитель Нової 

української школи повинен розвивати дитину і створювати атмосферу, в якій цікаво, у якій 

дитина хоче навчатися. Також потрібно відірвати вчителя від дошки, а дітей – від підручника, 

дати їм можливість творити та самостійно вчитися, працювати в групах, розвивати 

пізнавальний інтерес і заохочувати до навчання, тобто, від усього застарілого в учителя має 

залишитися роль лідера, але такого, який не нав’язує, а організовує і координує весь освітній 

процес, перевага в якому надається різнобічному розвиткові, формуванню особистості, 

інноватора та патріота [2, С. 36−42]. 

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа», триває проєкт професійного розвитку вчителів 

початкових класів, який полягає насамперед у вивченні та впровадженні нових методик і 

зарубіжних практик. Учителя необхідно ґрунтовно підготувати до навчання, яке може 

відбуватися у вигляді гри на основі інтеграції. Педагоги повинні володіти сучасними методами 

і способами педагогічної взаємодії, які гарантують засвоєння нового освітнього стандарту. 
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Саме професійний розвиток педагога в умовах НУШ змінює міжкурсову підготовку на 

системне циклічне навчання педагогічних і керівних кадрів [7]. 

Як показує небагатий, однак насичений новизною, освітній досвід, упровадження 

Концепції Нової української школи – це процес, під час якого вчитель разом зі своїми 

колегами самостійно переглядає, оновлює, розширює свої зобов’язання щодо моральної мети 

викладання, критично розвиває знання, уміння, досконале професійне мислення, планування і 

практику роботи з дітьми, учнівською молоддю й колегами на сучасному етапі свого 

професійного життя. Такі підходи до професійного розвитку почали пов’язувати з «новим 

іміджем» педагогічної праці, «новою моделлю» педагогічної освіти, «революцією» в освіті 

тощо. На цій хвилі професійний розвиток учителів отримав пріоритетність як в урядовій 

політиці, так і в теорії та практиці педагогічної освіти [3, С. 27−34]. У проєкті нової Концепції 

педагогічної освіти в Україні пропонується створити національний портал розвитку 

педагогічної майстерності, завдяки якому освітяни мали б вільний доступ до професійних 

журналів та інших ресурсів [7]. 

Сьогодні, як ніколи, педагог має бути вмотивованим, а для цього потрібно не лише 

піднімати заробітну плату. Вагомими чинниками-мотиваторами професійного розвитку в 

НУШ є: розширення бази знань із закордонних практик  і моделей освіти; упровадження 

мотивованого навчання; сприяння творчості та самостійності вчителів тощо. У своїй книзі 

«Школа проти таланту» Кен Робінсон зазначав, що ми неправильно розуміємо саме поняття 

творчості, а також не використовуємо сповна можливості творчої особистості [5]. Тому 

надситуативне завдання сучасного вчителя – самому стати творчим лідером. Таким чином 

професійний розвиток учителів НУШ – це процес становлення творчих лідерів в освіті, в 

якому важливу роль відіграють заклади післядипломної педагогічної освіти. 

Сучасна практика підвищення кваліфікації педагогічних кадрів відбувається переважно 

за традиційною схемою – лекція, семінар-практикум, виїзне заняття тощо. Інноваційні форми 

підвищення кваліфікації з використанням інтерактивних технологій є доволі обмеженими. 

Саме тому, набуває актуальності підвищення кваліфікації шляхом трансферу 

педагогічних і управлінських технологій у сфері освіти. На відміну від класичного підвищення 

кваліфікації трансфер технологій передбачає надання права на використання об’єктів 

інтелектуальної власності, передачу технологічної документації, інформаційний обмін, 

залучення кваліфікованих працівників, що володіють спеціальними знаннями. 

Нова українська школа згуртовує професійну українську спільноту, що навчається. 

Цілком правильно відбувається залучення до тренінгових програм сучасних 

вузькокваліфікованих спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями, що відповідно 

надає можливість педагогові не просто прослухати черговий курс лекцій, а реально оволодіти 

новою технологією чи методикою за проблемним напрямом педагогічної діяльності, на 

практиці реалізувати принцип наукової орієнтації освіти.  

Новою перспективою для вчителів є безперервний професійний розвиток, який 

передбачає систематичний перегляд учителем змісту освіти й освітнього процесу, а також 

контекстів його педагогічної діяльності. Адже упродовж багатьох років єдиною доступною 

вчителям формою професійного розвитку було підвищення кваліфікації. Тільки з останнього 

десятиліття професійний розвиток почали розглядати, як довготерміновий процес 

систематичного надання можливостей та досвіду професійного зростання і розвитку в 

професії. Тому нашими спільними зусиллями відкриваються все нові грані проблеми, а 

поняття професійного розвитку наповнюється новим змістом. 
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Заклади післядипломної педагогічної освіти визначають для себе, як можна сприяти 

безперервному професійному розвиткові й якісному підвищенню кваліфікації педагогів. 

Передбачається комплексне врахування закономірностей і механізмів цілісного розвитку 

людини, як фахівця, особистості та громадянина, а також зміна форм підвищення кваліфікації 

та безперервного навчання впродовж життя, які повинні бути різними. Має бути вільний вибір 

педагога, але, поряд із цим, повинні бути й належні критерії оцінювання якості професійних 

кваліфікацій, результатів роботи вчителя. 

Сучасний учитель має постійно працювати над собою, швидко вчитися, опановувати 

нові технології, миттєво змінюватися, щоб відповідати швидкоплинним вимогам суспільства. 

Він поступово перестає бути джерелом знань, а має навчити молоде покоління організовувати 

процес засвоєння знань. Тому сьогодні Міністерство освіти і науки вже не просить, а вимагає 

від учителів бути відкритими до змін. 

Окрім того, серед вимог до професійних й особистісних якостей освітян нормативні 

документи визначають вмотивованість, компетентність, творчість, гнучке мислення, 

відповідальність за результати власної діяльності та здатність до саморозвитку [11]. 

Чи важко відповідати цим вимогам? Так, непросто! Проте варто зусиль. Звернімося до 

досвіду передових країн світу: там учитель постійно перебуває у творчому пошуку, відкритий 

для навчання та конструктивної критики. Так, у Японії, наприклад, звичною є спільна 

підготовка педагогів до уроків, а також взаємовідвідування заходів. Це дає можливість 

отримати конструктивну пораду колег, актуальний і якісний зворотній зв’язок. Учителі 

Естонії мають спеціально визначений проміжок часу у своєму робочому графіку для 

підвищення кваліфікації. А педагоги Сингапура на курси підвищення кваліфікації витрачають 

щорічно до 100 годин. 

Український педагог теж повинен розуміти, що навчатися потрібно. Та й у новому 

Законі України «Про освіту» [6, С. 59] зазначено, що професійний розвиток педагогічних 

працівників передбачає «постійну самоосвіту,участь у програмах підвищення кваліфікації та 

будь-які інші види і форми професійного зростання».Також у документі зазначено, що 

«підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою 

програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, 

семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах 

тощо)та в різних формах(інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо). 

Окрім того, в прикінцевих положеннях акцентовано, що загальна кількість годин для 

підвищення кваліфікації впродовж 5-ти років не може бути меншою за 150 годин. 

Можливість самостійно обирати зміст і форму цих заходів змінить ставлення вчителів 

до післядипломної освіти та перетворить прикру вимушену необхідність на професійну 

потребу. 

Онлайн-освіта – це справжній світовий тренд, і в Україні є кілька організацій, які 

підхопили його та пропонують якісний відеоконтент. Серед переваг такого навчання – 

можливість проходити його будь-де і будь-коли. Головне – доступ до інтернету. 

Серед сучасних технологій і методів електронного навчання виокремлюють: мобільне 

навчання, соціальні мережі, онлайн-коучинг, корпоративні блоги, корпоративні онлайн-

бібліотеки. І хоча всесвітня мережа допомагає підвищувати професійну компетентність, 

сприяє саморозвитку та самовдосконаленню особистості, педагоги наших навчальних закладів 

недооцінюють можливості онлайн-освіти. 
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Безкоштовні онлайн-портали: EdEra − студія онлайн-освіти, яка займається 

виробництвом власних курсів [9]. Часто співпрацює з Міністерством освіти і науки. 

Новостворена Е-платформа «Нова українська школа», на якій розміщено корисні методичні 

матеріали не лише для педагогів, що впроваджують новий Держстандарт, а й надання у 

зручній та дружній формі всім учням по всій території України вільного та безкоштовного 

доступу до навчальних матеріалів в електронному вигляді, в обсязі та за предметами, 

передбаченими навчальною програмою. Платформа масових відкритих онлайн-курсів 

«Prometheus», яка сьогодні набирає особливої популярності. Цікаво, що один із засновників 

українського «Прометеусу», 25-річний історик Іван Примаченко, вважає, що саме онлайн-

освіта дозволить «масштабувати» найкращих викладачів на всю країну й зробить навчання 

доступним кожному [13]. Інтернет-платформа ВУМ (Відкритий Університет Майдану) − 

освітня ініціатива, яка поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні, 

на якій зібрано чимало курсів, що будуть корисні для покращення педагогічної майстерності. 

Освітня платформа «Критичне мислення» проводить тренінги для вчителів початкової, 

основної і старшої школи, викладачів ВНЗ з методики розвитку критичного мислення учнів і 

студентів. А також тренінги-практикуми для всіх учителів з педагогіки партнерства, дебатів, 

освіти для сталого розвитку. 

Методи і технології навчання дорослих, які «перекочували» до нас із бізнесу, 

економіки, юриспруденції: секондмент, баддінг, коучінг, шедоуінг, менторство, фідбек тощо. 

Пріоритетом такого навчання є не отримання великого обсягу «найкращих знань», а набуття 

актуальних знань, умінь і навичок для підвищення ефективності діяльності будь-якої 

установи, у нашому випадку− школи. Слід відзначити, що неформальна корпоративна освіта 

може реалізовуватися в очній формі (фізична присутність працівників) і в онлайн-форматі: за 

допомогою різних форм віртуального спілкування та хмарних технологій [5, С. 10−13]. 

Проте в Україні є педагоги, які не чекають зовнішнього спонукання до дії. Вони 

ефективно працюють над собою, постійно в пошуку нових форм і методів навчання, 

створюють інноваційні освітні продукти. Слід зауважити, що за результатами соціологічних 

досліджень психологічної служби, більшість вчителів навчальних закладів теоретично готові 

до інновацій, умотивовані на позитивну спільну діяльність. Також педагоги закладів освіти 

отримали поштовх до особистісних змін у вигляді підвищення заробітної плати, можливості 

пройти сертифікацію та ще збільшити грошову винагороду за власну працю. Хоча, звісно, 

матеріальні стимули, якими б значимими вони не були, не є основними мотиваторами 

вчителів. 

Отже, керівникові залишилося зовсім небагато: правильно сформулювати єдину 

стратегічну мету діяльності закладу освіти, стимулювати педагогів професійно зростати й 

розвиватися, забезпечити ефективну систему контролю. Адже саме керівники мають вести 

колектив до змін. 

Безперервний процес отримання нових знань – єдино правильний підхід до навчання в 

сучасному світі для людини будь-якого віку. Ефективна освіта – це унікальний для кожного 

набір практичних навичок, знань і компетенцій, який уможливлює урахування 

закономірностей розвитку й саморозвитку фахівця та певних умов, у яких здійснюється його 

професійний розвиток; забезпечує самореалізацію творчого потенціалу особистості, набуття 

нею конкурентоздатності та мобільності в соціумі як намагання забезпечити високу якість та 

ефективність своєї діяльності, здатність ставити цілі й вирішувати завдання в певних умовах.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЧИТЕЛІВ В ПРОЦЕСІ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ 

НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ НПУ ІМ. М.П. ДРАГОМАНОВА 

Правова культура та правосвідомість (в якій відображена правова дійсність, 

осмислення того, що є правом, яким воно було та яким повинно бути) – невід’ємні компоненти 

діяльності сучасного педагога, який змушений жити та повинен бути готовим до роботи в 

умовах, що постійно змінюються, розробляти власну стратегію поведінки, уміти логічно 

обґрунтовувати свою позицію, конструктивно керувати емоціями, врешті-решт – здійснювати 

моральний вибір та нести за нього відповідальність, приймати рішення, вирішувати проблеми, 

розв’язувати різного роду завдання, які можуть бути не пов’язаними з його безпосередніми 

обов’язками на посаді [1].  

Виконанню цих завдань сприяє володіння правовими компетентностями: 1) знаннями 

основних положень чинного законодавства, зокрема законодавства про освіту та вміння ними 

користуватися у конкретних практичних ситуаціях; 

2) знання правового статусу суб’ктів широкого кола правовідносин. 

До окремої групи законодавства про освіту належить законодавство, прийняте з метою 

імплементації Концепції  реалізації державної політики в сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа», а саме: 

- Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р., яким введено нові терміни – «якість 

освіти», «компетентність», «результати навчання», «здобувач освіти», «індивідуальна освітня 

траєкторія», «інклюзивне навчання», «особа з особливими освітніми потребами», 

«універсальний дизайн в сфері освіти», «інклюзивно-ресурсний центр» (ІРЦ), «єдина 
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державна електронна база з питань освіти» (ЄДБО), «булінг», закріплюється розвиток 

академічної, організаційної, кадрової та фінансової автономії закладів освіти; 

- Наказів МОН, що стосуються реалізації індивідуальних освітніх траєкторій 

здобувачів освіти відповідно до їх здібностей, можливостей, потреб, мотивації, досвіду:  

1) Наказу МОН від 23 квітня 2019 року № 536 «Про затвердження Положення про 

інституційну форму здобуття загальної середньої освіти», 2) Наказу МОН та МОЗ 

№ 1232/2067 від 13 листопада 2018 року «Про затвердження Положення про особливості 

організації форм здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я»,  

3) Наказу МОН № 8 від 12.01.2016 р. «Про затвердження Положення про індивідуальну 

форму здобуття загальної середньої освіти». 

Врахувавши ключові напрямки розвитку освіти в Україні на базі Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова в Навчально-науковому інституті 

неперервної освіти в межах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників було 

розроблено «Освітні програми підвищення кваліфікації вчителів (згідно з напрямами)», що 

були затверджені на Вченій раді НПУ імені М.П. Драгоманова. Кожною програмою було 

передбачено в тому числі викладання лекцій «Нормативно-правові аспекти освіти» обсягом 6 

академічних годин (4 – лекційних, 2 – самостійних), метою яких є «…ознайомити з 

нормативно-правовим забезпеченням щодо викладання… (предметів) за новітніми 

тенденціями розвитку системи загальної середньої освіти, визначеними концепцією Нової 

української школи…». 

З метою визначення рівня сформованості правових компетентностей в освітній сфері 

було розроблено три тести, які включали питання на перевірку знань з освітніх термінів, а 

також відкрите питання, де слухачам пропонувалося перелічити основні компетентності 

сучасного фахівця, відповідно до нового Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р., яких 

налічується 11 (одинадцять) Тестування проводилося в кінці навчання, яке тривало 2 тижні, 

або відразу після прочитаної лекції «Нормативно-правове забезпечення освіти». 

Проаналізувавши результати тесту № 1, який був запропонований слухачам груп 

підвищення кваліфікації вчителів української мови, української літератури, зарубіжної 

літератури, іноземної мови (англійської, німецької, французької) в кількості 34 осіб,  

зазначимо, що 36,4% опитаних змогли назвати від 1-3 компетенцій, 27,3% опитаних  –  4-5 

компетенцій, 33,3% – 6-8 компетенцій, лише 1(!) слухач зміг назвати 10 компетенцій. 
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Рис. 1 Результати відповідей слухачів на тест № 1 

Проаналізувавши завдання дані тесту № 2,  який проходили слухачі груп підвищення 

кваліфікації  керівних кадрів ЗЗСО та вихователів ЗДО в кількості 30 осіб, зазначимо, що 63,3 

% слухачів взагалі (!) не змогли назвати жодної компетенції сучасного фахівця, відповідно до 

нового Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. 10% змогли назвати від 1-3 компетенцій, 

10 % опитаних  –  4-6 компетенцій, 16,6 % – 8-9 компетенцій. 

 
Рис. 2 Результати відповідей слухачів на тест № 2 

 

Проаналізувавши дані тесту № 3, який проходили вчителі фізики, математики, 

інформатики, правознавства, історії та фізичної культури в кількості 33 осіб, зазначимо, що 

34,3 % слухачів перелічили 10 компетентностей сучасного фахівця, 28,6 % назвали 8-9 

компетентностей, 25,7% – 6-7 компетентностей, 11,4 % не назвали жодної. 

 
Рис. 3 Результати відповідей слухачів на тест № 3 

 

Таким чином можемо зробити висновок, що знання основних компетентностей 

сучасного фахівця, перелічених  Законі України «Про освіту» від 05.09.2017 р.  у педагогів є 

неналежними, хоча дані компетентності є «…ключовими…, …..необхідними кожній сучасній 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Ряд1

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Ряд1



125 
 

людині для успішної життєдіяльності…» [1] і про ці компетентності знати повинні передусім 

ті, хто здійснює освітній процес. 

Тому питання формування та сформованості правових компетенцій потребує 

додаткового і ґрунтовного вивчення. Зазначимо, що у багатьох країнах світу запроваджується 

викладання дисципліни освітнього права – наприклад у Франції, в РФ (з 1996 р.), у Білорусі 

прийнято Кодекс про освіту.        

         В Україні «освітнє право» послідовно розвивається: 1) як комплексна галузь права; 

2) як нормативно-правовий масив (освітнє законодавство); 3) як право на освіту природнє, 

невідчужуване, як елемент системи конституційних прав і свобод, в тому числі елемент 

системи міжнародних прав і свобод; 4) як елемент освітніх прав учасників освітніх відносин; 

5) як навчальна дисципліна; 6) як актуальний напрямок теоретико-правових, соціально-

правових та галузевих юридичних наукових досліджень; 7) як елемент (сторона) системи 

освіти вцілому [3]. 
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ІННОВАТИКА ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧА 

Інноватика, як галузь вітчизняної педагогічної науки, є порівняно молодою і 

знаходиться у стадії методологічного і понятійного становлення. Предметом її вивчення є 

педагогічні інновації і все, що з ними пов’язано.  

Термін «інновація» запозичений з латинської (innovates – нове, нововедення). 

Нововедення – давно відомий термін, який часто вживається у вітчизняній педагогіці. З часом 

він модифікувався на «інновацію», що прийнятий у всьому світі. 

Якщо з терміном учені визначились, то сутність поняття «педагогічні інновації» 

дискутується і сьогодні. Більшість авторів педагогічної інновації визнають як процес, інші – 

як продукт творчої діяльності, а деякі – як процес створення, що починається будь-якою ідеєю 

[1, С. 3]. 

Інновації – це зміни усередині системи. У педагогічному, самому загальному, змісті під 

інноваціями розуміються нововведення у педагогічній системі, що покращують перебіг і 

результати навчально-виховного процесу [2, С. 180]. 

Інновація – комплексний процес створення, розповсюдження і використання нового 

практичного засобу (нововведення в галузі техніки, технології педагогіки, наукових 

досліджень [3, С. 497]. 
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Інновація є складовою процесу становлення професіоналізму викладача під час 

проведення лекційних занять, практичних та лабораторних робіт; організації самостійної 

роботи студентів; самоорганізації та вдосконалення особистості викладача. 

Інноватика в умовах переходу та реформування освіти пов’язана з розвитком 

професійних компетенцій сучасного викладача, у залежності від педагогічної ситуації та 

готовності студентів сприймати інформацію як особистий результат, так і роботу в групі, 

зокрема:  

1. Індивідуальний підхід до кожного учасника навчального процесу. 

2. Впровадження варіативних завдань на різних видах занять. 

3. Досягнення необхідного результату протягом довгого часу, шляхом забезпечення 

можливостей вільно діяти в нових обставинах. 

4. Позиція викладача під час оцінювання студентів як спосіб високої стимуляції до 

навчання (досягнення кожного в групі). 

5. Підготовленість студентів до самореалізації в умовах адаптації на робочому місті за 

підтримки навчального закладу.  

Удосконалення роботи викладача полягає у професійній майстерності, наполегливості, 

педагогічному новаторству, творчому підході до науково-дослідної праці, здатністю грамотно 

та продуктивно досягати високого фахового рівня. 

На нашу думку, навчитись професії можна протягом усього життя, але найголовніше, 

поважати своїх студентів, незалежно від їх особистісних успіхів під час навчання. Тільки за 

рахунок сукупності професійних якостей, реалізація професійних компетенцій набуває 

ціннісного та глибокого сприйняття особистості викладача. 

Досліджуючи практичну педагогічну діяльність в аспекті інновації, не слід забувати 

про здібності викладача як професіонала, тобто вміння організовувати студентів ( згуртувати 

– залучити – розподілити обов’язки) в умовах навчального процесу; підібрати належну 

методичну базу шляхом включення на навчальних заняттях наочності, сучасних гаджетів; 

стимулювати до пошуку вирішення задач через доступність, переконання, розвиток 

пізнавальних інтересів і особистісних потреб студента; підвищувати навчально-пізнавальну 

активність усіх учасників навчання; оцінювати емоційний стан студента як окремо, так і в 

групі; налагоджувати зв’язок з кожним студентом для розуміння його психологічного стану; 

реалізовувати комунікативні здібності при спілкуванні зі студентами, колегами, а також з 

батьками, які іноді не завжди знають та розуміють своїх дітей. 

Обравши професію викладача, слід розуміти усю відповідальність, яка набуває 

значення, вже у стінах навчального закладу, коли ще у ролі студента та вже знаходячись за 

столом (кафедрою) в якості носія загальнолюдських цінностей, різноманітних і глибоких 

знань, втілення справедливості та поваги до студентів, а й найголовніше – авторитетом 

(наставником).  

Ефективність викладацької роботи залежить від професійності викладача. За 

результатами роботи педагогів відносять до кількох рівнів (Н. Кузьміна): 

1. Репродуктивний (недостатній) полягає в умінні розповісти те, що знає сам. 

2. Адаптивний (низький) – передбачає уміння пристосовувати своє повідомлення до 

особливостей аудиторії. 

3. Локально-моделюючий (середній) – полягає у володінні педагогом стратегіями 

передавання знань з окремих розділів та тем. 
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4. Системно-моделюючий (високий – полягає в умінні формувати систему знань, умінь, 

навичок з предмета загалом.  

5. Системно-моделюючий діяльність і поведінку (вищий) – передбачає здатність 

педагога перетворювати свій предмет на засіб формування особистості вихованців [4, С. 52]. 

Особистісні якості викладача вищого начального закладу відіграють важливу роль у 

вихованні і навчанні студентів, оскільки він постійно перебуває у сфері ваги молодих людей. 

Викладач є для студента і взірцем, і засобом виховного впливу на нього. Студент, наслідуючи 

викладача, переймає його знання, вміння, манери тощо. Знання педагога, його кращі моральні 

й вольові якості є потужним засобом переконання і впливу на студента [4, С. 58-59]. 

Професійні компетентності передбачають наполегливу роботу над особистістю самого 

викладача, що прямо пов’язано з його педагогічною діяльністю, розвитком професійної 

позиції та умінням спілкуватись зі студентами. Навчання професії викладача у вищих 

навчальних закладах означає не лише засвоєння спеціальних знань, умінь та навичок, а перш, 

за все, обдарованості майбутнього викладача, його креативності під час навчального процесу 

та свідомої спрямованості реалізовувати професійні компетентності через оволодіння 

педагогічною діяльністю. 

Слід зазначити, що формування викладача, як професіонала, відбувається шляхом 

теоретичної, практичної та психологічної готовності до роботи зі студентами на лекціях, 

практичних, лабораторних, семінарських заняттях, консультаціях до курсових проєктів та 

магістерських робіт. 

Навчальний процес у вищих навчальних закладах характеризується певними 

особливостями: орієнтація на вивчення не основ наук, а самої науки в розвитку, що сприяє 

зближенню самостійної роботи студентів з науково-дослідною роботою викладача; поєднання 

у діяльності викладача навчального і наукового: він навчає і водночас є дослідником у своїй 

галузі знань; процес викладання у вищому навчальному закладі спрямований на 

професіоналізацію [4, С. 90- 91]. 

Професіоналізм викладача вищого навчального закладу виявляється в умінні на основі 

аналізу педагогічних ситуацій бачити і формулювати педагогічні завдання та находити 

оптимальні способи їх розв’язування [4, С. 50].  

Інноваційні процеси пов’язані з діяльністю викладача в аспекті становлення 

вдосконалення професійних знань, педагогічної техніки, педагогічних здібностей, 

педагогічної моральності.  

Вирішувати професійні проблеми крізь призму реальних ситуацій, які формують 

професійні компетентності, використовуючи знання набуті при набутті вищої освіти та в 

подальшій роботі викладачем у процесі включення сукупності комунікаційного та 

спеціального навчання.  

Отже, професійні компетентності як складова інноваційних процесів реалізації завдань 

вищої школи, що забезпечує виконання освітньої, виховної, розвивальної, професійної 

функцій для успішних результатів навчання. 
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УДК 378.014.6 (477) 

 Романюк С. В. 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗЗСО В 

УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

Сучасний світ диктує свої зміни, відповідно до яких має змінюватися не лише 

суспільство, а й якісний підхід до освітнього процесу. З цією метою було започатковано 

реформування середньої освіти – «Нова українська школа».  

Для кожної людини в суспільстві і для держави важливим є споконвічне питання: Якою 

є школа, а особливо для власної дитини? 

Для суспільства, що розвивається в різних вимірах, важливо якою буде школа через 

десятиліття, зважаючи на різні чинники впливу. 

 Наше завдання – кожній дитині дати доступ до якісної освіти. Успіх України в тому, 

щоб побудувати суспільство освіченого загалу, бо кожна дитина, незалежно від її здібностей, 

має право на успіх у житті, максимальне розкриття власних здібностей, яке може 

запропонувати якісна освіта», – зазначила Лілія Гриневич. І додала, що реформа зорієнтована 

на те, щоб зробити випускника конкурентоспроможним ХХІ столітті – випустити зі школи 

всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість патріота з активною 

позицією, новатора, здатного змінювати навколишній світ і вчитися протягом життя. Школа є 

частиною сучасного суспільства та цифрової цивілізації, а отже, має змінюватися та реагувати 

на їх виклики. 

 Нова школа, як і управління Новою школою, має відповідати сучасному типу розвитку 

суспільства. Неможливо в сучасному суспільстві, яке на практиці розвивається 

багатовекторно, а не лише за відомими теоретичними концепціями, застосовувати 

адміністративно-командне управління і тотальний контроль, що веде до руйнації будь-якої 

соціальної системи.  

Школа як освітня система та об’єкт управління не є винятком у цьому процесі.  

У ході проведення реформи загальної середньої освіти в Україні на основі Концепції 

«Нова українська школа» у 2018 році Волинським інститутом післядипломної педагогічної 

освіти було здійснено підвищення кваліфікації директорів, заступників директорів з 

навчально-виховної роботи у початковій школі.  

На основі Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти, затвердженій 

наказом МОН України № 36 від 15.01.2018 року, в травні 2018 року були розроблені програми 

ВІППО, схвалені науковою радою інституту: 

 – підготовки директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи у 

початковій школі Нової української школи ( 10 модулів; 30 год.: 24 год. очної сесії, 6 год. 

дистанційної) 

Зміст програм має цілісний і системний добір модулів і тем, практичну спрямованість, 

враховує особливості професійної діяльності керівника Нової української школи і 

визначається: 

- вимогами суспільства знань щодо забезпечення закладів освіти 

висококваліфікованими фахівцями; 

- основними напрямами державної політики у галузі освіти. 
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Очна форма навчання організовувалась тренарами і викладачами ВІППО шляхом 

проведення тренінгових занять, інтерактивних лекцій. Всі керівники працювали і в 

дистанційному режимі, виконуючи ті чи інші навчальні завдання модулів.  

 Основним завданням було: формування базових компетентностей керівника закладу 

ЗЗСО в умовах НУШ.  

Керівників було зорієнтовано на реалізацію світоглядних засад Нової української 

школи: 

- дитиноцинтризм;  

- компетентністний підхід;  

- автономія та свобода школи і вчителя;  

- педагогіка партнерства.  

У період з 29.10 по 29.11.2018 року пройшли навчання 555 директори, заступники 

директорів з навчально-вихової роботи у початковій школі. 

Навчання в 22 групах проходило в 17 локаціях сформованих на базі ЗЗСО Волинської 

області. 

В період з 24.06 по 26.06.2019 року було організоване навчання для 76 керівників ЗЗСО. 

Навчання 3 груп проходило на базі ВІППО.  

З 22 жовтня 2019 року по 21 листопада 2019 року проходять навчання 490 керівників 

закладів загальної середньої освіти за програмою «Управління закладом освіти в умовах 

реалізації Концепції « Нова українська школа».  

За результатами навчання учасники тренінгів отримують сертифікати.  

Робота з підготовки керівників ЗЗСО у період планового підвищення кваліфікації 

здійснюється відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» з використанням тем 

модулів Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 13.12. 2018 року 

№ 1392.  

Мета організації і проведення занять для керівників – модернізувати управлінські 

компетентності керівних кадрів ЗЗСО для ефективного управління відповідно до вимог 

Концепції «Нова українська школа».  

Навчальні завдання проходять у формі навчальних тренінгів, семінарів, круглих столів, 

конференцій з обміну досвідом та дискусій. Велика увага приділяється організації практичних 

занять на базі ЗЗСО з питань: «Роль керівника ЗЗСО в організації якісної освіти», «Сучасні 

підходи до управлінської діяльності в умовах НУШ», «Розвиток професійної компетентності 

керівних та педагогічних кадрів у контексті модернізації освіти».  

Особливе значення приділяється питанням переходу освіти від режиму 

функціонування до режиму розвитку, одним із пріоритетних напрямків якої є питання 

інноваційної діяльності педагогів і їх вплив на розвиток інноваційної особистості. 

 Досвідом створення інноваційного середовища гімназії, створення порт фоліо педагога 

та учня, як технологію якісного оцінювання, про роботу гімназії, яка вчить по-новому, 

орієнтуючись на особистість, презентує перед слухачами курсів, керівниками ЗЗСО, дирекція 

гімназії № 21м. Луцька, директор закладу, Ковальчук Олег Олександрович.  

Сучасні тенденції модернізації освіти зумовлюють оновлення управління закладу 

освіти. Перед керівником постають нові завдання, які потребують умінь аналізувати, 

узагальнювати, прогнозувати розвиток педагогічної системи закладу, приймати рішення, 

організовувати їх виконання, оцінювати результати управління. 
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 Секретами управлінської діяльності, скоординованої роботи педагогічного колективу, 

високими результатами навчання і виховання підростаючого покоління, ділиться з 

керівниками ЗЗСО, начальник Волинського обласного ліцею з посиленою військовою 

підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Боснюк Павло Зіновійович 

 На сучасному етапі розвитку освіти керівник навчального закладу повинен успішно 

здійснювати як управлінську, так і педагогічну діяльність, забезпечуючи реалізацію цілей і 

змісту навчально-виховного процесу та різноманітних форм міжсуб`єктивних відносин у 

нових умовах. 

 Директор КЗЗСО « Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області» 

Бондар Віталій Олексійович вже впевнено дає практичні поради стосовно створення стратегії 

діяльності закладу освіти та організації методичної служби щодо створення успішного та 

конкурентного педагогічного персоналу. 

 Кучер Лариса Віталіївна, директор КЗ»ЛНВК ЗОШ І–ІІІ ст.№ 22-ліцей Луцької міської 

ради» під час проведення практичних занять демонструє сучасні підходи до використання 

такого важливого ресурсу управління та розвитку освітньої установи як стійкий позитивний 

імідж. Представляє досвід діяльності адміністрації школи та педагогічного колективу в галузі 

освітнього маркетингу.  

 Керівник школи має бути людиною високої педагогічної культури, компетентною з 

питань педагогіки і психології, теорії та практики, знати зміст предметів, що вивчаються в 

шкільному курсі, уміти згортувати колектив і вести його за собою, усебічно розвивати 

ініціативу, впроваджувати позитивний досвід у практику.  

Директор КЗ « Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради 

Волинської області» Мишковець Олександр Андрійович завжди відкритий до спілкування зі 

слухачами курсів,розповідає про реалізацію проектів у гімназії. Метод проектів є одним із 

провідних засобів перетворення школи навчання на школу життя, оволодіння учнями 

навиками планування власної діяльності, впевненості в собі, правильної оцінки власних сил 

та можливостей, вміння працювати в команді, ставити мету, обирати шляхи її реалізації, 

досягати поставлених цілей.  

 Необхідною умовою діяльності компетентного директора школи є ініціативність у 

застосуванні інформаційних та комунікаційних технологій шляхом створення шкільних 

вебсторінок, видання шкільних бюлетенів, брошур, а також директор разом зі своєю командою 

повинен створити в своєму навчальному закладі свій імідж. 

 Освітній простір, який створений і організований під чіткім керівництвом директора 

Княгининівського ліцею Волинської обласної ради Возняком Євгеном Михайловичем, вражає 

кожного, хто приходить в цей заклад і стає стимулом працювати.  

 Цікавими і змістовними є зустрічі з адміністрацією КЗ « Луцький НВК№ 9 Луцької 

міської ради», ознайомлення з досвідом та результатами роботи з упровадження фасилітативої 

технології управління у головних напрямах педагогічної культури, розвитку творчого 

потенціалу учнів та педагогів, Упровадження інновацій, створенні освітнього середовища 

Нової української школи, розвитку дитячої обдарованості та особистісного професійного 

вдосконалення вчителів.  

 Школа – це навчальний заклад, покликаний відповідати потребам і умовам сучасного 

стану розвитку України та забезпечувати освітні потреби мікрорайону закладу. Школа має 

бути конкурентоздатною і престижною, а це можливо лише у режимі непевного розвитку і 
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пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та 

управлінському рівнях.  

 Саме таким навчальним закладом є гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського на чолі 

з її керівником – Кардаш Марією Миколаєвною. 

 Досвід роботи дирекції й учителів НВК щодо втілення ідей В.О.Сухомлинського в 

сучасній школі завжди викликає інтерес у керівників ЗЗСО і педагогів Волині. 

 В квітні 2019 року на виставці «Творчі сходинки педагогів Волині» в номінації 

«Управлінська діяльність» було представлено 76 робіт керівників ЗЗСО. В роботах було 

представлено досвід управлінської діяльності через залучення всієї шкільної спільноти до 

формування сучасного освітнього простору в закладі загальної середньої освіти Нової 

української школи,окреслити поле діяльності вчителів, батьків і учнів, знайти шляхи 

системної співпраці з наукою, широкими колами колег-освітян, місцевою громадою у 

запровадженні нових педагогічних підходів, нових програм та навчальних планів, форм та 

методів роботи у створенні освітнього простору.  

Роботи були відзначені дипломами: І ступеня – 15 робіт, ІІ – 14, ІІІ – 16. 

Необхідність заміні старої системи продиктовано освітньою реформою, яка передбачає 

розвиток української освіти згідно із міжнародними стандартами та створенням Нової 

української школи, навчальна програма якої має ґрунтуватися на набутті учнями ключових 

життєвих компетентностей. 

 

УДК 378.091.12:159-059:37.046»465*7/11» 

Танцура А. С. 

 

ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ З 

ПРИКЛАДНОГО АНАЛІЗУ ПОВЕДІНКИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Вступ. Для майбутнього фахівця, крім успішного оволодіння необхідною базою знань 

і вмінь відповідно до специфіки обраної спеціальності, важливим також є оволодіння 

максимально вираженими професійно необхідними якостями та практичними діагностичними 

і корекційними навичками, що є передумовою ефективного здійснення професійних функцій 

на будь-якому етапі професійного становлення особистості [7, С. 69; 2, С. 26; 21, С. 36]. 

Якісна підготовка майбутнього фахівця – це завжди зміна поглядів, установок, 

норм,при цьому на перший план виходить особистісний потенціал майбутнього фахівця та 

його розкриття [1, С. 10; 12, С. 187; 23, С. 28]. 

Підготовка майбутнього фахівця ефективна, якщо вона розв’язує реальні практичні 

проблеми, з якими постійно стикається освіта, зокрема початкова освіта, на основі освоєння 

нових методів і засобів роботи з молодшими школярами з проблемною поведінкою [3, С. 5; 

16, С. 45]. 

Основна частина. Серед основних задач підготовки майбутніх практичних психологів 

з прикладного аналізу поведінки нині актуальні такі: 

1) аналіз та пошук оновлених конструктивних підходів до підготовки фахівця Нової 

української школи та зорієнтування майбутнього практичного психолога на ефективне 

вирішення педагогічних проблем різних видів поведінки учнів початкової школи; 

2) надання позитивного імпульсу на самовдосконалення і саморозвиток майбутнього 

фахівця в галузі психолого-педагогічної науки; 
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3) обґрунтування сукупності основних теоретичних положень для реалізації логіки 

дослідження, відповідної структури, вибору системи методів, засобів, форм підготовки 

майбутнього фахівця з прикладного аналізу поведінки суб’єктів освітнього процесу на 

відповідних методологічних і теоретичних засадах. 

Професійна діяльність майбутнього психолога передбачає наявність індивідуально-

особистісних рис і таких якостей як емпатія, позитивне сприйняття учня з його поведінковими 

проблемами, гнучкість у міжособистісній взаємодії в системі «психолог-учень початкової 

школи», наполегливість у вирішенні педагогічних проблем поведінки учнів [11, С. 229]. 

Професійне зростання неможливе без особистісного: емпатії, терпимості, любові до 

дітей, професійної компетентності, вмінь правильно та об’єктивно оцінювати причини 

поведінкових реакцій дитини. 

Під час підготовки майбутніх фахівців трансформується структура їх самосвідомості, 

професійного самовизначення суб’єкта, виникають такі новоутворення як професійна 

ідентичність, професійна рефлексія, професійне мислення та готовність до професійної 

діяльності [6, С.96]. 

Як доводять дослідники,самооцінка й очікування майбутнього фахівця – це двобічний 

взаємоузгоджений механізм взаємовпливів. Вплив самооцінки на рівень сформованості 

очікувань відбувається постійно, оскільки самооцінка є ядром «Я-концепції» [4,с. 21; 9, С. 560; 

13, С. 79]. 

Аналіз літератури свідчить, що психологічна підготовка майбутнього фахівця 

забезпечується позитивною «Я-концепцією» особистості майбутнього психолога [1, С. 22], 

формується під впливом життєвого досвіду на основі попередніх відносин у системі «батьки–

діти», але індивідуальний досвід проходить через особистісну інтерпретацію у свідомості 

кожного, набуває активної ролі у системі очікувань, прогнозів власного професійного 

майбутнього [8, С. 49; 10, С. 48]. 

Процес самооцінювання здійснюється двома шляхами: шляхом зіставлення рівня 

власних домагань майбутнього фахівця з об'єктивними результатами своєї діяльності та 

шляхом порівняння себе з іншими учасниками освітнього процесу. Чим вище рівень домагань, 

тим важче їх задовольнити. Успіхи і невдачі у будь-якій діяльності істотно впливають на 

оцінку індивідом своїх здібностей в цьому виді діяльності: невдачі, як правило, знижують 

домагання, а успіх підвищує їх. Не менш важливий і момент порівняння: оцінюючи себе, 

індивід свідомо чи несвідомо порівнює себе з іншими, враховуючи не тільки свої власні 

досягнення, а й усю соціальну ситуацію в цілому. 

На самооцінку особистості сильно впливає також самоповага [16, С. 144]. Самоповага 

є поштовхом до психологічного та інтелектуального розвитку людини, її професійного 

зростання, адже кожному необхідно вірити у своїз дібності і можливості. Що вища самоповага, 

то швидше майбутній фахівець досягає поставленої мети [9, С. 561].  

Зарубіжні психологи [21, С. 36] розглядають самооцінку як механізм, що забезпечує 

узгодженість вимог індивіда до себе із зовнішніми педагогічними умовами, тобто, 

максимальну врівноваженість особистості з навколишнім соціальним середовищем. 

Спеціалізовану індивідуально-типологічну та спеціальну підготовки майбутніх 

практичних психологів необхідно розглядати з позиції прикладної психології, яка високо 

розвинута та ефективно функціонує у західних країнах. Але структура зарубіжної прикладної 

психології суттєво відрізняється від структури вітчизняної [19, С. 152]. У західній психології 

існує потужна (і в науковому, і в прикладному, і в суспільному, практичному значенні) школа 
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– поведінкової психології. Поведінкова психологія має розвинуту теоретичну базу, ґрунтовну 

методологію, велику кількість специфічних методичних прийомів і технік практичної роботи, 

розгалужену мережу психологів-практиків, які працюють у межах даної світоглядної 

парадигми [14, С. 20; 17, С. 102; 23, С. 28]. 

Прикладна психологія – специфічний вид професійної діяльності, основним змістом 

якої є розробка, на основі наукової методології та досвіду психологічного практикування, 

технологій, технік і методів здійснення психологічної практики у контексті життєвих обставин 

і життєвого шляху людини, котрі інтерпретуються як неповторні обставини і неповторна 

суб’єктність.Прикладна психологія виконує три специфічні функції в системі психологічного 

знання і практики: синтез методологічних і теоретичних поглядів на предмет (психіку) і 

закономірності його розвитку; аналіз та узагальнення досвіду психологічного практикування, 

його методів, методик, прийомів; розробка методів, методик і технологій психологічного 

практикування [18, С. 228]. 

Виходячи з проблеми прикладного аналізу поведінки учнів початкової школи, 

прикладна психологія має свій об’єкт (індивідуальність кожної дитини у конкретних 

навчально-виховних обставинах початкової школи); предмет (поведінкова ситуація дитини); 

мету (цілеспрямований вплив на поведінку учня, її корекція і профілактика); підхід 

(структурно-синтетичний для вивчення поведінкових проблем учня); методи (психологічні 

технології: діагностична, інтерпретаційна (або пояснювальна) і корекційна (розвивальна)); 

результат (соціальна адаптованість поведінки дитини до вимог освітнього середовища); 

вимоги до майбутнього практичного психолога (професійні знання з біхевіоризму і 

прикладних методик). 

Специфічною функцією прикладної психології в системі психологічного знання є 

проектування розвитку конкретної особистості (індивідуальності) в контексті її життєвих 

обставин шляхом розробки і застосування корекційно-розвиткових технологій [20, С. 78]. 

Отже, підготовка майбутнього фахівця до прикладного аналізу поведінки учнів 

початкової школи передбачає: 

а) загальнотеоретичну підготовку, яка включає вступ до спеціальності, історію 

психології, загальну психологію, психофізіологію, педагогіку, психодидактику, психологію 

особистості, когнітивну психологію, соціальну психологію, вікову психологію; 

використовується аналітико-синтетичний спосіб організації навчального матеріалу: аналіз 

психологічних явищ, опис законів, структури наукових психологічних знань і психологічних 

наук [5, С. 29]; 

б) спеціалізовану індивідуально-типологічну підготовку: уміння майбутнього фахівця 

працювати з діагностичними і корекційними методиками, з конкретними техніками, які 

спрямовані на вирішення окремих проблем особистості або групи, у тому числі – з 

педагогічними поведінковими проблемами дітей шкільного віку.  

Індивідуально-типологічна підготовка передбачає систему сформованих діагностичних 

умінь, а саме: правильно і професійно грамотно проводити анкетування, тестування, заходи 

психокорекції; використовувати корекційний інструментарій у відповідності із задачами і 

особливостями прояву педагогічної проблеми. 

Але на рівні спеціалізованої індивідуально-типологічної підготовки дослідник В. 

Панок зауважує, що є велика проблема методичного забезпечення і дотримання вимог 

застосування психологічних методик, технік і технологій. Методичний арсенал практичного 

психолога часто складають неперевірені таневалідні методики. Більш того, вони не утворюють 
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усталеної системи, а, зазвичай, становлять випадковий набір. При цьому теоретичне 

обґрунтування цих методик часто взагалі відсутнє. Професійне вдосконалення психологів, 

оволодіння новими методами і методиками, почасти відбувається безсистемно, випадково [14, 

С. 18]. 

Майбутній фахівець повинен визначати психологічну проблему в умовах конкретної 

ситуації (наприклад, в умовах початкової школи, спостерігаючи за поведінкою учнів); 

розробляти шляхи подолання проблеми через постановку конкретних завдань; поєднувати 

теоретичний аналіз проблем з їх оптимальним вирішенням; знаходити найбільш ефективні 

засоби вирішення психологічної задачі; з'ясовувати причинно-наслідкові зв'язки і заходи щодо 

оптимізації власної професійної діяльності; мати інтерактивно-комунікативні вміння. 

Висновки: 

1. Аналіз теоретичної підготовки майбутніх практичних психологів у сферіпроблемної 

поведінки серед учнів початкової школи виявив резерв навчальної інформації з вивчення 

особливостейприкладного аналізу поведінки. 

2. Актуальним залишається питання аналізу, пошукуоновлених конструктивних 

підходів до підготовки фахівця Нової української школи та зорієнтування майбутнього 

практичного психолога на ефективне вирішення педагогічних проблем різних видів поведінки 

учнів початкової школи. 

3. Виникають інноваційні можливості оновити теоретичні засади підготовки 

майбутнього психолога до прикладного аналізу поведінки учнів та усунути дисбаланс між 

запитами українського суспільства на конкуретно спроможнього майбутнього фахівця, який 

може мати перспективи свого професійного зростання у відповідній предметній галузі, та 

суттєвими змінами у педагогічній освіті. 
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УДК 378.002 

Турчина Л. І. 

 

АДАПТАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПЕДАГОГІВ 

В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ 

Постановка проблеми. Процес інтеграції України в європейське співтовариство 

зумовлює політичну, економічну, соціальну, культурологічну, тощо переорієнтацію нашої 

країни на європейські цінності і стратегії їх впровадження в усі царини нашого життя. Значиме 

місце в цьому процесі відводиться освіті, через яку в усі часи впроваджувалися суспільні 

інновації. Саме освіта покликана підготувати нові кадри для реалізації намічених стратегій. 

Звичайно, цей процес є нелегким для України в період ведення гібридної війни, протистояння 

прорадянського табору, економічних та політичних санкцій, тощо. Навіть у США, де найбільш 

пріоритетним областю соціальної політики держави є освіта (цю галузь у США по праву 

називають «державою в державі»), на потреби якої виділяється більше коштів, ніж на оборону, 

проблеми державного фінансування освіти загострилися. Нам же потрібно вишукувати усі 

можливі ресурси (і в першу чергу людські) для реалізації наміченого. 

Пошук шляхів виходу з фінансової кризи систем освіти багатьох країн привів до появи 

не тільки національних, але і світових ринків освітніх послуг. Так, у середині 90-х років 

загальна вартість надання таких послуг іноземним громадянам оцінювалася приблизно в 100 

млрд доларів США на рік, що порівнянно з розміром загального бюджету цілого ряду 

держав... З цієї загальної суми 18 млрд доларів заробляли США, які проводять цілеспрямовану 

роботу по «рекрутування» студентів«. Реальна конкуренція має спонукати нас діяти швидко і 

конструктивно. 

Аналіз досліджень і публікацій. У науковій літературі психолого-педагогічний аспект 

адаптації особистості усе частіше стає предметом уваги вчених (С. Артемов, В. Бутенко, 

В. Євдокимов, О. Мороз, І. Прокопенко, В. Синявський, А. Троцко та інші), які підкреслюють 

її значення під час входження людини до професійної сфери та необхідність розробки нових 

педагогічних підходів до розв’язання проблеми професійної адаптації працівників різних 

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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галузей. Поняття «адаптація» повніше розкрите у психологічному аспекті (Ф. Василюк, 

О. Леонтьєв, А. Маклаков, А. Налчаджян, А. Петровський та інші), де розуміється як 

пристосування особистості до існування в суспільстві, відповідно до вимог цього суспільства, 

з власними потребами, мотивами й інтересами. 

У контексті проблематики педагогічних наук учені В. Дугинець, Л. Закутська, 

О. Плотнікова, Р. Пономарьов,С. Селіверстов та інші, досліджуючи проблему професійної 

адаптації у зв’язку з віковими особливостями індивідууму. 

Проблемі професійної адаптації педагогів присвячені роботи В. Т. Ащенпкова, 

Г. О. Балла, С. Г. Вершловський, В. В. Вітюк, Е. Зеєр, Л. Г. Земцової, Л. Я. Набоки, 

М. О. Кузнєцова, П. С. Кузнєцова, А. К. Маркової, Л. М. Мітіної, О. М. Пєхоти, В. І. Пуцова, 

С. Н. Чистякової, М. Фіцула та інші. 

Проте проблема адаптаційних механізмів, які застосовують педагоги на різних етапах 

професійного становлення, в ситуації постійних змін досліджена недостатньо. 

Мета статті полягає у дослідженні адаптаційних механізмів, які застосовують педагоги 

в професійній діяльності, задля створення системи психолого-педагогічної підтримки 

формування конструктивних і запобігання деструктивних стратегій у професійній діяльності 

педагогів. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній психології розрізняють поняття адаптація, 

адаптованість, адаптаційні механізми та адаптаційний потенціал. Саме поняття адаптація 

піддалося значній трансформації від німецького фізіолога Ауберта (друга половині ХVІІІ ст), 

який використав цей термін для характеристики явищ пристосування чутливості органів зору 

(або слуху), що виражається у підвищенні чи зниженні чутливості у відповідь на дію 

адекватного подразника і до сьогодення з багатоплакновим використаннямтерміну.  

Психологічна адаптація – це процес взаємодії особистості з середовищем, при якому 

особистість здатна враховувати особливості середовища й активно впливати на нього, щоб 

забезпечити задоволення своїх основних потреб і реалізацію значимих цілей на основі 

загальнолюдських цінностей чи тих законів, які діють у суспільстві. 

Соціально-психологічну адаптованість можна охарактеризувати як стан 

взаємовідносин особи і групи, коли особистість без тривалих зовнішніх і внутрішніх 

конфліктів продуктивно виконує свою провідну діяльність, задовольняє свої основні 

соціогенні потреби, повною мірою йде назустріч тим рольовим очікуванням, які пред'являє до 

неї еталонна група, переживає стан самоствердження і вільного вираження своїх творчих 

здібностей. Таким чином, адаптація – це той соціально-психологічний процес, який при 

сприятливому перебігу призводить особистість до стану адаптованості.  

У складних проблемних ситуаціях адаптивні процеси особистості протікають з участю 

не окремих, ізольованих механізмів, а їх комплексів. Ці адаптивні комплекси, знову і знову 

актуалізуються і використовуються у схожих соціальних ситуаціях, закріплюються у 

структурі особистості і стають підструктурами її характеру.  

Вивчення стійких адаптивних комплексів є одним із шляхів розвитку наукової 

характерології (О. О. Налчаджян Соціально-психічна адаптація особистості (форми, 

механізми и стратегії) 

Три основні комплекси механізмів адаптації: 

- не захисні адаптивні комплекси, які використовуються в проблемних ситуаціях, що 

не викликають фрустрації;  
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-  захисні адаптивні комплекси, які є стійким поєднаннями тільки захисних 

механізмів;  

- змішані комплекси, які містять як захисні, так і не захисні адаптивні механізмів. 

Соціально-психічна адаптація особистості, здійснюється на рівні особистісних 

механізмів, що не зводиться до конформізму. Конформістська поведінка, як вияв відповідної 

соціальної установки, є тільки однією з можливих адаптивних стратегій, здійснюється за 

допомогою різних змішаних адаптивних комплексів і виражається в різноманітних 

поведінкових формах. Соціально-психічна адаптація особистості може мати не 

конформістський і творчий характер, тоді як конформістська поведінка в деяких ситуаціях 

може бути неадекватною, що призводить до формування таких рис і установок особистості, 

які роблять неможливою її гнучку адаптацію. 

З метою найбільш повного врахування наявних тенденцій у процесі професіоналізації 

особистості та індивідуальних особливостей педагогів при плануванні роботи з ними нами 

було проведено ряд досліджень, які включали вивчення: 

- ціннісних орієнтацій за методикою Є. Б. Фанталової; 

- мотиваційної сфери особистості (за модифікованою О. Ю. Винокуром методикою 

Дж. Боддена), 

- мотивації до успіху чи невдачі за методиками Т. Елерса; 

- діагностики рівня суб’єктивного контролю (РСК Є.Ф. Бажин, Є. О. Голикіна, 

О. М. Еткінд); 

- сенсожиттєвих орієнтацій (СЖО Д. Леонтєва); 

- рівня рольового конфлікту – П.П.Горностай;  

- стратегії і моделі поведінки подолання SACS (С. Хобфолла), (Г.С. Нікіфоров, 

М. А. Дмитрієва).  

Нами було виявлено ряд психологічних феноменів, які значимо впливають на 

індивідуальні стратегії реалізації особистостей. Так, за методикою Є. Б. Фанталової для 

практичних психологів характерний особистісний конфлікт, при якому значимість певних 

цінностей більша ніж віра в їх доступність (здоров’я – для 53 % психологів, щасливе сімейне 

життя – для 40 % опитаних; матеріально забезпечене життя – для 36 %; любов – для 25 %). 

У зв’язку з цим індексом «Ц-Д» є, в свою чергу, індикаторм внутрішніх конфліктів в 

мотиваційно-особистісній сфері людини, оскільки її величина завжди вказує на ступінь 

розходження між тим, що є і тим, що повинно бути, між хочу і маю. А також між хочу і можу.  

Це свідчить про неузгодженість, дезінтеграцію в мотиваційно-особистісній сфері. За 

дослідженнями Є. Б. Фанталової показник Ц-Д характеризує ступінь незадовільності наявною 

життєвою ситуацією, внутрішньої конфліктності, блокування основних потреб з однієї 

сторони, а такожрівеня самореалізації, внутрішньої ідентичності, інтегрованості, гармонії з 

іншого боку. Як зазначає психолог, «стан внутрішнього конфлікту – це перш за все, стан 

«розриву» у системі «свідомість-буття», а саме розриву між потребою у досягненні 

внутрішньо значимих ціннісних об’єктів і можливістю такого досягнення в реальності». 

Проте є цінності, де віра в доступність переважає над їх важливістю (40 % вважають 

красу природи і мистецтва більш доступною, а ніж цінною, цінність пізнання – 26 %, творчість 

– 22 %). Це свідчить про стан «внутрішнього вакууму», внутрішньої спустошеності, 

пониження ролі спонукань.  

18 % психологів характеризуються внутрішнім конфліктом за цінністю «цікава 

робота», тобто вони вважають більше ніж на 4 одиниці цю цінність значимішою для себе ніж 
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доступною, а 18 % вважають її більш доступною, ніж значимою. Урівноважені 

«конфлікт/вакум» з показником «цінність свободи як незалежність» (по 15 % кожна). 

Цікаві результати ми отримали за методикою Рівня рольового конфлікту П. Горностая: 

для переважної більшості наших досліджуваних (75 %) характерний екстернальний тип 

рольового конфлікту (орієнтованість на цінності, думки оточуючих людей, уникнення 

зовнішніх конфліктів шляхом переживання внутрішніх), 17 % мають проміжний тип і 8 % 

орієнтовані на свої особисті цінності, погляди, переконання, готові до відстоювання їх через 

зовнішні конфлікти – інтернальний тип. 

Досліджуючи мотивацію досягнення цілі та успіху за методикою Т. Елерса, ми 

з’ясували, що 7 % опитаних мають дуже високий рівень мотивації цілі та успіху, 39 % високий 

рівень, 45 % – середній, 9 % – низький. 

Інша картина виникає при вивченні мотивації до уникнення невдач: 34 % – 

характеризуються дуже високим рівнем, 17 % – високий, 37 % – середній рівень мотивації 

невдач і 12 % – низька мотивація уникнення невдач, захисту.  

Отриманні результати говорять про те, що у деяких досліджуваних поєднується дуже 

високий і достатньо високий рівень мотивації на успіх з дуже високим або достатньо високим 

мотивації уникнення невдачі, захисту. Такий конфлікт мотивів свідчить про конфліктність і 

дисгармонію у цій царині у окремих психологів. 

 Результати дослідження за методикою «Стратегії та моделі поведінки подолання» 

(опитувальник містить 9 моделей поведінки подолання: асеративні дії, вступ в соціальний 

контакт, пошук соціальної підтримки, обережні дії, імпульсивні дії, уникання, маніпулятивні 

(непрямі) дії, асоціальні дії, агресивні дії) свідчать, що для 29 % характерний високий рівень 

активної стратегії подолання, асертивної дії, для 61 % – середній рівень, для 11 % – 

низький.Просоціальна стратегія подолання вступ в соціальний контакт: високий рівень 

характерний – 31 % опитаних, середній – 51 %, низький – 19 %. Високий рівень просоціальної 

стратегії – пошуку соціальної підтримки характерний для 59 % опитуваних, середній – для 31 

%, низький – для 10 %. Ці всі типи відносяться до конструктивних стратегій та моделей 

подолання. 

Другим типом є нейтральні стратегії та моделі поведінки подолання. До них 

відносяться: пасивна стратегія – обережні дії (32 % – високий рівень, 54 % – середній, 15 % – 

низький), пряма стратегія – імпульсивні дії (високий – 56 %, середній – 34 %, низький – 57 %), 

пасивна стратегія – уникнення (58 % – високий, 33 % – середній, 9 % – низький). 

До третього типу деструктивного відносяться стратегії: непряма – маніпулятивні дії 

(високий – 17 %, середній – 46 %, низький – 17 %), асоціальна – асоціальні дії (високий – 12 %, 

середній – 39 %, низький – 49 %), асоціальна – агресивні дії (високий – 35 %, середній – 35 %, 

низький – 30 %).  

В залежності від ступеня конструктивності стратегії і моделі поведінки можуть 

допомагати або заважати успішності подолання професійних криз, а також здійснювати вплив 

на збереження здоров’я суб’єкта спілкування і праці. 

«Здорове» подолання (копінг) є і активним, і просоціальним (Adler, 1939; Erickson, 

1968; Sullivan, 1953). Активне подолання в сукупності з позитивним використанням 

соціальних ресурсів (контактів) підвищує стресостійкість особистості (HobfollLerman, 1989).  

Для виокремлення типів стратегій професіоналізації практичного психолога ми взяли 

за основу життєво-стильову концепцію особистості Ж.П.Вірної, яка характеризує потенційну 

зону професіоналізації. На основі проведеного опитування, аналізу отриманих результатів, 
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теоретичного обґрунтування попередньо можна описати такі стратегії професіоналізації 

практичних психологів [2, С. 242]: 

- Конструктивного удосконалення, яка забезпечуєпошук найефективніших шляхів 

до професійного зростання, удосконалення. Психологи, які реалізовують цю стратегію 

характеризується високими показниками інтернальності, осмисленості свого життя, 

конструктивно-активними, просоціальними стратегіями подолання у складних життєвих 

ситуаціях, високими і середніми показниками мотивації досягнення та низькими мотивації 

уникнення невдач, середніми показниками локусу рольового конфлікту, високими і 

узгодженими на неусвідомленому і свідомому рівнях показниками внутрішніх мотивів 

професійної діяльності (професія цікава за змістом, дозволяє пізнавати щось нове, дає 

можливість творчого розвитку), ієрархією ціннісних орієнтацій, де значимими є активне, 

діяльнісне життя, цікава робота, пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, 

загальної культури, інтелектуальний розвиток), творчість (можливість творчо діяти, 

самореалізація) і віра у доступність цих цінностей. 

- Стратегія деструктивного репродукування призводить до таких негативних явищ, 

як професійні стагнації, емоційне вигорання тощо. Особистостям, які реалізують цей тип 

стратегії властиві: екстернальність за РСЛК (загальна шкала, шкала інтернальності досягнень 

і невдач, виробничої сфери і міжособистісних стосунків); асоціальними і агресивними 

стратегіями подолання і поведінки; низькими показниками з усіх шкал СЖО Д.Леотьєва (мета 

життя, інтерес до життя або інтерес і емоційна насиченість життя, результати життя або 

задоволеність самореалізацією, локус контролю – Я господар життя, локус контролю життя – 

або керованість життям), високими інтернальними показниками Локусу рольового конфлікту, 

низькими і узгодженими показниками внутрішньої і зовнішньої мотивації або високими 

узгодженими зовнішньої; відсутністю в значимих цінностях активного, діяльнісного життя, 

цікавої роботи, пізнання, творчості. 

- Стратегія подолання деструктивного репродукування – за психологічними 

характеристиками наближений до стилю конструктивного удосконалення, однак 

характеризується екстернальним локусом рольового конфлікту, що супроводжується 

внутрішніми конфліктами; середніми показниками із загальної шкали СЖО у зв’язку з 

низькими показниками за деякими шкалами, середніми показниками по Рівню суб’єктивного 

локусу контролю, високими показниками конфліктності усвідомлених і неусвідомлених 

мотивів, та конфліктністю цінностей за показниками цінність – доступність, що свідчить про 

внутрішньо особистісні конфлікти, які можуть розрішитися переходом на більш високій 

рівень виконання професійної діяльності. На нашу думку, це тимчасова стратегія, яка згодом 

трансформується або у конструктивне удосконалення (при сприятливому вирішенні 

внутрішніх конфліктів) або у заперечення конструктивного удосконалення при знаходженні 

сенсів реалізації за межами професійної діяльності.  

- Стратегія заперечення конструктивного удосконалення характеризується 

високими показниками екстернальності з усіх шкал РСЛК, крайньо високими або низькими 

показниками за СЖО, низькими показниками на свідомому і неусвідомленому рівні 

внутрішніх мотивів професійної діяльності, наявністю мотиваційного вакууму, високим 

рівнем мотивації уникнення невдач і низьким мотивації успіху, ектернальним локусом 

рольового конфлікту.  

Для людей, які реалізують цю стратегію характерне знецінення професійної діяльності, 

знаходження смислів реалізації у інших сферах життя (сім’ї. хобі, соціальній активності тощо). 
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Результати дослідження лягли в основу вибору форм і методів роботи з слухачами 

курсів підвищення кваліфікації та педагогами в міжатестаційний період. 

Ґрунтуючись на теоретичних і емпіричних дослідженнях проблеми професіоналізації 

педагога, ми прийшли до висновку, що більш доцільною у порівнянні із традиційною і 

зарубіжними моделями підвищення професійної кваліфікації педагогів може стати модель 

зміни поведінки [6], яка включає стадії переоцінки (активізує мотиваційний компонент 

професійного розвитку), усвідомлення (когнітивний компонент), переоцінки (афективний) і 

дій (поведінковий). Саме вона, орієнтуючись на зміни у виконанні діяльності спонукає 

досліджувати і використовувати особистістю наявний соціальний і особистісний потенціал 

для вибудови конструктивних стратегій професійного зростання. Реалізація моделі 

конструктивної зміни поведінки вчителя здійснюється рядом ефективних методів та форм, 

яких достатньо в сучасній психології.  

Таким чином реформування післядипломної педагогічної освіти базується на глибоких 

і всебічних теоретичних і емпіричних психологічних дослідженнях. Психологічна компонента 

післядипломної педагогічної освіти має забезпечити пізнання педагогами своєї сутності, своїх 

потенційних можливостей, компетентностей щодо психологічних механізмів навчання, 

виховання і розвитку та на основі синергетичних ідей бути готовим до постійного 

удосконалення і самоактуалізації у професійній діяльності, відшукати можливості до 

формування цих спроможностей у своїх учнів. 

 

Список використаних джерел: 

1. Освіта (України XXI століття) : Державна національна програма. К. : Райдуга, 1994. С. 9.  

2. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика: начала нелинейного мышления. Общественные науки и 

современность. 1993. № 2. С. 38-51. 

4. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя. М.: Изд. центр «Академия», 

2004. 320 с. 

5. Семиченко В.А. Психологічні аспекти професійної підготовки і післядипломної освіти педагогічних 

кадрів. Післядипломна освіта в Україні. 2001. № 1. С. 54-57. 

6. Сігаєва Л.Є. Неперервна освіта в Україні: її складові і тенденції розвитку. Післядипломна освіта в 

Україні. 2001. № 1. С. 45–46. 

7. Протасова Н.Г. Післядипломна освіта педагогів: зміст, структура, тенденції розвитку [Текст] : 

монографія. М-во освіти України, Держ. акад. керів. кадрів освіти. К. : [б. в.], 1998. 172 с. 

 

УДК 373.013.42 : 316.6 

Усова О. Г. 

Савчук В. Є. 

 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

Не вести дітей за собою, а навпаки, 

навчити їх самостійно вести себе по життю. 

 Ф. Дольто 

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного 

розвитку суспільства. 

Демократичні перетворення в Україні зумовили глобальні зміни у філософії освіти, 

визначенні її мети, завдань, методів діяльності. На сьогодні завдання закладів освіти – 

виховання громадянина з високим рівнем громадянської свідомості, патріотизму, активності, 

поваги до прав і свобод демократичного суспільства. 
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Мета повної загальної освіти за Концепцією «Нова Українська школа» – різнобічний 

розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, 

здатна до життя в суспільстві та до цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та 

самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. 

Світогляд закладається в сім’ї та школі, де формується особистість, її громадянська 

позиція та моральні якості. Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж 

життя. 

 Останнім часом суспільство вимагає від закладів освіти виконання соціальної функції, 

а саме: введення дитини за допомогою навчання у розгалужену структуру соціальних ролей. 

Залучення учнів до участі в позакласній, позашкільній роботі сприяє набуттю ними 

соціального досвіду, тобто відбувається процес соціалізації школярів, підготовка до 

виконання своєї ролі в суспільстві. Особистість розвивається через активні суспільні дії, 

свідомо перетворюючи і навколишнє середовище, і себе в процесі цілеспрямованої діяльності.  

Учені по-різному висвітлюють зміст поняття «соціалізація». Представники 

біхевіоризму і необіхевіоризму (Б. Скінер, А. Бандура та ін.) трактують соціалізацію як процес 

соціального навчання. Представники школи символічного інтеракціоналізму (Ч. Кулі, 

Дж. Мід) досліджують соціалізацію як результат соціальної взаємодії людей, а прихильники 

структурного функціоналізму (Т. Парсоне, Р. Мертон) вважають, що це процес рольового 

тренування [2, С. 273]. 

На нашу думку, слід дотримуватися визначення соціалізації «як двостороннього 

процесу, що включає в себе, з однієї сторони, засвоєння індивідом соціального досвіду, ролей, 

норм, цінностей шляхом входження в суспільне середовище, а також систему соціальних 

зв’язків, з іншої сторони – процес їх активного відтворення особистістю, завдяки активній 

діяльності, входженню в соціальне середовище» [4, С. 98]. 

Соціалізація охоплює всі процеси залучення до культури, комунікації і навчання, за 

допомогою яких особистість набуває здатності брати участь у суспільному житті. Виділяються 

три основні сфери, у яких відбувається становлення особистості: «спілкування, діяльність, 

самосвідомість». 

Визначальним є положення про те, що особистість, яка дотримується моральних норм 

в обставинах, що постійно змінюються, повинна мати певні орієнтири для визначення лінії 

своєї поведінки. Саме тому навчально-виховне середовище має стати джерелом соціального 

розвитку учнів.  

У більшості європейських країн показником, що найбільшою мірою відповідає 

сучасним вимогам підготовки людини до життя, визнано компетентність як інтегральний 

соціально-особистісний поведінковий феномен, що поєднує в собі мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний і діяльнісний компоненти. Компетентність педагога сьогодні трактують як 

інтелектуально та особистісно обумовлений досвід соціально-професійної життєдіяльності 

людини, який ґрунтується на знаннях, цінностях, нахилах, набутих під час навчання. 

Із метою актуалізації психолого-педагогічних знань у професійній діяльності педагога та 

визначення готовності до інноваційної діяльності, у ліцеї було проведено анкетування 

«Готовність до здійснення інноваційної діяльності». 

 Результати досліджень виявили, що 52,5 % педагогів навчального закладу працює на 

творчому та 25 % на пошуковому рівнях, тобто реалізують свій творчий потенціал в 

інноваційному процесі, оволодівають новими технологіями і створюють власні. Учителі 
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намагаються працювати по-новому, охоче йдуть на експеримент, не приховують ані своїх 

успіхів, ані помилок, відкриті для публічного обговорення, осмислення педагогічних 

інновацій. 

Учителі прагнуть до того, щоб освітнє середовище забезпечило емоційно-психологічну 

захищеність і душевний комфорт особистості. Учені вважають, що соціалізувати дитину – це 

насамперед навчити її жити у злагоді із собою та навколишнім світом. 

Суть процесу соціалізації полягає в тому, що особистість поступово засвоює 

соціальний досвід і використовує його для адаптації в соціумі. На думку науковців, таке 

засвоєння відбувається як стихійно, так і цілеспрямовано. Стихійний вплив здійснюється через 

соціальні ситуації реального життя, масові інформаційні системи тощо. Цілеспрямовані 

процеси впливу на особистість реалізуються передусім у навчанні та вихованні, які 

здійснюються в сім’ї, школі, позашкільних суспільних та громадських організаціях.  

Ступінь впливу закладу загальної середньої освіти на конструктивну соціалізацію дітей 

і молоді залежить від тієї ролі, яку він відіграє у конкретному мікросоціумі, від тих факторів, 

що визначають стан навчально-виховного процесу в ньому. 

Педагогічний колектив ліцею поставив собі за мету створити в закладі таке освітнє 

середовище, у якому був би відображений багаторічний колективний досвід роботи в 

організації якісного навчання та виховання сучасної молоді. 

 Стосунки вчителя та учня в історії світової культури завжди визнавались найглибшими у 

процесі передання та засвоєння досвіду культурно-історичного творення, досвіду осягання 

часу індивідуальної та соціальної історії, досвіду бути людиною. 

Мета сучасної початкової школи – завдання подальшого становлення особистості 

дитини, цілеспрямоване виявлення і розвиток здібностей, формування вміння та бажання 

вчитися. Цьому значною мірою сприяє курс «Розвиток творчих здібностей» (4-В кл., учитель 

Зелена О. М.), головним завданням якого є розвиток творчого мислення, різних видів пам’яті, 

уяви, фантазії. 

Одне з основних завдань учителя – навчити дітей міркувати, грамотно обґрунтовувати 

свою точку зору, самостійно приймати рішення. Саме розвитку таких здібностей сприяють 

заняття з курсу «Розвиток креативного мислення» (2-В кл., учитель Яремчук О. Ю.). 

Пізнання учнями об'єктивного світу на уроках здійснюється через конструктивну 

взаємодію між учителем та учнями. Специфіка якої в підсистемах «учитель–клас», «учитель – 

учень», полягає в тому, що основна увага педагога спрямована не на результат засвоєння 

певних знань, а на процес його досягнення. Тому уроки частіше проводяться з використанням 

інтерактивних методів навчання. 

В основу інклюзивної освіти покладено ідею забезпечення однакового ставлення до 

всіх суб’єктів освітнього процесу з акцентом на створення спеціальних умов для дітей з 

особливими потребами, отримання ними якісної загальної та професійної освіти є одним із 

пріоритетів сучасної освіти в навчальному закладі, передумовою їх успішної соціалізації, 

чинником забезпечення повноцінної участі в житті суспільства. 

Головне завдання, над яким постійно працюємо в ліцеї – залучення учнів до активної 

життєвої позиції, допомога в пізнанні себе та навколишнього світу. Залучаючи дітей до 

позакласної роботи, учитель спрямуває школяра на всебічний розвиток особистості, соціалізує 

його, формує позитивний соціально-психологічний статус у колективі. 

Завданням факультативу «Інформатика» (5-В кл., учитель Крисюк В. М.) є формування у 

дітей вміння працювати з інформацією та використання сучасних способів та програмних 
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засобів представлення інформації. Учні вчаться створювати колажі, публікації, презентації, 

використовуючи у роботі різні засоби: підручні матеріали для створення колажів, програму 

PowerPoint для слайдових презентацій, сервіс PowToon для скрайбінг-презентацій, сервіс 

Wikiwall для спільних публікацій та електронних стінгазет. 

Протягом року учасники клубу «У колі друзів» вчаться бути свідомими громадянами. 

Громадянська компетентність – важлива складова формування випускника сучасної 

української школи. Щоб стати активними відповідальними громадянами ми розвиваємо не 

лише знання, а й володіння такими навичками, як: формулювати, комунікувати й відстоювати 

власну думку; бути впевненим у собі, готовим діяти чи отримуватися від необдуманих дій; 

співпрацювати з різними людьми; поважати себе та інших; проявляти громадянську 

ініціативу. 

Знання іноземних мов – важлива передумова для особистих, культурних, професійних та 

економічних контактів. 

Ось тому на факультативних заняттях у ліцеї вчать дітей, як ознайомити іноземців з 

нашою країною, як зацікавити їх українськими звичаями, традиціями, культурою. 

Продовжує працювати літературна студія, яку очолюють учителі української мови та 

літератури Марценюк Н. Р., Романюк О. Б. Метою теоретичних і практичних занять є 

створення умов для оптимальної соціальної та творчої самореалізації юних обдарувань, 

інтелектуального самовдосконалення, формування медіакультури у профільній орієнтації 

учнів, стимулювання їх активності у пошуках професії, а також вивчення основ 

журналістської майстерності.  

На формувальному етапі експерименту, з метою активізації науково-дослідницької 

діяльності здобувачів освіти, про засідання секцій шкільного наукового товариства «Ерудит». 

Головна мета діяльності шкільного наукового товариства – розвиток пізнавальної активності 

та творчого потенціалу учнів у процесі поглибленого вивчення та наукового дослідження 

ними певної галузі наук.  

Ефективність діяльності педколективу засвідчила участь ліцеїстів в інтелектуально-

творчих змаганнях. Порівняльний аналіз показує, що кількість призових місць, які школярі 

виборюють в інтелектуальних і творчих заходах, щороку поступово збільшується. 

Упродовж останнього часу відбуваються значні зміни в освітньому середовищі, 

змінюється сам процес передачі інформації, змінюється вчитель, змінюється сам учень. Ці 

зміни відбуваються і з світоглядом дітей та інформаційним простором, у якому проходить 

соціалізація школярів.  

Із кожним роком українська освіта стає більш відкритою. Частіше впроваджуються нові 

освітні технології та програми, освітні проекти засновані на передовому досвіді, які 

підтримуються міжнародними програмами. Завдяки цьому заклад освіти збагачується 

досвідом, технологіями, підходами, методами, які підвищують якість навчання і виховання та 

урізноманітнюють знання учнів.  

 Отже, навчання в нашому ліцеї, де педагоги працюють над оновленням освітнього середовищі 

– це не лише здобуття фундаментальних знань, а й самовиховання особистості, взаємодія з 

колективом, вміння вирішувати життєві ситуації. Саме у навчально-виховному процесі 

відбувається послідовне формування й розвиток усіх аспектів соціальної спрямованості 

особистості. Успішною соціалізацією може вважатися ефективна адаптація людини до 

суспільства й водночас здатність певною мірою протистояти всьому тому, що заважає її 

саморозвитку й самоствердженню. Отже, саме школа несе значну відповідальність перед 



144 
 

суспільством за підготовку молоді до життя і праці в колективі, за формування світогляду, 

особистості кожної молодої людини. 
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РОЗДІЛ IV 

ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
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МЕХАНІЗМИ НЕПЕРЕРВНОГО РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Зміна вектору розвитку післядипломної освіти відповідно до завдань реформування 

зумовила оновлення змісту підвищення кваліфікації на нових демократичних засадах, 

пріоритетом якого є запити споживачів освітніх послуг в умовах загострення конкуренції 

закладів загальної середньої освіти. Зокрема, тенденції децентралізації спричинили появу 

таких явищ як злиття закладів освіти, ліквідацію неефективних закладів, конкурсний відбір 

керівників тощо. Все це безумовно впливає на пошуки механізмів безперервного розвитку 

професійної компетентності керівника, якому необхідно приймати рішення в умовах постійно 

змінного конкурентного освітнього середовища. Зрозуміло, що керівнику замало лише курсів 

підвищення кваліфікації один раз на п’ять років. У таких умовах варто керівникам освіти 

зорієнтуватись на розуміння збільшення обсягу компетентностей, які необхідні для розбудови 

та розвитку відкритої системи школи. 

Можна стверджувати, що нині йде активний пошук оновленого комплексу 

компетентностей керівника закладу освіти, необхідного для впровадження концепції нової 

української школи. Цікавими є дослідження щодо результатів вивчення запитів директорів 

закладів освіти щодо змісту, форм та методів їхньої підготовки до управлінської діяльності в 

системі післядипломної педагогічної освіти [1]; розробки щодо використання нових моделей 

лідерства, значення фідбеку як інструменту керівництва й отримання зворотного зв’язку [2]; 

формування організаційної культури керівника [3]. 

Сучасний керівник, окрім означених класиками менеджменту компетентностей, повинен 

знати: психолого-педагогічні вимоги інноваційного типу особистості вчителя НУШ; основи 

прогнозування розвитку закладі освіти в умовах децентралізації; механізми переведення 

вертикального розподілу праці в горизонтальний; правові основи організації діяльності 

дорадчих органів закладу; сучасні концепції якості освіти; технології оцінювання: 

діагностику, моніторинг, експертизу, аудит тощо. Крім цього, керівнику бажано знати такі 

сучасні управлінські технології, як: фандрайзинг, інжиніринг, регламентування, маркетинг 

інновацій, бенчмаркінг, бренд-стратегія, фрондування інноваційного ринку. 

Як кажуть представники менеджменту, знання керівнику потрібні для самого процесу 

навчання, а уміння – для роботи з людьми. Комплекс умінь сучасного керівника можна 

виокремити за напрямками його діяльності: організаційної, планувальної, проектної, 

презентаційної, інформаційно-аналітичної, маркетингової, освітньої, контрольно-

оцінювальної, мотивуючої, корегувальної, прийняття рішень тощо. Але насамперед нині 

керівнику варто уміти вибирати показники, за яких громада буде давати йому оцінку. Тобто: 

уміти оцінювати витрати на досягнення поставленої мети; планувати використання сучасних 

технологій управління відповідно до цілей та потреб закладу; володіти засобами 



147 
 

алгоритмізації процесу управління у технологічному ракурсі; аналізувати ефективність 

використання педагогами інноваційних технологій в педагогічній діяльності; мати навички 

професійної самооцінки і рефлексії. Необхідна цифрова компетентність для здійснення 

віртуальних навчальних екскурсій для педагогів, використання месенджерів для дискусій, для 

створення інтелектуальних карт для вчителів, для фільтрування інформації та аналізу 

цифрового контенту, для обміну управлінським досвідом. 

Для осучаснення поля неперервної освіти керівника вже напрацьовані певні форми. 

Керівник може отримати формальну короткострокову освіту: пройти курси підвищення 

кваліфікації при регіонах ІППО, прослухати онлайн-курси з освітнього менеджменту на 

платформі МОН України, брати участь у різних тренінгах з проблем освіти в Академії 

інноваційного розвитку освіти (при ІМЗО МОН України); готувати виступи на науково-

практичних конференціях; отримувати методичний супровід на різного роду методичних 

заходах, які проводять методичні служби; публікувати статті та посібники тощо. Всі ці 

традиційні заходи будуть мати значимість, якщо вони будуть вплетені в індивідуальні в 

індивідуальну освітню програму кожного керівника. Саме індивідуальний маршрут 

професійного розвитку та ефективна комбінація варіативних курсів допоможе керівнику 

сформувати інтегративну управлінську компетентність. 

Однак проблеми модернізації освіти підштовхують до пошуку інноваційних механізмів 

розвитку професійної компетентності керівника у системі післядипломної освіти, серед яких 

можна виділити такі складові:  

- Системно-освітня складова – створення інтегрованих програм професійного 

навчання перепідготовки та до підготовки різного рівня, спеціалізації та ступеня складності у 

формальних інституціях; вивчення запитів на компенсаторне навчання працівниками 

методичних служб, залучених до підвищення кваліфікації керівників;  

- суб’єктивно-оцінної складової професійного розвитку, зокрема: формування у 

керівника освіти аналітико-експертної компетентності; допомога керівнику у розбудові 

внутрішньої системи якості освіти, зокрема, у побудові алгоритмів забезпечення якості 

відповідно до методичних рекомендацій МОН України; освоєння технології інституційного 

аудиту та підготовка закладу до його ефективного проведення тощо; 

- особистісно-рефлексивна складова – вільний вибір спектру необхідних діяльнісно-

особистісних компетеностей на засадах самодіагностики; розвиток особистості суб’єкта 

(моторики, культури мовлення, сучасних форм спілкування, емоційного інтелекту); розвиток 

організаційної та інформаційної культури; освоєння тайм-менеджменту; самовиховання та 

самокорекція власних рис характеру ділового менеджера. 

Таким чином, інститути післядипломної освіти повинні стати модератором у системі 

професійного зростання та розвитку керівника закладу освіти. Саме ефективне поєднання 

формальної, неформальної та інформальної складових безперервної освіти керівників зможе 

забезпечити стійки процес формування управлінської еліти в освіти. 
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИХ КАДРІВ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Чи актуальною на сьогодні є потреба у професійному навчанні, наданні якісних послуг 

з підвищення рівня професійної компетентності управлінських кадрів, що спрямовують свою 

роботу на забезпечення належного демократичного врядування, прискорення економічного 

місцевого розвитку шляхом підвищення спроможності територіальних громад? Однозначно, 

так! Децентралізація потребує вирішення завдань і в галузі післядипломної освіти, адже від 

професійнї компетентності керівних кадрів великою мірою залежить якість освіти у громадах. 

Визначення стратегічних напрямів співпраці та координації управлінської й науково-

методичної діяльності задля мобільного реагування на зміни, що відбуваються в освіті, 

випереджувальної підготовки педагогів і сприяння їхньому неперервному професійному 

розвитку, забезпечення швидкого й ефективного впровадження освітніх ініціатив у практику, 

реалізація очікувань споживачів методичних послуг із урахуванням специфіки регіону – ось 

основна мета сучасної післядипломної освіти [2]. 

У нинішніх умовах маємо певний збій системи регіональної післядипломної освіти, 

оскільки утворення великої кількості ОТГ призвело або до зникнення в деяких районах 

методичних служб, або до появи нових структур управління освітою, які часто не мають 

відповідного кадрового забезпечення, внаслідок чого відбувається несистемна координація 

дій між ІППО і ОТГ, руйнація методичної вертикалі ІППО – РМК – учитель, що негативно 

відображається на системі професійного становлення і самореалізації педагогічних 

працівників, їхнього фахового зростання, на створенні належних умов для постійної 

самоосвіти, самовдосконалення, розвитку дослідницьких здібностей і педагогічного таланту 

педагогів. У той же час, радикальні зміни в освіті вимагають цілісного підходу до управління 

розвитком кадрового педагогічного потенціалу регіону в умовах децентралізації.  

Сьогодні кожен регіон наділяється правом і обов’язком визначати власну освітню 

стратегію і тактику згідно зі своїми соціально-економічними, географічними, соціально-

культурними умовами, що знаходить конкретне вираження в розробленні регіональних 

освітніх програм, формуванні обласних, міжрегіональних і регіональних ринків освітніх 

послуг, створенні регіональних експериментальних майданчиків для відпрацювання нових 

підходів до змісту і технології освіти [3].  

Обов’язково має відбуватися неперервне вдосконалення і розвиток професійної 

компетентності педагогів, осмислення, усвідомлення і практичне втілення нових ідей, 

формуватись готовність педагогів до роботи в умовах інноваційного розвитку освіти. 

Аналізуючи існуючий досвід, роблю висновок, що традиційно сформовані зв’язки, 

форми і методи спільної роботи мають розширюватись і модернізуватись за рахунок 

продуктивнішої взаємодії на основі спільного вирішення актуальних для сучасної освіти 

проблем, яке відбувається в процесі проведення курсів підвищення кваліфікації, зустрічей з 

авторами підручників, науковцями, проведенні конференцій, семінарів, круглих столів, 

навчальних тренінгів та інших заходів на базі обласних інститутів післядипломної 

педагогічної освіти.  
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На мою думку, саме у такий спосіб створюється єдиний регіональний методичний 

простір, в якому відбувається апробація нових інноваційних моделей навчання дорослих, 

поєднується теорія і практика, впроваджується науковий підхід в освітянську практику, 

розбудовується принципово нова гнучка методична система, що забезпечує неперервну 

підготовку педагогічних і управлінських кадрів щодо компетентнісного вирішення 

актуальних проблем освіти з максимальним наближенням до споживачів освітніх послуг. 
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УЧАСТЬ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЕКТІ ПЕДАГОГІВ 

ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Вектори післядипломної освіти сьогодні спрямовані на пошук нових підходів до 

післядипломної освіти педагогів, зокрема розвиток інформальної освіти зумовив розширення 

форм навчання на робочому місці. Відомо, що вся педагогічна діяльність великою мірою 

впливає не тільки на учня, але на самого вчителя. Адже щодень, використовуючи свої знання 

і досвід, здійснюючи адаптацію інноваційних технологій, педагог, насамперед, вдосконалює 

свої практичні компетенції та набуває нових. Зокрема це відбувається і в проектній діяльності. 

Адже педагогічний проект є одним із найбільш ефективніших факторів розвитку професійної 

компетентності педагогів. 

Сьогодні увага до проектної діяльності простежується у всіх сферах життя, особливо у 

педагогіці. Недаремно О. Полат проектування в освіті називає «стратегією ХХІ століття, яка 

допомагає особистості бути життєздатною, конкурентоспроможної і мобільного» [4]. 

Зауважують, що проектна діяльність належить до унікальних способів людської 

практики, оскільки орієнтує на передбачення майбутнього, є спільною навчально-

пізнавальною, творчою діяльністю учнів і педагогів, що має загальну мету, злагоджені методи, 

способи діяльності, направлена на досягнення загального результату діяльності [1, С. 148]. 

Для педагогів проектне навчання дає можливість відступити від буденного викладу 

інформації та перейти до нестандартного методу навчання та виховання, перетворити 

навчальний процес у дослідницьку діяльність, під час якого навчаються одночасно учні і 

педагоги. Одна з головних цілей проектної діяльності полягає в тому, що учні із задоволенням 

виконують поставлену перед ними мету та завдання, а роль вчителя не керувати, а сприяти та 

допомагати. Тому саме ці ролі помічника і фасилітатора допомагають розвивати таку 

компетентність, як менторство та фасилітаторство. 

Розглядаючи професійну компетентність вчителя як властивість особистості, ми 

розуміємо професійно важливі властивості особистості педагога, які необхідні для 
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ефективного виконання ним завдань навчання, розвитку й виховання учнів, що забезпечують 

професійну діяльність вчителя. Ці властивості визначають його можливість, спроможність, 

нахил, здатність до виконання педагогічної діяльності [1, С. 240] 

На початковому етапі проекту у педагога формуються такі компетентності як: 

генерування ідей, уміння планувати кроки учнів, алгоритмізувати процес виконання проекту, 

чітко будувати концепцію проектної діяльності, здатність відбирати наукові підходи до 

проекту, налаштовувати позитивно учнів на включення критичного мислення, допомагати 

учням проникнутись ідеями проекту, прогнозувати результати та можливі ризики. 

Загальновідомо, що проектна діяльність допомагає вчителю вирішити проблему 

мотивації у навчальному процесі. Під час проектної діяльності змінюється і роль вчителя. 

Пошук мотивації учнів відбувається на кожному етапі проектної діяльності. Вчитель, 

мотивуючи учня формує у себе здатність ставити нестандартні дослідницькі цілі, формує 

відповідальність в учнів і дисциплінує себе, розвиває ініціативу в учнів і сам стає ініціативним; 

вселяє віру в сили учнів і сам стає впевненішим, робить навчання цікавим і одночасно мотивує 

себе до розширення свого інтелекту. 

Важливим є створення педагогами власних педагогічних проектів. Проектно-

проваджувальна діяльність як тип інноваційної орієнтована на впровадження інновацій, що 

експериментально апробовані й рекомендовані до використання. Розроблення і практична 

реалізація науково-методичних проектів упровадження інновацій,що, по суті, є процесом 

формування готовності вчителів до інноваційної роботи за стратегією «навчання в діяльності» 

[3, С. 186]. 

Важливим етапом проектної діяльності є оцінка його результативності. Учитель на 

цьому етапі розвиває свою оцінювальну компетентність, що включає оцінювання: активності 

та вкладу кожного учня у проект; ступеня досягнення цілей; ефективності розв’язання 

проблем; шляхи нівелювання ризиків; взаємовідносини учасників та командний стиль роботи; 

практичну значимість проекту; затрачені матеріальні та моральні ресурси; ефективність 

використання часу; форму представлення проекту. 

Інформаційну компетентність педагог має змогу розвивати на всіх етапах також, 

оскільки вчитель допомагає учням шукати джерела інформації, підбирати літературу, 

працювати з Інтернет-ресурсами, укладати тезаурус основних понять, шукати досвід реалізації 

подібних проектів, шукати методи дослідження та помагати учням їх застосовувати. 

Таким чином, можна стверджувати, що учитель у ході проектної діяльності формує 

такого роду компетеності: концептуальну, інформаційну, мотиваційну, консультативну, 

фасилітаторську, модераторську, експертну. 

 

Список використаних джерел: 

1. Білик Н. І. Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників: монографія. Полтава: ТОВ « АСМІ». 461 с. 

2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К.:Либідь, 1997. 376 с. 

3. Мариновська О. Я. Педагогічна інноватика та менеджмент інновацій:навч.-метод.посібник. Івано-

Франківськ : 2019. 504 с. 

4. Полат Е. С. Метод проектов на занятиях иностранного языка. Иностранные языки в школе. 2000. № 2. 

С. 3-10. 

 

 

 



151 
 

УДК 378.012 

Корнейко А. О.  

 

МОНІТОРИНГОВА СКЛАДОВА В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ 

В умовах оновлення концепції розвитку суспільства успішність розпочатого 

Україною системного «перезавантаження» корелюється ефективністю функціонування ряду 

системоутворюючих суспільних сфер. Освіта серед них займає чільне місце. Тому якісні 

перетворення усіх підсистем освітнього середовища: від макрорівня (загальнодержавного), до 

рівня конкретного закладу, є вимогою часу в контексті реалізації масштабної соціокультурної 

реформи. Одним із завдань вдосконалення системи освіти є модернізація усталеної моделі 

управління цією системою, що, у свою чергу, окреслює потребу формування управлінця 

нового типу. 

Оновлення парадигми освіти, соціальні та політичні чинники, які висувають нові 

запити до освітньої сфери від громади, окреслюють зростаючі вимоги, що їх ставить 

сьогодення перед сучасним керівником навчального закладу. Адже, очевидним є той факт, що 

вирішення стратегічних освітніх завдань залежить від якості процесу управління освітньою 

системою, насамперед, на рівні навчального закладу, що корелюється рівнем компетентності 

керівника.  

Згідно з усталеним дефініюванням, професійна компетентність керівника освітнього 

закладу є інтегрованою характеристикою менеджера освіти, що визначається сформованістю 

комплексу професійних знань, ділових умінь і навичок, а також особистісних якостей, 

необхідних для успішного виконання функціонально-посадових обов’язків, розвитку 

загальної і професійної культури, необхідної для формування ціннісних орієнтирів, моральних 

і етичних принципів особистості; мотивації професійної діяльності [1]. Складність означеного 

поняття зумовлена діалектичним поєднанням двох сутнісних характеристик менеджера 

освіти: педагогічної, що визначається особливістю суспільної ролі вчителя та управлінської, 

обумовленої специфікою діяльності керівника. 

Досвід вітчизняних освітянських змін свідчить, що жодна реформа не зможе 

досягнути своєї мети, якщо кожна структурна ланка освітньої галузі не відмовиться від 

застарілих стереотипів адміністрування і не буде готова до змін не тільки у технологіях 

навчання, а й у техніках та технологіях професійної діяльності менеджера освіти. Отож, 

проблема детермінант професійної компетентності керівника освітньої установи набуває 

особливої актуальності.  

Серед них заслуговує на особливу увагу володіння керівником дослідницькими 

технологіями комплексного оцінювання стану керованої освітньої системи. Саме вони 

формують у менеджера освіти функціональну здатність всебічно аналізувати керовану 

систему, прогнозувати її динаміку і таким чином вирішувати інноваційні педагогічні задачі не 

тільки і не стільки на основі своєї професійної інтуїції і досвіду, скільки на основі системного 

аналізу поточного стану і результативності навчально-виховного процесу та здійснення 

відповідного планування своєї діяльності, що, як відомо, є змістом і результатом 

моніторингової діяльності. 

Під моніторингом в освіті розуміють супровідне оцінювання і поточну регуляцію 

будь-якого освітнього процесу, систему, що складається з показників, об’єднаних в еталон, 

методів їх розробки і постійного спостереження за станом та динамікою об’єкта з метою його 
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оперативної діагностики та випереджувального визначення диспропорцій [2, С. 78]. За такого 

трактування, здатність всебічно аналізувати освітню систему, прогнозувати її динаміку, 

встановлювати відповідність чи невідповідність результатів початковим припущенням, що 

базується на комплексі спеціальних знань, умінь, якостей та набутого досвіду і є 

характеристикою моніторингової компетентності керівника закладу освіти як необхідної 

складової його професійної компетентності.  

Моніторингова компетентність включає в себе комплекс відповідних знань та вмінь 

(інформаційних, діагностичних, аналітичних тощо), а також професійно значущих 

особистісних якостей як своєрідних внутрішніх факторів, завдяки яким відбувається її 

«зовнішня» реалізація. В такому своєму прояві вона виступає одночасно і як умова, і як 

наслідок розвитку професійної компетентності керівника, визначаючи корелюючий зв’язок 

між здійсненням моніторингової діяльності та ступенем ефективності реалізації професійних 

функцій. Тому саме сформованість моніторингової компетенції менеджера освіти можна 

вважати важливою ознакою його професіоналізму. 

На думку ряду дослідників, до структури моніторингової компетентності входять 

мотиваційна, когнітивна і проектувальна складові. Цільові, змістові і процесуальні 

характеристики досліджуваного явища реалізуються через ці компоненти і відображають 

особливості відповідної діяльності [8, С. 15].  

Мотиваційний компонент визначається особистісною спрямованістю на усвідомлення 

необхідності розвитку відповідної здатності до здійснення моніторингової діяльності. В якості 

змісту мотиваційної складової розглядається розуміння значущості цієї діяльності в 

управлінській практиці, а також ролі моніторингової компетентності як важливого 

компоненту менеджерської діяльності. Отже, інтегративно-узагальнюючим показником 

окресленої складової є психолого-педагогічна готовність керівника до моніторингової 

діяльності. 

Когнітивна (теоретико-пізнавальна) складова в структурі моніторингової 

компетентності органічно включає до комплексу знань управлінця специфічні знання про 

функціонально-технологічні характеристики освітнього моніторингу та способи його 

реалізації. Когнітивний компонент виступає своєрідним «інтегратором» моніторингової 

компетентності, передбачаючи здатність керівника до управлінських педагогічних інновацій. 

За такого підходу узагальнюючим показником за цим компонентом є його теоретична 

готовність до моніторингової діяльності. 

У проектувальному компоненті моніторингової компетентності втілюється одна з 

найважливіших функціональних характеристик сучасного керівника навчального закладу, яка 

полягає у планомірному конструюванні подальшого змісту і векторів навчально-виховного 

процесу. Це досягається в ході наукового опрацювання результатів моніторингу, аналізу та 

інтерпретації отриманих даних та прийняття відповідних коригувальних рішень. Такий підхід 

ґрунтується на можливостях моніторингу здійснювати інформаційний супровід, оцінювати, 

порівнювати, проводити зіставлення існуючого стану об’єкта із запланованим, виявляти 

проблеми, позитивні і негативні тенденції, прогнозувати подальший розвиток об’єкта та 

приймати на цій основі рішення щодо поточного коригування, а отже підвищувати якість та 

ефективність педагогічного процесу [4, С. 44]. Тому узагальнюючою характеристикою 

окресленої складової є функціональна готовність керівника до моніторингової діяльності.  

Реалізація кожного компонента відбувається завдяки сформованим у освітнього 

менеджера інформаційним, науково-дослідницьким, діагностичним, рефлексивно-
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аналітичним, прогностичним, проектувальним та іншим знанням і вмінням, які під впливом 

змінного середовища повинні постійно оновлюватися. При цьому професійно значущі 

особистісні риси виконують роль внутрішніх умов, завдяки яким зовнішні характеристики 

моніторингової діяльності перетворюються у системні елементи професійної компетентності. 

Перебуваючи у діалектичній єдності, зазначені складові забезпечують активний пошук 

керівником нових підходів до аналізу своєї професійної діяльності на системній, 

цілеспрямованій та науково-обгрунтованій основі. Саме тому моніторингова компетентність 

як невід’ємна складова професійної компетентності, стає чинником формування управлінської 

культури керівника закладу освіти, а готовність сучасного управлінця до моніторингової 

діяльності все більше позиціонується як стиль науково-педагогічного мислення [7, С. 13], що 

лежить в основі ефективного виконання ним своїх професійних функцій.  

Отже, розуміючи моніторингову компетентність керівника закладу освіти як 

полікомпонентне явище, досліджуючи її як інформаційно-кореляційний супровід розвитку 

освітньої системи, менеджмент освіти трактує цю дефініцію і як функцію, і як системний 

елемент, і як механізм реалізації професійної компетентності сучасного освітнього менеджера. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

ЩОДО УПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ОСВІТНЬОГО МОНІТОРИНГУ 

Актуальність дослідження. Ухвалення Закону України «Про освіту» 

від 05.09.2017 № 2145-VIII створює нову нормативно-правову основу реформування системи 

освіти, торує шлях до побудови Нової української школи. Розбудова інноваційної системи 

забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, органів та структур її реалізації, передбачає 

активне використання моніторингових досліджень як практичного інструмента здійснення 

державної політики в галузі освіти. Указ Президента України від 30 вересня 2019 року 

№ 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» постановив одним із 

таких стратегічних національних пріоритетів вважати «забезпечення всеохоплюючої і 

справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для 

всіх». Указ зобов’язав Кабінет Міністрів України забезпечити упровадження дієвої системи 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/
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моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку України, а також рекомендував ураховувати 

зазначені цілі під час визначення напрямів наукових досліджень [1].  

Виклад основного матеріалу. Праці українських та зарубіжних фахівців [6; 7] 

показують, що метою моніторингу є забезпечення суспільства повною та значущою 

інформацією про відповідність процесів і результатів освіти нормативним вимогам, змінам, 

що відбуваються, і прогнозованим тенденціям. Моніторинг освітніх процесів неодмінно 

належить до важливих інструментів та технологій управління інноваційними процесами у 

середній школі (Л. Ващенко, 2005) [2]. 

Моніторинг процесів системи освіти на замовлення управлінців різних органів, 

закладів середньої освіти є первинним та головним змістом роботи відділу ЗНО та 

моніторингових досліджень інституту. Поряд з тим, відділ (раніше центр) проводить активну 

науково-дослідну та навчально-методичну роботу у системі післядипломної освіти з метою 

узагальнення та осмислення понад 12-літнього багатого практичного досвіду «польових 

досліджень» по організації та проведенню моніторингів, наступного поширення інноваційних 

знань про алгоритми, всеукраїнський та міжнародний вимір, регіональну та локальну 

специфіку досліджень для керівників та спеціалістів, відповідальних за забезпечення якості 

середньої освіти [3].  

Дослідження, опрацювання, апробація, презентація моніторингового та 

соціологічного аспектів у системі освіти в цілому та післядипломної освіти зокрема 

представлені за низкою напрямків (за С. С. Мітягіною) [5, С. 130-131]:  

- розбудова систем моніторингу динаміки якості освіти та забезпечення якості освіти 

регіонального (область), субрегіонального (район, місто) та локального (ОТГ, заклад освіти) 

рівнів; 

- поширення досвіду організації та проведення у регіоні моніторингових заходів у 

рамках участі у всеукраїнських та міжнародних програмах;  

- забезпечення науково-методичної, навчально-методичної підтримки та супроводу 

функціонування і розвитку регіональної системи моніторингу стану та процесів освіти, 

надання методичної та консультативної допомоги методичним осередкам; 

- сприяння підвищенню управлінської, соціологічної, моніторингової 

компетентності та культури керівних та педагогічних кадрів; 

- ознайомлення педагогічної громадськості і суспільства з результатами 

моніторингових досліджень, популяризація соціологічного підходу до вивчення і 

перетворення освіти.  

На виконання щорічних планів роботи інституту по розробці науково-дослідної теми 

відділу «Моніторингові дослідження як засіб оперативного управління якістю освіти», 

власної теми дослідження автора «Використання результатів локального моніторингового 

дослідження динаміки рівня навчальних досягнень учнів ЗНЗ як підстава для управлінської 

корекції процесу якості освіти»:  

- розроблено типовий алгоритм організації та проведення локального моніторингу 

якості освіти як складової внутрішньої системи забезпечення якості освіти (згідно з 

положеннями ст. 26 і 41 Закону України «Про освіту»);  

- вдосконалено модель організації та проведення моніторингу динаміки рівня 

навчальних досягнень учнів ЗЗСО області; 

- доопрацьовано зміст пакету інструктивно-методичних матеріалів та адаптовано для 

потреб моніторингу локального рівня;  
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- продовжено розробку технологічної схеми проведення дослідження із 

застосуванням дистанційного методу збору первинної інформації.  

Відділ ЗНО та моніторингових досліджень інституту регулярно презентує власні 

напрацювання у рамках постійно діючого науково-методичного семінару для керівників 

ЗЗСО області та представників гуманітарних відділів ОТГ «Методичні засади типового 

алгоритму організації та проведення локальних моніторингових досліджень якості освіти». 

Представлено доповіді та повідомлення про профільні новації у вітчизняному законодавстві, 

останні наукові досягнення, результати моніторингових досліджень у закладах освіти. 

Інформаційні звіти про проведені заходи розміщуються на веб-сайті інституту в розділі 

«Новини». Наразі вони зберігається в архіві повідомлень у відповідній хронологічній 

послідовності.  

У 2018 році (25.01, 28.02, 01.03, 25.10) на базі Волинського інституту ППО відбувся 

цикл засідань науково-практичного семінару для директорів та заступників директорів 

закладів загальної середньої освіти І–ІІІ ст., присвячений розбудові системи внутрішнього та 

зовнішнього забезпечення якості освіти у школі. У рамках роботи заходу автор презентував 

доповідь на тему: «Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів закладів загальної середньої 

освіти як ефективний інструмент забезпечення якості освіти» [4]. У виступі зазначено 

актуальність упровадження системи забезпечення якості освіти у світлі положень Закону 

України «Про освіту», окреслено місце та роль моніторингу у виявленні та відстеженні 

тенденцій освітніх процесів у ЗЗСО, представлено алгоритм порядку організації та проведення 

моніторингового дослідження, а також приклади практичного використання отриманих даних.  

Особливу увагу та практично зорієнтований інтерес усіх категорій учасників заходу, 

зокрема, новопризначених директорів шкіл, викликало повідомлення про повний спектр 

організаційних, навчально-методичних та інформаційних послуг відділу ЗНО та 

моніторингових досліджень ВІППО з забезпечення моніторингу якості середньої освіти, 

представлених на рисунку.  

 
Рисунок. Слайд презентації з переліком заходів моніторингу відділу ЗНО та МД ВІППО 
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З огляду на потребу розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 

школах особливо актуальним і затребуваним є навчально-методичний супровід організації 

моніторингів. Відділ ЗНО та МД інституту готовий запрошувати відповідальних за якість 

освіти усіх категорій на обласні семінари, тренінги, надавати консультації щодо комплексу 

конкретних практичних питань моніторингової діяльності у закладах середньої освіти.  

Також використання наявної віртуальної електронної бази даних результатів 

моніторингу рівня навчальних досягнень учнів ЗЗСО Волинської області 2007–2017 років дає 

можливість спостерігати динаміку освітніх показників шкіл, охоплених моніторингом раніше, 

у глибшій перспективі. До прикладу, в інформаційно-аналітичних матеріалах моніторингу 

ЗОШ І–ІІІ ступенів С. Рудники Маневицького району Волинської області проведено 

порівняння результатів поточного дослідження 2018 року та показників 2015 року з 

української мови та математики порогових 4-го, 9-го, 11-го класів, що надало директору 

закладу освіти додаткову інформацію для роздумів про причини і обставини фактичних 

тенденцій [3]. Електронна презентація доповіді розміщена на веб-сайті ВІППО у режимі 

вільного доступу [4].  

Теоретико-методологічні та засади моніторингу та практичні аспекти його 

упровадження у систему забезпечення якості освіти було розглянуто 23 березня 2019 року на 

обласному семінарі-практикумі для керівників гуманітарних відділів ОТГ «Моніторинг рівня 

навчальних досягнень учнів закладів загальної середньої освіти як ефективний інструмент 

забезпечення якості освіти», організованому відділом ЗНО та МД інституту.  

11 квітня 2019 року на базі Волинського інституту ППО спільними зусиллями кафедри 

менеджменту освіти і відділу ЗНО та моніторингових досліджень проведено чергове засідання 

обласного науково-методичного семінару для керівників закладів загальної середньої освіти 

та представників ОТГ на тему: «Методичні засади типового алгоритму організації та 

проведення локальних моніторингових досліджень якості освіти». 

Відкрив захід ректор ВІППО, кандидат історичних наук, доцент П. С. Олешко, який 

окреслив проблему ролі моніторингу як інструменту управління якістю освіти. Зі змістовними 

доповідями перед учасниками виступили науково-педагогічні працівники та методисти 

інституту. В обговоренні піднятих питань взяли участь присутні на семінарі директори ЗЗСО 

та представники гуманітарних відділів ОТГ. Під час семінару учасники розглянули комплекс 

питань моніторингової компетентності керівника ЗЗСО, сертифікації учителів у системі 

моніторингу професійної компетентності педагога, технологічного аспекту моніторингу 

якості професійної діяльності педагога, використання моніторингу у формуванні системи 

забезпечення якості середньої освіти, організації, проведення та використання даних 

моніторингового рівня навчальних досягнень учнів у внутрішній системі забезпечення якості 

освіти, ЗНО у системі моніторингу якості освіти.  

Науково-теоретичне осмислення змісту моніторингу системи освіти є важливим 

елементом корекції досліджень, контролю і самоконтролю [7, С. 82-83], покращення та 

вдосконалення інструментарію і структури, приведення у відповідність з новинами 

нормативно-правової бази освіти, інтеграції останніх результатів педагогічних та 

соціологічних досліджень. Таким чином завершується черговий цикл моніторингу і 

з’являється новий імпульс для організації наступного етапу дослідження, що є неперервним 

за визначенням.  

Висновки та перспективи дослідження. Накопичений відділом ЗНО та МД 

Волинського інституту ППО багатолітній досвід організації, проведення, обробки та 
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використання результатів дослідження умов організації освітнього процесу та підвищення 

професійної майстерності вчителів у структурі комплексного моніторингу динаміки рівня 

навчальних досягнень учнів закладів середньої освіти Волинської області використовується 

для розробки і адаптації технології моніторингу субрегіонального та локального рівня, 

передається освітянам, відповідальним за забезпечення якості освіти у школі. Подальше 

вдосконалення і апробація моделі моніторингу забезпечує реалізацію державної освітньої 

політики, успішне проведення освітніх реформ, виконання стандартів освіти для задоволення 

потреб громадян суспільства у сучасних компетентнісних за змістом, інноваційних за 

характером, дитиноцентричних освітніх послугах, інтеграцію системи освіти України та 

Європейського Союзу.  
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Леуш І. О. 

 

З ДОСВІДУ РОБОТИ КЕРІВНИКА У СФЕРІ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КЗ «ЛУЦЬКИЙ НВК № 26 

ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

Оновлення системи освіти передбачає перехід до безперервної освіти, провідним 

напрямком якої є компетентнісний підхід до підвищення рівня професійної 

конкурентноспроможності вчителя та надання якісних освітніх послуг школярам. Саме в 

цьому напрямі реалізує свої зусилля педагогічний колектив КЗ «Луцький навчально-виховний 

комплекс № 26», працюючи над реалізацією ІІ етапу роботи над науково-методичною 

проблемою «Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі як 

важливого чинника створення успішного освітнього середовища». 

Основна діяльність НВК спрямована на створення умов для реалізації державної 

політики в сфері освіти, виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти щодо 

організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2211
http://www.edu-post-diploma.kharkov.ua/
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затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження 

Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та інших законодавчих та нормативно-

правових документів з питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».  

Структура освіти на кожному рівні в навчальних планах побудована на принципах 

постійно зростаючої складності навчальної діяльності по предметах і самостійності учня у 

виборі в освітньому процесі. На кожній сходинці забезпечувався державний стандарт, 

теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального 

розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального 

здоров’я здобувачів освіти.  

До числа пріоритетних у сфері оновлення змісту загальної середньої освіти й 

методичної роботи комунального закладу «Луцький НВК № 26» належать завдання: 

- удосконалення структури й оновлення змісту науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами на основі діагностування та широкої диференціації; 

- подальше впровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів 

навчання, орієнтація на актуальні проблеми соціальної теорії та практики; 

- удосконалення організації навчально-виховного процесу, упровадження нових 

стандартів освіти, сучасних інформаційних технологій, інноваційної і освітньої діяльності 

педагогічного колективу, реалізація ідей Концепції «Нова українська школа»; 

- оволодіння алгоритмами творчого процесу й побудова відповідних моделей 

різноманітних творчих рішень про створення найсприятливіших умов для творчої діяльності 

педагогів; 

- пріоритет компетентнісного змісту освіти; створення умов для отримання кожним 

учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям, індивідуальним особливостям; 

розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування її ціннісних орієнтирів, 

прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного школяра в 

систему ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення, профільного навчання; 

формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів з метою реалізації єдиних 

підходів в організації НВП щодо впровадження Держстандарту загальної середньої освіти 

(10 клас), Концепції «Нова українська школа» (1-2 кл.); 

- створення сучасного освітнього середовища, забезпечення належних умов для 

формування індивідуальних освітніх маршрутів учнів навчально-виховного комплексу в 

умовах допрофільної та профільної освіти; системної роботи щодо виявлення, підтримки та 

розвитку різних типів дитячих обдарувань; корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які 

мають труднощі в розвитку та навчанні; 

- підвищення комфортності учнів у навчально-виховному комплексі та їхньої 

пізнавальної активності й навчальних можливостей, наявність високої пізнавальної та 

навчальної мотивації; зростання показників академічних успіхів здобувачів освіти; 

- забезпечення умов для оптимального здійснення інноваційного процесу й 

досягнення власного рівня його результативності; підвищення ефективності дослідно-

експериментальної роботи; 

- системний підхід до управління виховним процесом навчально-виховного 

комплексу, постійне оновлення його змісту, якісна реалізація концепції громадянського 

виховання особистості; 

- удосконалення рейтингової оцінки діяльності учнівського колективу; 
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- забезпечення підтримки і педагогічного супроводу дітей з особливими потребами; 

подальша організація інклюзивного навчання; 

- оптимізація системи психологічного супроводу навчально-виховного процесу в 

школі, створення умов для фізичного розвитку особистості, пропаганда здорового способу 

життя; 

- забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей 

пільгових категорій та інших учасників НВП;  

- досягнення ефективності роботи начально-виховного комплексу щодо організації 

діагностико-профілактичної просвітницької роботи закладу, сім’ї, громадськості, 

правоохоронних органів щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших 

негативних проявів; упровадження різноманітних проектів у життя, попередження та корекція 

агресивної поведінки; 

- розробку системи активного включення сім’ї в процес самовизначення 

самореалізації учнів; 

- створення умов для безпечного навчання, виховання та праці всіх учасників 

освітнього процесу. 

 

УДК 378.014.6:005.6 

Лук’янчук Г. Я. 

 

УМОВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ 

ОСВІТИ В АДАПТИВНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

Ми розглядаємо значення управлінської культури в розвитку професійної культури 

керівника закладу освіти, чинники впливу на якість управлінської культури в змінних 

(адаптивних) умовах функціонування системи освіти. 

Реформування освіти в Україні обумовило появу проблеми швидкої адаптації 

управлінських механізмів освітніх систем до нових соціально-економічних умов. Культура 

управлінської діяльності сучасного керівника освітнього закладу відображає загальний зміст, 

характер, ідеологію і стиль управління галуззю освіти загалом і окремого закладу освіти 

зокрема та впливає на розвиток культури освітнього закладу.  

Розвитку управлінської культури керівника закладу освіти в змінних умовах 

функціонування галузі освіти присвячено ряд наукових досліджень Б. Набоки, О. Заставнюк, 

Н. Дибської, Л. Васильченко, В. Гуменюк, І. Осадчого, М. Пахолівецької, Л. Карамушки, 

В. Кременя, Г. Єльникової, С. Королюк, інших. Вивченню способів адаптації управління 

керівника закладу освіти приділяють увагу вітчизняні та зарубіжні вчені: Т. Шамова, 

Ю. Конаржевський, Г. Дмитренко, В. Маслов, Є. Березняк, В. Бондар, Л. Даниленко, 

Л. Калініна, Н. Коломінський, В. Крижко, В Сластьонін, Н. Островерхова, Є. Павлютенков, 

В. Пікельна, М. Поташник, Т. Сорочан, О. Пєхота, О. Мармаза, Л. Орбан-Лембрик, 

О. Ярковой, Ф. Хміль, інші. У своїх роботах вони розкривають сутність загальної культури 

управління, модернізацію діяльності закладів освіти на основі адаптивного управління ними 

та розвитку їх культури управління. 

Є різні погляди щодо поняття управлінської культури: співвідношення між культурою 

особистості та культурою суспільства; аналіз соціальної культури особистості; окремі її види 

і аспекти: інформаційна культура, комунікативна, професійна, управлінська, адміністративна. 

Як системне поняття воно включає особисту культура керівника та культуру управління 
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організацією. Управлінську культуру керівника закладу освіти також розглядають як єдність 

аксіологічного (ціннісного), технологічного та особистісно-творчого компонентів.  

На нашу думку управлінська культура керівника закладу освіти поняття інтегративне і 

є складовою його професійної культури – культури менеджера. Менеджер здійснює 

управління закладом освіти як соціально-педагогічною системою в умовах різних змін та під 

впливом зовнішнії і внутрішніх чинників функціонування закладу. Відповідно до зовнішніх 

умов функціонування, індивідуальних особливостей суб’єктів управління, вимог, що ставить 

вища управлінська підсистема, залежить якість управлінської культури керівника закладу 

освіти. Адже культура прийняття управлінського рішення проявляється і розвивається під 

впливом багатьох чинників: соціальних запитів громади на якість освіти і освітніх послуг; 

особистісних особливостей суб’єктів керівної та керованої підсистем; якості, своєчасності, 

доцільності та конструктивності директивних вимог, що задають центральні органи 

управління. 

Заклад освіти є відкритою соціально-педагогічною системою, якість функціонування 

якої залежить від ряду важливих чинників, зокрема від управлінської культури керівника. 

Здійснюючи управлінську діяльність, керівник впливає на розвиток організаційної культури 

педагогічного колективу. Ефективна орієнтація колективу на досягнення позитивного 

результату своєї діяльності відбувається лише за умови узгодження цілей організації з цілями 

людей, які в ній працюють, на основі діалогічної взаємодії. Показниками управлінської 

культури керівника в діяльності закладу є стиль управління, адаптивна взаємодії з членами 

колективу, психологічний комфорт в закладі освіти. 

Управлінська культура керівника закладу освіти, як частина загальної культури, 

відображає рівень сформованості зрілості суспільства. Сфера освіти є стратегічною складовою 

у розвитку держави. Культура управління освітнім закладом створює концептуальні 

передумови для прогресивного розвитку народу, держави, суспільства вцілому. В культурі 

менеджменту висококультурного суспільства особливо важливу відіграє правова культура. 

Правова культура керівника закладу освіти відображає рівень усвідомлення керівником 

значення права як системи загальнообов’язкових норм і правил поведінки, що унормовані в 

законах та інших юридичних актах. Знання, застосування та дотримання цих норм керівником 

закладу освіти створює водночас атмосферу відповідальності, справедливості та захищеності 

кожного працівника, сприяє підтриманню порядку в усіх напрямах життєдіяльності 

колективу.  

Розвиток управлінської культури сучасного керівника закладу освіти відбувається за 

певних умов. Ми виділяємо психолого-педагогічні умови адаптивної взаємодії в соціально-

педагогічній системі закладу освіти, які є чинниками розвитку управлінської культури 

керівника освітньої установи і, водночас, показниками її прояву. На нашу думку їх наявність 

може відображати позитивну динаміку розвитку управлінської культури керівника закладу 

освіти в змінюваних умовах його функціонування. Серед таких умов: 1) усвідомлення 

керівником суперечностей між різними рівнями підсистем (керованої і керівної); 2) культура 

діагностики стану освітнього середовища з метою окреслення напрямів його покращення; 

3) культура моніторингових досліджень на основі кваліметричного підходу; 4) культура 

психолог-педагогічного супроводу суб’єктів спільної діяльності; 5) оптимальність та 

варіативність організаційних форм та змісту діяльності суб’єктів педагогічної та управлінської 

взаємодії; 6) культура використання педагогічних технологій на основі вільного їх вибору 

педагогами; 7) культура мотивації соціальної активності суб’єктів освітнього процесу за 
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новими підходами; 8) культура комунікації через субординаційну взаємодію горизонтальних 

та вертикальних інформаційних потоків в закладі та зовнішньому середовищі; 9) культура 

запровадження ІТ-технологій на основі взаємного усвідомлення необхідності мобільної 

адаптації в освіті; 10) культура реагування на індивідуальні запити особистості щодо 

самоактуалізації та саморозвитку; 11) культура ситуативної адаптації з різновіковими 

суб’єктами колективу.  

Отже, особливості розвитку управлінської культури керівника закладу освіти 

зумовлені як внутрішніми (колективу та особистості керівника) так і зовнішніми (соціально-

політичні обставини, органи управління) умовами. Соціальна активність керівника закладу 

освіти, культура його управлінської діяльності в свою чергу чинять вплив на розвиток 

загальної культури суспільства. 
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СЬОГОДЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ПОЗИТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ, 

ТРУДНОЩІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Мета Нової 

української школи, виховати всебічно розвинену, здатну критично мислити особистість, 

патріота з активною життєвою позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та 

вчитися упродовж усього життя. 

Кожна школа унікальна, і ця унікальність починається зі стилю управління побудови 

культури школи, до творення якої залучені учні, вчителі, адміністрація школи та батьки. НУШ 

– це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать 

критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними 

громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати таку школу, де панують 

співпраця та взаєморозуміння. 

   Завдання нової української школи – дати кожній дитині доступ до якісної освіти, 

побудувати суспільство освіченого загалу, бо кожна дитина, незалежно від її здібностей, має 

право на успіх у житті, на максимальне розкриття власних здібностей, яке може запропонувати 

якісна освіта.  

Виховний процес має бути невід'ємною складовою усього освітнього процесу, 

орієнтований на загальнолюдські цінності. Адже формування характеру можливе лише через 
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наскрізний досвід, усе життя Нової української школи організоване за моделлю поваги до прав 

людини та демократії. Сприятливе навчальне середовище – це безпечна і комфортна школа. 

Ефективне управління класом відбувається лише тоді, коли вчитель створив середовище, 

що сприяє академічному та соціально- емоційному навчанню. 

 Складові ефективного управління класом сприяють забезпеченню якісної організації 

навчальної діяльності першокласників: 

1. Облаштування комфортного фізичного середовища. 

2. Налагодження турботливих дружних відносин. 

3. Розроблення правил та впровадження рутин. 

4. Ефективний план уроку (тайм-менеджмент, чіткі і зрозумілі інструкції, моделювання 

пауз для мозку та тіла). 

5. Проактивний підхід до дисципліни (запобігання та реагування на порушення). 

Ефективності НУШ сприяє матеріально-технічна база. Вперше за багато років реформи 

в освіті супроводжуються фінансуванням. Так у наш навчальний заклад надійшло 

матеріально-технічне забезпечення, і кожен клас оснащено різними комплектами наочно-

дидактичних матеріалів. Усі ці матеріали систематизовано у каталог засобів навчання 

початкової школи, який є у кожному 1-му та 2-му класах. 

Новації неможливі без вільного вмотивованого та висококваліфікованого вчителя. Від 

нього залежить успіх НУШ. Завдання вчителя – відібрати зі своїх методичних надбань усе 

прогресивне і змінити, модернізувати, трансформувати навчальний процес так, щоб 

забезпечити його дослідницький, пошуковий характер. Такий підхід сприятиме розвитку 

мислення, розумових творчих здібностей учнів, адже школярі повинні самі працювати, 

досліджувати, робити певні відкриття, щоб їм було цікаво. Не буде мотивації до навчання 

дітей – ми ніколи не отримаємо результат. Ці зміни впливають і на систему післядипломної 

освіти, зумовлюючи нове змістове і технологічне навантаження на професійний розвиток 

фахівців у освітній галузі. В основу професійного розвитку вчителя покладено усвідомлення 

всіх перетворень в освіті як природної потреби постійно підвищувати свою кваліфікацію, 

формувати та розвивати професійний світогляд і педагогічну свідомість. 

  Як зазначається у численних коментарях до освітньої реформи, учителі НУШ не лише 

вчителі з вищою освітою чи зразковим дипломом, а, насамперед, фахівці, які творчо мислять, 

генерують новаторські ідеї, уміють спілкуватися і працювати в команді, гнучкі й упевнені в 

собі. Якщо раніше система освіти була спрямована на тривалу, ґрунтовну трансляцію знань 

від учителя до учня, то зараз процес передачі знань є багатовекторним «від усіх і всюди», а 

вчитель має стати партнером для учня у формуванні ключових компетентностей. Саме таку 

роль відводить педагогу Концепція Нової української школи. 

 Сучасний учитель має постійно працювати над собою, швидко вчитися, опановувати нові 

технології, миттєво змінюватися, щоб відповідати швидкоплинним вимогам суспільства. Він 

поступово перестає бути джерелом знань, а має навчити молоде покоління організовувати 

процес засвоєння знань.  

 Окрім того, серед вимог до професійних й особистісних якостей освітян нормативні 

документи визначають вмотивованість, компетентність, творчість, гнучке мислення, 

відповідальність за результати власної діяльності та здатність до саморозвитку. Український 

педагог теж повинен розуміти, що навчатися потрібно. У новому Законі України «Про освіту» 

(ст. 59) зазначено, що професійний розвиток педагогічних працівників передбачає постійну 
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самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми 

професійного зростання. 

Усі педагоги 1-х, 2-х класів, вчителі англійської мови, мистецтва, фізичної культури 

нашого закладу освіти пройшли та успішно завершили навчання за онлайн-курсом Еdera і 

курси підвищення кваліфікації педагогів з питань впровадження нової української школи при 

Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти. Наш навчальний заклад став 

базовим для проведення очних сесій даних курсів, а вчителі початкових класів: 

Пономаренко Н. І., Ковтунець О. М. є регіональними тренерами з підготовки педагогів 

нашого міста. 

Також підвищенню фахового рівня педагогів сприяє діяльність творчої групи 

«Початкова школа в аспекті НУШ: шляхи реалізації та перспективи розвитку» і 

функціонування методичного осередку вчителів початкових класів (керівник Чупун Л. М.). 

На базі освітнього закладу проведено семінари-практикуми: «Зміст початкової освіти у 

вимірі сьогодення. Сучасні підходи до уроку» для керівників методичних осередків учителів 

початкових класів, «Нова українська школа – простір освітніх можливостей вчителя та учня» 

для слухачів Волинського ВІППО, «Концептуальні підходи до управління сучасним освітнім 

закладом» для керівників навчальних закладів міста Луцька. 

НУШ передбачено створення умов для особистісно-зорієнтованого навчання. 

Ефективна індивідуалізація та диференціація навчального процесу забезпечується через 

організацію навчальних центрів, їх ще називають зонами, осередками: осередок письма і 

читання, осередок природознавства та дослідження, мистецький осередок, осередок вчителя, 

осередок новин, ігровий осередок, осередок тиші. 

Найважливішим компонентом ефективного менеджменту у класі є відносини. 

Відносини між учнем, вчителем та учнями класу. Учителі, які є ефективними менеджерами на 

початку навчального року впровадили правила та рутини. Правила класу передають 

очікування щодо відповідної загальної поведінки в класі, ці правила розроблено та прийнято 

усім класом, вивішено на видному місці. Рутини-це необхідні та передбачувані щоденні задачі, 

вони доповнюють правила і вивільняють час для навчання. Кожен клас може мати багато 

рутин, їх вибір залежить від учителя, який враховує потреби учнів та особливості школи. 

Важливі етапи сучасного уроку в 1 та 2 класах це – ранкові зустрічі, ранкове коло, тема 

тижня, тема дня, щоденні новини, крісло автора та інші, які спрямовані на розвиток співпраці, 

емоційного інтелекту, вміння працювати в команді. 

 Однією з провідних інновацій, що відповідає вимогам реформування освіти, є 

технологія критичного мислення. Практичне використання вправ з розвитку критичного 

мислення в першокласників та другокласників забезпечує позитивні зміни: підвищується 

інтерес до навчання, розвивається пошукова спрямованість мислення, зникає боязнь зробити 

помилку. Найпоширеніші стратегії формування і розвитку критичного мислення, які 

використовують педагоги початкової школи: «кубування», «гронування», «мозкова атака», 

асоціативний кущ», дослідження, діаграма Вена, шість цеглинок «LEGO», фішбоун, 

інсценізація та інші.  

Аналіз початкового етапу впровадження НУШ, спостереження відзначили перші 

позитивні тенденції та труднощі. 

Позитивні сторони: 

- уперше в українській історії шкільна реформа супроводжується суттєвою 

фінансовою підтримкою; 
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- вчитель має більше свободи, учні швидше адаптуються у школі; 

- учні вміють працювати у групах, знають один одного, спільно виконують роботу; 

- діти постійно займаються дослідницькою діяльністю; 

- задіяна практична діяльність; 

- проводиться формувальне оцінювання (допомагає відстежувати особистісний 

розвиток дитини та хід опанування навчальним досвідом як основ компетентності; 

- будувати індивідуальну траєкторію особистості); 

- масштабніше залучення дітей до руханок та ігрової діяльності; 

- впровадження тематичних днів та тижнів усестороннього розвитку дітей. 

Труднощі:  

- облаштування осередків; 

- збільшення часу на підготовку до уроків; 

- емоційна розкутість дітей, що потребує додаткового часу для налаштування учнів на 

робочу обстановку; 

- навчання у дві зміни. 

Але зміни потрібні, вони відбуваються. НУШ змінює роль вчителя. Вчитель стає 

модератором та фасилітатором. Він не «наповнює» дітей знаннями, а навчає знаходити 

інформацію і критично опрацьовувати її, зосереджує увагу на читанні не для вчителя і батьків, 

а для себе, застосовуючи знання на практиці, у важливих життєвих ситуаціях. 

 

УДК 37.091.275:37.012(477)  

Приймачук Л. О. 

 

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА МОНІТОРИНГОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ: З ІСТОРІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Одним із основних елементів забезпечення якості освіти є зовнішнє незалежне 

оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень учнів. Зовнішнє незалежне оцінювання – одна з 

найпоширеніших у світі та ефективних систем оцінювання навчальних досягнень учнів, яка 

дозволяє провести як підсумкову атестацію, так і селекцію для вищих навчальних закладів. 

Систему уніфікованого оцінювання знань випускників шкіл не можна назвати 

українською ідеєю. Даний підхід використовується в багатьох країнах світу і скрізь має свої 

відмінності від ЗНО. 

Одним із визнаних засновників тестування випускників є США. До-речі, підхід до 

тестування в цій країні суттєво відрізняється від того, що має місце в таких країнах як Україна, 

Росія, Білорусь. По-перше, тести в цій країні визначають не знання конкретного предмета, а 

загальний рівень знань школярів. По-друге, в США існує три види тестів: SAT 1 – визначає 

математичні здібності і навички усного мовлення; SAT 2 – визначає знання абітурієнтів по 

одній із шкільних дисциплін, АСТ – наглядний тест із варіантами відповідей. По-третє, уряд 

США не проводить тестування, він може лише впливати на методику його проведення, а 

безпосередньо самим тестуванням займаються приватні компанії. 

В Росії такий захід називається ЄДЕ (Єдиний державний екзамен). Російські школярі 

мають можливість здати три із 13 предметів. Оцінка знань проходить по 100-бальній шкалі. 

Якщо школяр отримує двійку за ЄДЕ, то в атестат ставиться три бали. В Білорусі ввели 

незначну оплату за можливість проходження випускного тестування. Оцінювання тестів у них 
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також проходить по 100-бальній системі. Можна здати 14 предметів, але більшість 

випускників вибирають тільки математику. 

Основними передумовами запровадження зовнішнього незалежного оцінювання в 

Україні було проголошення Національною доктриною розвитку освіти доступність до якісної 

освіти для всіх громадян України. Визначення головною метою української системи освіти – 

створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування 

поколінь, які здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності 

громадянського суспільства. Одним із пріоритетів державної політики в розвитку освіти 

визначається створення однакових можливостей для дітей і молоді у здобутті якісної освіти. 

Отже, мета зовнішнього незалежного оцінювання: забезпечення реалізації 

конституційних прав громадян на рівний доступ до якісної освіти, здійснення контролю за 

дотриманням Державного стандарту базової і повної середньої освіти й аналізу стану системи 

освіти, прогнозування її розвитку. Результати зовнішнього незалежного оцінювання 

зараховуються як результати державної підсумкової атестації і як результати вступних 

іспитів до вищих навчальних закладів. 

Соціологічне дослідження щодо ставлення молоді до випускних і вступних екзаменів 

напередодні запровадження зовнішнього незалежного тестування (Центр «Соціальний 

моніторинг», 2002 р.) показало, що дві третини опитаних вважали їх непрозорими і 

необ'єктивними, а практику їх проведення такою, що потребує істотного реформування. 

Більшість учнів і студентів прихильно ставилися до того, щоб результати випускних іспитів 

зараховувалися як вступні. Крім того, більше половини опитаних висловлювали думку, що 

незалежне оцінювання поліпшить прозорість системи вступу до ВНЗ і сприятиме 

об'єктивному оцінюванню навчальних досягнень абітурієнтів. 

Слід зауважити, що навіть у перші роки проведення ЗНО соціологічне дослідження, 

здійснене в межах проекту “Гідна Україна», засвідчило: загальнонаціональне впровадження 

ЗНО сприяло значному зниженню рівня корупції при вступі до ВНЗ і сприймається громадою 

як перспективний метод протидії корупції та підвищення якості знань випускників шкіл. 

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) повноцінно діє в Україні з 2008 р. За цей час 

воно встигло суттєво вдосконалитися та видозмінитися.  

Перш, ніж остаточно утвердитися в українській системі освіти, зовнішнє незалежне 

оцінювання пройшло багато етапів. 

Шлях від екзаменів до ЗНО, або «Історія запровадження та розвитку зовнішнього 

незалежного оцінювання в Україні». 

Початок 

- 1993 рік ознаменувався спробою створити тестування випускників загальноосвітніх 

шкіл. Через ряд чинників спроба виявилась невдалою. 

- У 2002 році Центр тестових технологій Міжнародного фонду «Відродження» 

спільно з Міністерством освіти і науки України провели 200 пілотних тестувань по Україні, у 

яких взяли участь студенти перших курсів вищих навчальних закладів. Мета проекту – 

апробація тестових завдань і розроблення технології адміністрування. 

- У 2003 році тестування з історії та математики пройшов 3121 випускник 670 

загальноосвітніх шкіл України. Чотири вищі навчальні заклади почали зараховувати 

результати тестування як вступні випробовування. За бажанням учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах результати тестування зараховують як державну підсумкову атестацію. 
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- У 2004 році кількість охочих зросла трохи більше, ніж на тисячу, а саме: 4485 

випускників шкіл міст Києва, Донецька, Львова, Харкова, Одеси взяли участь у тестуваннях з 

математики, української мови, історії, економіки. В 31 вищому навчальному закладі були 

прийняті рішення про зарахування результатів ЗНО як вступних випробовувань. 

Законодавче врегулювання 

- У 2005 році Віктор Ющенко надав указ Міністерству освіти і науки України 

здійснити перехід до проведення вступних екзаменів для вступу у ВНЗ шляхом складання ЗНО 

протягом 2005 – 2006 років. Постановою Кабінету Міністрів України № 1312 від 31 грудня 

було утворено Український центр оцінювання якості освіти та встановлено, що ЗНО 

навчальних досягень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які 

виявили бажанння вступати до ВНЗ, є державною підсумковою атестацією та вступним 

випробовуванням до цих закладів. Усі випускники 2006 року відчули на собі наслідок 

реалізації такої ідеї. 

Отож, тестування проводиться для 10 030 абітурієнтів з 1567 шкіл України. 

- У 2006 році ЗНО ввели на офіційному рівні. У Державному бюджеті України вперше 

були передбачені фінанси для його запровадження і моніторингу освіти. Починає свою 

діяльність Український центр якості освіти, створюється 9 його регіональних центрів. 

Проводиться тестування 41 818 випускників загальноосвітніх шкіл, де були задіяні 6 300 

інструкторів, 700 екзаменаторів. 

Удосконалення ідеї 

- У 2007 році всі освітні заклади, підпорядковані Міністерству освіти, зараховували 

абітурієнтів за сертифікатами ЗНО. Тестування проводилося лише з української мови, 

математики, історії (української та всесвітньої). ЗНО з хімії, біології, фізики проводилося лише 

для випускників шкіл Харківської області. 

Першого червня 2007 р. всі учасники тестування отримали в індивідуальних конвертах 

сертифікати з результатами. Участь у ЗНО взяло 116 327 абітурієнти, що становило 26 % від 

їхньої загальної кількості. У Києві, Харківській та Львівській областях ЗНО склали від 64 % 

до 94 % від загальної кількості випускників. 

- З 2008 року проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковою 

умовою вступу до вищого навчального закладу. 2008 року зовнішнє незалежне оцінювання 

проводиться з таких предметів: українська мова і література; історія України (з найдавніших 

часів до наших днів); всесвітня історія (з найдавніших часів до наших днів); зарубіжна 

література; хімія; фізика; біологія; математика; основи економіки; основи правознавства; 

географія. 

Після приходу Івана Вакарчука на посаду міністра освіти українська мова стала єдиною 

мовою, якою можна було складати ЗНО. Тим, хто навчався мовами інших національних 

меншин (російська, польська, угорська, кримська, молдавська, румунська), були видані 

словники з перекладами термінів українською мовою. Це викликало обурення в учнів 

нацменшин, зокрема угорців і росіян. У Криму пройшли масові протести за право складати 

тест російською. Голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко відправив листа до 

Міністерства освіти України з вимогою задовольнити бажання протестуючих, адже 95,6 % 

кримських школярів навчаються російською мовою. Рішення було прийняте: 14 лютого 2008 

року було заявлено, що з цього року тести будуть перекладені російською, польською, 

румунською, угорською, молдавською і кримськотатарською мовами. 
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Того року було складено 997 897 тестів. Для учасників ЗНО працювало 4600 пунктів 

тестування, у яких розміщувалося 81 000 аудиторій. Середня явка на тестуванні склала 76 %. 

– 2009 рік 

1 листопада 2008 року оголосили перелік сертифікатів ЗНО, потрібних для вступу на 

окремі спеціальності. Скоротили кількість предметів до восьми, скасувавши тест зі всесвітньої 

історії, зарубіжної літератури, основ економіки й основ правознавства. Натомість було 

введено тести на складання іноземних мов: англійську, німецьку, іспанську, французьку. 

Випускники могли вибрати для складання не три, а п’ять предметів. Тестування з української 

мови та літератури залишалося обов’язковим для вступу на всі напрями. 

У 2009 р. використовувалася традиційна інформаційна схема супроводу учасника в 

пункті тестування: 

1) персональне запрошення;  

2) алфавітні списки учасників зовнішнього оцінювання, що розміщувалися на вході до 

пункту тестування; 

3) аудиторний список учасників, що розміщувався на вході до аудиторії тестування; 

4) аудиторний протокол проведення зовнішнього оцінювання; 

5) індивідуальна паперова інформаційна наліпка на робочому місці учасника, де були 

зазначені номер його місця в аудиторії (протоколі), прізвище, ім’я, по батькові, номер 

запрошення для участі в зовнішньому оцінюванні та мова тестування). 

З цього року результати тестування можна було відслідковувати онлайн на сайті про 

вступ.  

Пробне ЗНО проводилося за кошти фізичних осіб. Вартість одного пробного 

тестування була пов’язана зі специфічними особливостями кожного регіону та становила від 

47 до 62 грн. Усього для складання тестів у 2009 р. зареєструвалася 461 981 особа. 

– 2010 рік 

Цього року закінчується кількарічний перехідний період, протягом якого тестування 

можна було здати однією з семи мов. Видано накази щодо поліпшення викладання 

українською мовою в школах нацменшин, тож ЗНО вперше проводитиметься лишень 

українською. Задля забезпечення права національних меншин будуть надаватися словники з 

перекладом основних термінів, що будуть використовуватися в тестах. Але Верховна Рада 

Криму вже 18 червня 2008 року звернулася до Верховної Ради та Кабінету Міністрів із 

проханням проводити зовнішнє незалежне тестування випускників шкіл Криму, що 

навчаються мовами національних меншин, цими мовами також після 2009 року. Проте 

рішення Міністерства лишається без змін. Кожен випусник школи має пройти тестування з 

української мови й літератури та на вибір математики чи історії. 

Абітурієнти-2010 першими могли реєструватися на ЗНО через інтернет. Проведення 

тестування з української мови та літератури, математики, історії України вперше відбувалося 

впродовж кількох сесій. Порівнюючи з попередніми роками, у 2010 р. зафіксовано збільшення 

кількості абітурієнтів, які зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні, але участь у 

ньому не взяли. Таких було 47 059 осіб, що складає 10,85 % від загальної кількості 

зареєстрованих (у 2009 р. – 5,59 %). 

- У 2011 році зовнішнє оцінювання для бажаючих стати студентами вищих 

навчальних закладів проводиться з таких предметів: українська мова та література, історія 

України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, російська мова, одна з іноземних мов 

(за вибором): англійська, німецька, французька, іспанська. Зовнішнє оцінювання з української 

https://studway.com.ua/zno/vstup.info
https://studway.com.ua/zno/vstup.info
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мови та літератури є обов′язковим для всіх абітурієнтів. Результати зовнішнього оцінювання 

зараховуються як вступні випробування до вищих навчальних закладів за освітньо-

професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра (спеціаліста, 

магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямування). Тести для зовнішнього 

оцінювання з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії були перекладені 

кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами. 

Серед новацій тогорічної реєстраційної кампанії – надання можливості кожному 

бажаючому самостійно сформувати заяву-реєстраційну картку за допомогою спеціальної 

комп’ютерної програми, створеної фахівцями Українського центру оцінювання якості освіти. 

Під час реєстрації абітурієнти мали змогу здійснювати вибір мови для складання тестів 

(кримськотатарська, молдовська, польська, російська, румунська, угорська). У поточному році 

пробне ЗНО проводилося за кошти фізичних осіб. Усього в 2011 р. у різних регіонах України 

було сформовано 4 045 пунктів тестування (у 2010 р. – 5 787), їхня середня наповнюваність 

складала 241,59 (у 2010 р. – 255,05). 

- У 2012 році для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалася 

328 941 особа, що на 71 619 осіб більше, ніж у попередньому році. Саме цим було зумовлено 

проведення тестувань із найбільш масових предметів – української мови і літератури, 

математики та історії України – у дві сесії. 

Збільшення кількості пунктів тестування, створених на базі вищих навчальних закладів 

(2012 рік – 1111 пунктів тестування, що становить 22,05 % від їхньої загальної кількості; 

2011 рік – 807 пунктів тестування, що відповідно становить 19,22 %) надало змогу 

дотриматися більшості вимог щодо організації та проведення процедур зовнішнього 

незалежного оцінювання, що сприяло об’єктивному та неупередженому оцінюванню знань. 

Організовано державний контроль за процесом тестування для більшої прозорості 

тесту. У зв’язку з активним використанням сучасних інформаційних технологій, нагальною 

потребою під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року стало 

застосування в пунктах тестування металодетекторів та відеоспостереження. Хоч Ігор 

Лікарчук в інтерв’ю наголосив, що відеоспостереження ─ це фікція. 

Реєстрація відбувалася за системою, розробленою 2011 року. У 2012 році кожному 

абітурієнтові було надано право скласти тести не більше, як із чотирьох предметів. 

– 2013 рік 

Тестування проводилися так: основна сесія – червень, додаткова сесія – липень. 

Введено додатковий предмет – світову літературу. Усього для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання було зареєстровано 322 088 абітурієнтів (основна сесія), серед них 

238 090 – випускники загальноосвітніх навчальних закладів поточного навчального року, що 

становить 85 % від їхньої загальної кількості. Порівняно з минулим роком, кількість 

зареєстрованих зменшилася на 6 452 особи (1,9 %). 

У 2013 році абітурієнти мали право скласти тести не більше, ніж із чотирьох предметів. 

Найбільшою популярністю серед предметів (окрім української мови і літератури) 

користувалися математика, історія України. Відбулися деякі зміни у програмі з різних 

предметів. Усього в 2013 році для проведення зовнішнього незалежного оцінювання було 

створено 4 729 пунктів тестування (у 2012 р. – 4753). 

- У 2012 – 2019 рр. відбуваються деякі зміни у програмі ЗНО, але процедура 

проведення залишається незмінною.  

- 2017 рік 
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Міністерство освіти і науки вирішило розробити оптимальні умови для того, щоб ЗНО 

стало більш доступним для учнів з особливими потребами. Створюються максимально 

адаптовані програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, 

історії України та математики для тих дітей, які страждають порушенням зору. 

Також у 2017 році як оцінки за державну підсумкову атестацію зарахують тестування з 

трьох предметів ЗНО. 

- 2018 рік 

До списку предметів, з яких можна було скласти ЗНО, включено 11 пунктів: українська 

мова і література; історія України; математика; біологія, географія, фізика, хімія; англійська 

мова, іспанська мова, німецька мова та французька мова. З 2018 року ЗНО не проводиться з 

предмету «російська мова».  

Результати ЗНО з трьох навчальних предметів – української мови та літератури, 

математики або історії України та одного з предметів, зазначених у переліку – зараховані як 

результати державної підсумкової атестації. 

Для проведення ЗНО з іноземних мов використали тести двох рівнів складності: рівня 

В1 і рівня В2. Новацією цих тестів стала частина «Розуміння мови на слух», яка містить 

прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них. 

- 2019 рік  

Кожен учасник ЗНО цього року складає тести не більше як з чотирьох предметів. Кожен 

випускник загальноосвітнього навчального закладу для отримання документа про середню 

освіту (атестата) здавав три обов’язкові предмети: українська мова і література – обов’язковий 

для всіх, другий на вибір учня – математика або історія України і третій – на вибір із тих 11, 

що залишилися. 

Будь-яка, навіть добре розроблена, оцінна модель ніколи не є ідеальною, тому 

запровадження системи зовнішнього оцінювання в Україні повинне передбачити постійне 

вдосконалення оцінних процедур відповідно до нових запитів суспільства. 

Отже, ЗНО має бути не тільки механізмом, а й об’єктом системи державно-

громадського управління освітою. Україна має брати активну участь у міжнародних 

порівняльних дослідженнях якості освіти (TIMSS, PIRLS, PISA, AHELO). Адміністрування 

тестів національної системи моніторингу якості освіти має здійснюватися незалежною 

установою – Українським центром оцінювання якості освіти. 
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ІННОВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – 

ПРОСТІР РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного вдосконалення 

системи освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх громадян. Освіта поступово 

перетворюється на систему, здатну до саморегуляції – відповідно до викликів суспільного 

розвитку, які постійно змінюються, на інноваційне середовище, у якому особистість 

отримує навички і вміння самостійно оволодівати знаннями впродовж життя та 

застосовувати ці знання в практичній діяльності. 

Обов’язковою умовою підвищення якості освітніх послуг, моделювання 

індивідуальної освітньої траєкторії особистості є постійний розвиток й оновлення 

освітнього середовища закладу освіти. Інноваційне освітнє середовище – «це педагогічно 

доцільно організований простір життєдіяльності, який сприяє розвитку інноваційного 

ресурсу особистості, інтегрований засіб накопичення і реалізації інноваційного потенціалу 

навчального закладу» [3, С. 110]. 

Працюючи над дослідно-експериментальною темою «Формування компетентної 

особистості школяра в умовах інноваційного розвитку освітнього середовища» під 

керівництвом Луцюка А. М., кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри педагогіки і 

психології ВІППО, ми прийшли до висновку, що інноваційний розвиток закладу освіти 

відбувається через системні зміни освітнього середовища, яке є простором розвитку 

здібностей і талантів особистості – учня і вчителя, стимулом до самопізнання й 

самовдосконалення, засобом пізнання Батьківщини, світу. 

Беззаперечним є той факт, що до розвитку освітнього середовища спонукають лише 

ті зміни, які відбуваються за умови мотиваційної, когнітивної, креативної, рефлексивної 

готовності особистості до інноваційної діяльності. При відсутності готовності до 

інноваційної діяльності або за умови низького рівня сформованості цієї готовності 

відбувається механічне перенесення нововведень, що призводить до втрати змісту й 

глибинної суті інновації. Успішними ж є такі зміни, які життєво необхідні на даному етапі 

розвитку освітнього середовища, відповідають рівню інноваційної компетентності 

суб’єктів освітнього процесу – наявності у них системи мотивів, знань, умінь, навичок, 

особистісних якостей, що забезпечують ефективність впровадження інновацій. 

Розглядаючи інноваційне освітнє середовище навчального закладу не як явище 

статичне, обмежене часовими чи просторовими координатами, а як складову інноваційного 

освітнього простору в цілому та освітнього простору особистості зокрема, акцент 

здійснюємо на таких його складових: гуманістичний, мотиваційний простір, ціннісний, 

креативний, інтелектуальний, інформаційно-комунікаційний та ергономічний, 

виокремлення яких зумовлено принципами діяльності ОНЗ «НВК «Локачинська ЗОШ І-ІІІ 

ст.-гімназія», а саме: дитиноцентризму, партнерства, проактивності, синергії, 

інноваційності, науковості і доброчесності. А також візією – концепцією розвитку закладу 

освіти, рівнем готовності колективу до інноваційної діяльності, раніше набутим досвідом 

створення освітнього середовища. 
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Прикметною рисою розвитку освітнього середовища Локачинської школи-гімназії є 

підхід до впровадження інновацій як до педагогічного проектування, особливістю якого є 

практична спрямованість, гуманістичний характер проектної взаємодії та обов’язкова 

результативність. «Одним із ефективних засобів інноваційного розвитку закладу є 

проектний підхід, суть якого полягає у використанні проектної технології впровадження 

інновацій» [1, С. 403]. Відповіді на запитання: що дасть цей проект для вчителя, учня; 

наскільки довготривалими будуть його результати; як змінить він освітнє середовище 

школи; наскільки потужним є його розвивальний компонент, – визначають пріоритетність 

втілення тих чи інших проектів у закладі освіти. Визначення мети і формулювання завдань 

проекту, очікуваних результатів, складання графіка реалізації і бюджету, розроблення 

системи оцінювання проміжних та кінцевих результатів, аналіз результативності – 

традиційні складові впровадження інновацій в ОНЗ. Серед проектів віддаємо перевагу тим, 

що передбачають міжпредметні зв’язки та системно-діяльнісний підхід (STEM-школа, 

участь у Всеукраїнських наукових школах, лабораторіях), міжвікову взаємодію та 

екологічне спрямування («Здай батарейки – збережи планету»), краєзнавчий характер 

(«Ярмарок майстрів»), формування позитивного мотиваційного мікроклімату колективу 

(«Мотиваційна зона», «Школа успіху»), створення інтерактивного освітнього середовища 

предметних кабінетів («Відкритий світ»), зміни в ергономічному просторі школи 

(«Територія дитинства», «Арт-простір», «STEAM-простір»), розвиток індивідуальної 

самоосвітньої траєкторії педагога («Навчаю навчаючись»). Особливу увагу під час 

реалізації проектів приділяємо розвитку «гнучких навичок» особистості – soft skills: вміння 

навчатися протягом життя, працювати в команді, вести переговори, розвитку критичного 

мислення, креативності, емоційного інтелекту, когнітивної гнучкості, готовності до 

багаторівневого вирішення проблем, навичок тайм-менеджменту. 

Ступінь готовності учасників освітнього процесу до інноваційної діяльності є різним. 

Успіх створення освітнього середовища, його дієвість, ефективність залежать від того, щоб 

помітити новатора, допомогти йому об’єднати навколо себе однодумців, створити 

середовище, сприятливе для проектування і впровадження нововведень. 

В. О. Сухомлинський наголошував: «Педагогічна ідея – це крила, на яких підноситься 

колективна творчість. Ідея надихає колектив, і починається найцікавіше й найпотрібніше в 

шкільному житті – колективна дослідницька робота» [2, С. 112]. 

 Надзвичайно важливо підтримати такого вчителя, учня, навіть якщо результат не 

зовсім відповідає очікуванням. Спрогнозувати і попередити можливі перешкоди, 

антиінноваційні бар’єри, без яких не обходяться жодні зміни. І за результатами 

впровадження інновацій проаналізувати їх вплив на освітнє середовище школи в цілому, 

наголосити на значущості внеску конкретної особистості, творчої групи педагогів у 

розвиток закладу. Мотивація значущості успіху конкретної справи для розвитку 

особистості, колективу є ключовою. 

Вважаю, що віра в особистість – дитину, вчителя – аксіома в процесі реформування 

освітнього середовища закладу освіти. Вона наповнює його, визначає його атмосферність, 

спонукає до модерування такого мотиваційного середовища, яке програмує дитину, 

наставника на пошук шляхів самовдосконалення, пізнання власних здібностей і талантів, 

вміння вчитися на власних помилках і не опускати руки в разі невдачі – програмує на успіх. 

«У наших руках найбільша з цінностей світу – Людина, – наголошував 

В. О. Сухомлинський. – Найпотворніше, найзловісніше в нашій педагогічній справі – не 
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вірити в Людину. Там, де немає віри в Людину, в добре начало в ній, будь-яка педагогічна 

система розсипається на порох» [2, С. 234]. 

Однією з інноваційних характеристик освітнього середовища Локачинської школи-

гімназії є мотиваційний простір. Коли дитина приходить у школу, її зустрічає нагадування: 

«Ми в тебе віримо. Ти все зможеш. Мама і тато», а коли йде додому, школа проводжає її 

словами: «Я тобою пишаюся. Твоя вчителька». Практика створення освітнього середовища 

переконує: мотиваційний простір є життєво необхідним для формування розвивальних 

установок особистості на шляху до успіху.  

Ми переконані: кожна дитина може досягнути успіху. Але їй потрібно допомогти: 

допомогти розкритися, пізнати свої здібності, щоб працювати над їх розвитком і стати 

успішною. Важливо помітити навіть найменший успіх особистості і зробити його стартом 

для нових успіхів. Цінування навіть найменшого успіху є прикметною рисою освітнього 

середовища ОНЗ. А ще кожну перемогу ми позиціонуємо як спільну перемогу дитини і 

вчителя, що водночас є дієвим мотиватором до нових досягнень. Як правило, імпульсом до 

нових змін є вже втілені задуми. Інновації в освітньому середовищі спонукають вчителів 

вдосконалювати педагогічну майстерність, підвищувати рівень володіння сучасними 

засобами обробки й збереження інформації, урізноманітнювати форми організації 

освітнього процесу, методичний інструментарій. Як керівник школи, відчуваю особливе 

задоволення, коли колеги діляться думками, враженнями від впровадження інновацій: 

«Я не впізнав своїх учнів – вони такі молодці…», «У нас вийшло краще, ніж ми 

сподівалися…», «Цей проект змінив життя школи…», «Дякую за підтримку…». 

Зміни в освітньому середовищі закладу сприяють зростанню особистої переконаності 

педагогів у необхідності застосування інновацій, розвитку інноваційної культури, 

вдосконалення навичок управління нововведеннями, що веде до зростання 

результативності роботи та іміджу закладу освіти, до підвищення конкурентоспроможності 

вчителя, а отже і конкурентоспроможності учня. Основним результатом постійного 

оновлення освітнього середовища є створення розвивального простору, який мотивує до 

вдосконалення, у якому не працювати не можна, формування філософії розвитку, успіху 

кожної особистості як запоруки розвитку та успіху колективу. 
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CТРАТЕГІЇ Й ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ ЗЗСО 

 Постановка проблеми. Процеси, що відбуваютьcя нині в оcвіті України, вимагають 

нових підходів до управління закладами ocвіти з метoю забезпечення їх виcoкoї ефективнocті 

та кoнкурентoздатнocті. Oдин із таких підхoдів пoлягає у врахуванні їх керівниками 

ocoбливocтей oрганізаційнoї культури закладів та визначенні ocнoвних заcад її фoрмування. У 

зв’язку зі cпецифікoю керівництва педагoгічним кoлективoм в умoвах рoзширення функцій 



173 
 

управління та неприйняття cилoвoгo керування актуалізуєтьcя перехід дo так званoгo 

непрямoгo, м’якoгo управління, яке мoжна oпocередкoванo здійcнювати через ocнoвні чинники 

фoрмування oрганізаційнoї культури закладу ocвіти та oрганізаційнoї культури її керівника. 

Актуальніcть теми oбумoвлена пoтребoю викoриcтання керівниками у практиці управління 

закладoм ocвіти елементів oрганізаційнoї культури та відcутніcтю рoзрoблених алгoритмів 

рoзвитку oрганізаційнoї культури керівників.  

Аналіз ocтанніх дocліджень і публікацій. Напрацювання з прoблематики 

oрганізаційнoї культури накoпичені в галузях менеджменту, філocoфії ocвіти, пcихoлoгії, 

coціoлoгії тoщo. Це, зoкрема, рoбoти O. Бабича, І. Живoтoвoї, Г. Кoлєcнікoва, В. Кoлпакoва, 

Г. Хаєта та інших. 

Дo cиcтемнocті рoзгляду питання такoж неoбхіднo дoдати фундаментальні рoзрoбки із 

філocoфії ocвіти – зoкрема, таких автoрів, як В. Андрущенка, Є. Биcтрицькoгo, А. Биcтрoва, 

В. Бoдака, Д. Гудкoва, П. Гуревича, І. Дзюба, В. Заблoцькoгo, C. Ікoннікoва, М. Кагана, 

В. Каганcькoгo, C. Кримcькoгo, Б. Парахoнcькoгo, І. Предбoрcькoї, Н. Cкoтнoї, В. Табачкoвcькoгo.  

Г. Єльникoвoю значна увага приділяєтьcя адаптивнoму управлінню. Зуcтрічаютьcя 

такoж рoбoти з більш ширoкoї прoблематики філocoфії управління (В. Бех, В. Вoрoнкoва, 

Д. Дзвінчук, Г. Неcтеренкo, O. Пoнoмарьoв, O. Рoманoвcький, Л. Тoважнянcький, C. Фареник, 

І. Шавкун). Вивчалиcя oкремі аcпекти oрганізаційнoї культури, зoкрема в бізнеcoвих та 

ocвітніх oрганізаціях (Л. Карамушка, В. Лoзниця, Л. Oрбан-Лембрик, Ю. Палеха, І. Cавка, 

Г. Тимoшкo, O. Францев та ін.). Прoблематика oрганізаційнoї культури більшoю мірoю 

рoзрoблена в працях західних дocлідників – таких, як П. Вейл, C. Девіc, М. Елвеccoн, 

П. Ентoні, Дж. Мартін, Д. Мейерcoн, Р. Мoран, Д. Ньюcтрoм, А. Петтігру, Т. Пітерc, К. Рей, 

Р. Рoзенфельд, В. Cате, Л. Cмірцих, Г. Cміт, В. Cпівак, Е. Вілкінз, Р. Вoтерман, П. Харріc, 

Ч. Хенді, Е. Шейн. Дo пcихoлoгічних чинників фoрмування oрганізаційнoї культури 

зверталиcя Д. Бoллінже, Дж. Діcтефанo, Г. Лейн, В. Oучі, Г. Хoфcтеде. Ця прoблема знайшла 

cвoє відoбраження в диcертаційних рoбoтах з питань дocлідження oрганізаційнoї культури в 

галузі: педагoгіки (В. Винoградoва, М. Гедієва, Н. Іoрданoва, Г. Літoвченкo. Н. Cтрижак та ін.); 

пcихoлoгії (В. Вoрoнін, C. Липатoв, Ж. Cеркіc); coціoлoгії (Н. Зубрева, А. Капітoнoв, C. Юр’єва 

та ін.). Аналіз ocтанніх дocліджень і публікацій cвідчить прo те, щo у педагoгічній теoрії і 

практиці зрocтає прoфеcійна зацікавленіcть та активізуєтьcя рoбoта з цієї прoблеми. Вoна 

виcвітлюєтьcя в cеріях наукoвo-пoпулярних видань, в педагoгічній та метoдичній практиках, 

ocoбливo в наукoвих кoлах Пoльщі, Бельгії, Франції. Збільшення кількocті рoбіт, приcвячених 

прoблемам рoзвитку oрганізаційнoї культури cвідчить прo пильну увагу вчених дo цьoгo 

питання. Прoте, не дивлячиcь на наявніcть певних уcпіхів у вирішенні теoретичних та 

практичних аcпектів прoблеми, ми відзначаємo недocтатньo вивчене питання рoзвитку 

oрганізаційнoї культури керівника закладу ocвіти в педагoгічній теoрії і практиці. Дo 

характериcтик oрганізаційнoї культури дocлідники звертаютьcя лише пoбіжнo, в пooдинoких 

тезах, не фoрмуючи ціліcнoї кoнцепції.  

Метoю cтатті є визначення шляхів фoрмування та рoзвитку oрганізаційнoї культури 

керівників закладів ocвіти.  

Виклад ocнoвнoгo матеріалу. Oрганізаційну культуру керівника мoжна рoзглядати в 

вузькoму і ширoкoму аcпектах: у вузькoму аcпекті пoняття – це філocoфія управління, ціннocті 

(oб’єкти на які cпрямoвана управлінcька діяльніcть керівника), нoрми йoгo пoведінки в coціумі 

і в шкoлі, oрганізаційні здібнocті, пoзитивний імідж, та в ширoкoму cенcі – це ввеcь cпектр 
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пoглядів, віднocин, впливів щo визначають cпецифіку управлінcькoгo cтилю керівника в 

ocнoву якoгo пoкладений oрганізаційнo-діяльніcний підхід в управлінні закладoм ocвіти.  

Cучаcний керівник закладу ocвіти у прoцеcі cвoєї управлінcькoї діяльнocті підвищує 

рівень cфoрмoванocті влаcнoї oрганізаційнoї культури врахoвуючи при цьoму cвoю 

ментальніcть, динаміку, вимoги зoвнішньoгo cередoвища та лідерcькі якocті. В ідеалі, 

навчальнoму закладу пoщаcтилo, якщo ocoба, яка предcтавляє керуючу cиcтему закладу, 

наділена лідерcькими якocтями. В такoму випадку, завдяки oрганізаційній культурі керівника, 

прoгнoзoваним є прoцеc рoзвитку шкoли та пoзитивні зміни в педагoгічнoму кoлективі. 

В cитуації ж, кoли у керівника відcутні лідерcькі якocті, йoму непрocтo міняти cпocoби 

діяльнocті, cтиль керівництва і cпілкування, рoзвивати влаcну oрганізаційну культуру 

зoрієнтoвану на рoзвитoк і утвердження oрганізаційнoї культури загальнoocвітньoгo закладу 

ocвіти. 

Cтратегія управління змінами в закладі ocвіти є oднією з oрганізаційних cтратегій, щo 

характеризуєтьcя уcвідoмленням неoбхіднocті запрoвадження змін у діяльнocті закладу 

ocвіти, наявніcтю у керівника-лідера влаcнoгo бачення oрганізаційнoгo рoзвитку, передбачає 

діагнocтику cтану функціoнування її параметрів, вирoблення цілей та шляхів їх дocягнення, 

узгoджених з міcією закладу, виявлення причин oпoру кoлективу за йoгo наявнocті та 

запрoвадження технoлoгій йoгo пoдoлання. 

Прoцеc запланoванoгo запрoвадження змін в закладі ocвіти передбачає чітке 

фoрмулювання oрганізаційнoгo бачення, кoнкретизацію cутнocті змін і нoвацій, визначення 

виду змін – зміcтoвих, oрганізаційних, технічних, технoлoгічних, метoдичних, інфoрмаційних 

– та oзнайoмлення з ними кoлективу, наявніcть cприятливих умoв для прoведення змін і 

з’яcування перешкoд, які мoжуть виникнути, cтратегій як заcoбів реалізації oрганізаційних 

змін cтратегій абo «cтратегічнoгo набoру». 

Пoчинати треба із чіткoгo фoрмулювання влаcнoгo бачення: щo, навіщo і як змінювати 

в рoбoті закладі ocвіти та з кoлективoм. Бачення має бути цілеcпрямoваним, дoбре oбдуманим 

і практичним. Керівник має чіткo уявляти, щo є ключoвим у йoгo намірах, і пoвинен вірити в 

ньoгo, ocкільки oдержує мoтивацію від цьoгo, фoрмує чітке перекoнання.  

Це бачення керівник буде викoриcтoвувати як першу ітерацію, щoб приймати виважені 

управлінcькі рішення, визначати пріoритетніcть тих чи інших напрямів рoбoти, перевіряти 

уcпіх і підвищувати рівень мoральнocті в закладі ocвіти. 

Вcтанoвленo ocoбливocті oрганізаційнoгo бачення керівника закладу ocвіти: 

- Має бути пoв’язане з кoнкретним закладoм ocвіти в кoнкретнoму прocтoрі й чаcі. 

- Йoгo cлід oбирати з інших варіантів мoжливих бачень рoзвитку ocвітньoгo закладу 

як таке, щo найбільше відпoвідає запитам, ocвітнім і coціальнo значущим пoтребам та 

інтереcам учнів і їхніх батьків як замoвників ocвітніх пocлуг. 

- Вoнo має відoбражати щирі наміри й зoбoв’язання керівника як лідера. 

- Вoнo має бути привабливим для педагoгічнoгo кoлективу, вмoтивoвувати йoгo дo 

діяльнocті. Вoнo пoвиннo cтати баченням уcьoгo закладу ocвіти. 

- Вoнo мoже бути рoзвинуте й oцінене через якийcь чаc внаcлідoк зміни реcурcів абo 

пoтреби.  

Немає жoднoгo oрганізаційнoгo бачення, щo малo би правo бути пocтійним. Найбільш 

вагoмим чинникoм cтвoрення реальнoгo бачення є oтoтoжнення йoгo з «духoм закладу». 

З᾽яcoванo, щo джерелами oрганізаційнoгo бачення є три групи фактoрів, які 

зумoвлюють йoгo cтруктуру. Це: 
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- Фактoри в межах лідера – йoгo cвітoгляд, влаcна віра, ocoбиcтіcні й прoфеcійні 

ціннocті, перекoнання. 

- Фактoри в межах ocвітньoгo закладу – йoгo іcтoрія, традиції, замoвники (учні, батьки 

учнів, coціальні групи, інcтитуції, приватні ocoби), людcькі реcурcи та їхній пoтенціал, 

реcурcне забезпечення. 

- Фактoри в межах зoвнішньoгo oтoчення – oчікування грoмади щoдo викoнання 

coціальнoгo замoвлення на якіcну ocвіту та на кoнкурентocпрoмoжнoгo випуcкника закладу. 

Для репрезентації oрганізаційнoгo бачення зацікавленій грoмадcькocті та батькам учнів 

керівник закладу ocвіти мoже викoриcтoвувати будь-які заcoби, щo є у йoгo рoзпoрядженні, 

зoкрема Інтернет-реcурcи – cайт абo пoртал закладу та cтoрінки у coцмережах, інфoрмаційнo-

аналітичні oгляди, анкетні oпитування грoмадcькocті та учнів, інтерв’ю, презентації, дані 

cамoатеcтації ocвітньoї oрганізації, кoнcультування, кoнкурcи, ЗМІ.  

Oрганізаційне бачення залежить від cпецифіки закладу ocвіти, рівня йoгo cтратегічнoгo 

рoзвитку, тoбтo від мoжливocтей керівника і кoлективу cприйняти зміни у зoвнішньoму 

coціальнoму cередoвищі та ефективнo реагувати на них шляхoм прийняття й ухвалення 

управлінcьких рішень, важливих для закладу та для визначення йoгo майбутньoгo якіcнoгo 

cтану oрганізаційнoгo рoзвитку. Бачення має бути зрoзумілим і прийнятним для вcіх ocіб, 

зацікавлених у рoзвитку ocвітньoгo закладу, щo cтає мoжливим завдяки впрoвадженню 

cтратегії oрганізаційнoгo рoзвитку. 

Питань, які мають важливе значення як для наукoвців, так і для керівників-практиків, 

багатo. А виникають вoни найчаcтіше тoді, кoли в oрганізації намагаютьcя запрoвадити зміни 

абo нoві cтратегії, які cуперечать нoрмам і ціннocтям людей в кoлективі абo їх ocoбиcтіcним 

ціннocтям, ocкільки в культуру oрганізації включені уcі. 

Хoча, як правилo, в oрганізації культура є непoмітнoю, її немoв не пoмічають та пoвнoю 

мірoю не уcвідoмлюють важливіcть цьoгo унікальнoгo багатoвимірнoгo явища. Пoшук 

відпoвідей на ці питання є вкрай важливим і для визначення взаємoзв’язку oрганізаційнoї 

культури зі cтратегіями та oрганізаційними ціннocтями, які забезпечать oрганізації 

ефективніcть в мінливoму зoвнішньoму cередoвищі. Будь-яка oрганізація, і ocвітня такoж, для 

ефективнoгo функціoнування має бути реcурcнo забезпеченoю, як cвідчить аналіз праць 

вітчизняних і зарубіжних учених із cтратегічнoгo, інфoрмаційнoгo та oрганізаційнoгo 

менеджменту в умoвах змін [1]. За cучаcних умoв cеред уcіх реcурcів oрганізації cтратегічним 

реcурcoм і цінніcтю є наcамперед людcькі реcурcи (а не лише фінанcи, знання й інфoрмація), 

щo за умoв цифрoвoгo cуcпільcтва відіграють ключoву рoль у вcіх без винятку прoцеcах і 

змінах у життєдіяльнocті людей [2; 3; 4]. 

Cучаcні реалії, підкріплені теoретичнo oбґрунтoваними теoріями – людcьких реcурcів і 

людcькoгo капіталу, cтратегічнoгo менеджменту, менеджменту культури, oрганізаційнoї 

пoведінки, – дoзвoляють cтверджувати, щo будь-яка oрганізація, і ocвітня такoж, cтвoрюєтьcя 

для людей і заради людей, яких cлід уcвідoмлювати, cприймати та визнавати як цінніcть для 

coціуму, та які мають бути цінніcтю й ocoбиcтіcнoю – для cебе cамих, тoбтo кoнкретна людина 

має уcвідoмлювати cебе цінніcтю через ocoбиcтіcне cтавлення дo cебе як дo нocія культури. А 

в oрганізації людину cлід cприймати та визнавати як людcький капітал, інвеcтoваний в 

oрганізацію для фoрмування влаcнoї культури уcпіху та рoзквіту oрганізації [5]. Oтже, наcтав 

чаc уcвідoмленoгo визнання людини як ціннocті не лише в диcкурcах oбґрунтoванoї теoрії 

людcькoгo капіталу, пoпри декларативнo прoгoлoшену цінніcть у державницьких дoкументах 
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різнoгo cтупеня значущocті в нашoму cуcпільcтві, а й у cучаcних реаліях, підкріплених 

cвідoмими діями прoгреcивнoї cпільнoти [6]. 

Oкрім тoгo, cлід уcвідoмлювати влаcне й cам фенoмен культури як цінніcть – шляхoм 

виявлення певнoгo cтавлення людини дo тих чи інших явищ, прoцеcів, oб’єктів, 

загальнoлюдcьких, oрганізаційних і ocoбиcтих ціннocтей, традицій, нoрм і cтандартів 

пoведінки, coціуму, в якoму рoзгoртаєтьcя культура, дo мoдернізаційних змін у вітчизняній 

ocвіті, щo відбуваютьcя у взаємoзв’язку із такими загальнoцивілізаційними транcфoрмаціями, 

як глoбалізація, інтернаціoналізація (єдина шкала ціннocтей і cтандартизація знань), 

децентралізація та дебюрoкратизація управління, гуманізація, інфoрматизація, та cпoнукають 

учених і практиків дo ретельнoгo вивчення.  

Oрганізаційні cтратегії впливають на рoзвитoк закладу як базиcу ядра cтратегічнoгo 

менеджменту в cфері ocвіти. Так, cтратегія визначаєтьcя як дoвгocтрoкoвий, якіcнo вибраний 

напрям рoзвитку, який інтегрує міcію, цілі, нoрми та дії в єдине ціле; визначає реcурcне 

забезпечення закладу з урахуванням її внутрішніх переваг і недoліків, oчікуваних змін. 

Cтратегія являє coбoю загальний кoмплекcний план дocягнення цілей закладу ocвітни. Цілі – 

це результати, а cтратегія визначає шляхи, метoди, заcoби їх дocягнення. 

Cтратегію мoжна cфoрмулювати, а пoтім реалізoвувати, і навпаки. Cтратегію oпиcують 

на ocнoві реальнoгo cпocoбу дій в oрганізації, вихoдячи з результатів аналізу важливих пoдій 

і рішень, які приймалиcя прoтягoм ocтанніх рoків, і демoнcтрують закoнoмірнocті прoцеcів і 

явищ, у кoнтекcті явища, щo рoзглядаєтьcя; це – oрганізаційна культура ocвітньoї oрганізації. 

Виявлення закoнoмірнocтей – важливий крoк дo рекoнcтруювання чиннoї cтратегії за наявнoї 

пoтреби. 

Виcнoвки. Cтратегія управління змінами в ocвітньoму закладі є oднією з 

oрганізаційних cтратегій, щo характеризуєтьcя уcвідoмленням неoбхіднocті запрoвадження 

змін, наявніcтю у керівника-лідера влаcнoгo бачення oрганізаційнoгo рoзвитку, передбачає 

діагнocтику cтану функціoнування її параметрів, вирoблення цілей та шляхів їх дocягнення, 

узгoджених з міcією закладу ocвіти, виявлення причин oпoру перcoналу за йoгo наявнocті та 

запрoвадження технoлoгій йoгo пoдoлання. 

Пoчинати треба із чіткoгo фoрмулювання влаcнoгo бачення: щo, навіщo і як змінювати 

в рoбoті педагoгічнoгo кoлективу. Бачення має бути цілеcпрямoваним, дoбре oбдуманим, 

практичним, прийнятним для вcіх, зацікавлених у рoзвитку ocвітньoгo закладу, щo cтає 

мoжливим завдяки впрoвадженню cтратегії oрганізаційнoгo рoзвитку. 
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М. O. Cташенкo. Луцьк : ВІППO. 2016. 120 c. 
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6. Фoрмування прoфеcійнoї культури керівника навчальнoгo закладу в cучаcнoму ocвітньoму 

cередoвищі : зб. наук. праць / Укл. М. O. Cташенкo. Луцьк : ВІППO. 2015. 148 c. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ 

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ 

Світовий досвід із розвитку і запровадження у навчальних закладах різного типу 

дистанційних форм навчання створив сприятливий ґрунт для запозичення багатьма країнами 

базових практик та створення власних моделей дистанційної освіти з урахуванням комплексу 

політико-економічних та соціокультурних особливостей. В останнє десятиліття реалізацію 

цього процесу значно прискорює стрімкий розвиток комп’ютерних і телекомунікаційних 

технологій.  

Відтак, забезпечення вільного доступу до освітніх ресурсів шляхом широкого 

використання сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж становить 

провідну мету системи дистанційної освіти. 

На сучасному етапі реалізація ДО здійснюється за допомогою різноманітних 

технологій, які передбачають використання різних форм подання навчально-методичних 

матеріалів та різноманітних контрольних зрізів; застосування в різних обсягах 

телекомунікаційних технологій і ПК та ін. [5]. 

До першочергових проблем, які виникають у процесі реалізації дистанційної форми 

навчання для дисциплін гуманітарному напрямку, можна віднести складність контролю 

пізнавальної діяльності студентів та об’єктивного оцінювання їх знань. Для забезпечення 

успішного координування та перевірки самостійної роботи студентів рекомендовано 

використовувати технології змішаного навчання або контроль в режимі «онлайн» [2, С. 21]. 

Крім того, нагального вирішення потребують питання по розробці спеціальних електронних 

навчально-методичних матеріалів, створення загальної бази даних дистанційної освіти. 

Гостра необхідність розв’язання першочергових завдань, які повстали перед сучасною 

українською освітою внаслідок чисельних змін в суспільно-політичний царині суспільства 

вимагає створення надійної моделі освіти, яка б гарантувала успішну реалізацію провідного 

принципу ДО – «освіта впродовж усього життя». Відтак, першочерговими завданнями 

дистанційної освіти в українському освітньому просторі є адаптація її провідних форм до 

професійних запитів і потреб здобувача, а також формування в процесі дистанційного 

навчання когнітивного досвіду особистості. 

Метою дослідження є вивчення, систематизація та порівняння наявних моделей 

дистанційної освіти, які застосовуються для гуманітарних дисциплін у дистанційному режимі 

та виділення найбільш дієвих і результативних її форм. 

Завданнями публікації виступають: 

- ознайомлення з історією виникнення і розвитку дистанційної форми навчання; 

- аналіз досвіду у цій площині зарубіжних освітніх установ; 

- визначення передових моделей дистанційної освіти щодо викладання гуманітарних 

наук. 

Серед сучасних вітчизняних дослідників дистанційної освіти, які здійснили 

комплексний аналіз її базових моделей та світовий досвід реалізації даної форми навчання 

можна виділити Н. Жевакіну, В. Кухаренко, В. Бикова, Л. Гаврілову, А. Андрєєва та ін. Серед 
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зарубіжних науковців варті уваги дослідження М. Сімонсона, Д. Пейнтера, П. Валіатана. 

Аналізуючи процес розвитку ключових аспектів дистанційної освіти вони успішно розробили 

і збагатили її термінологічний апарат та чітко визначили реальні перспективи подальшого 

розвитку даної моделі в українських освітніх закладах. 

Засновником дистанційної форми навчання і розробником першого курсу нової моделі 

співпраці учасників освітнього процесу вважається англієць Ісаак Пітман. Відбулась ця 

визначна в освітній історії подія в другій половині ХІХ ст. Трохи пізніше практика 

дистанційної освіти була продовжена в Берлінському університеті, і лише наприкінці ХІХ 

століття дана форма навчання отримує офіційний статус. Надалі інновація продовжує активно 

запроваджуватись в ряді освітніх європейських установ і лише на початку ХХІ століття 

з’являється в Україні. 

Слід зазначити, що реалізація дистанційної освіти на першому етапі свого розвитку 

здійснювалась шляхом листування учасників освітнього процесу. Наступний період 

характеризувався активним запровадженням мультимедійного підходу у процес навчання. 

Розробкою відповідного обсягу необхідних навчальних матеріалів в даному разі займався 

Відкритий Університет Великобританії. Відносно подальшого розвитку інноваційної моделі 

освіти, то він відбувався шляхом стрімкого запровадження інтерактивних електронних 

технологій, які сприяли комп’ютеризації дистанційної освіти. Ці процеси забезпечили ДО 

якісно новою комунікаційною моделлю яка значно спростила взаємодію учасників освітнього 

процесу завдяки використанню нових каналів зв’язку – електроної пошти, аудіо- 

відеоконференції тощо. 

 В українській освітній системі розвиток і запровадження ДО здійснювався у три етапи. 

Протягом зазначеного періоду тривали організаційні процеси оформлення нової освітньої 

моделі, розроблення правових засад і стандартів, стрімке розгортання і запровадження 

дистанційної освіти як альтернативної форми навчання, залучення додаткових джерел 

фінансування та інші чисельні кроки у цьому напрямку. На сьогодні українська система 

дистанційної освіти знаходиться на етапі становлення. Використовуючи світовий досвід у 

галузі дистанційної освіти створюються спеціалізовані навчальні центри та розробляється 

відповідна теоретична база для їх подальшого успішного функціонування. Однак недостатньо 

реалізованим залишається справжній потенціал педагогічних навчальних закладів [4]. 

Дистанційне навчання реалізується на базі спеціальних педагогічних технологій, які 

передбачають використання в процесі активного спілкування (за допомогою 

телекомунікаційного зв’язку) викладачів зі студентами індивідуальних структурованих 

навчальних матеріалів в електронному вигляді. Такий підхід здатен забезпечити планомірну 

інтеграцію студента в спеціально створений освітній простір, активізацію його пізнавальної 

діяльності і разом з тим можливість отримання кваліфікованої тьюторської допомоги [1, 

С. 225]. 

В цілому, технології дистанційного навчання мають дві базові складові – педагогічні та 

інформаційно-комунікаційні технології навчання. До перших відносяться такі технології, як: 

кореспондентська, кейс, мережева, змішана та TV технологія. Серед найбільш поширених 

інформаційних технологій ДО можна виділити презентаційні (книги та друковані матеріали, 

електронні тексти й публікації, комп’ютерні навчальні програми, мультимедіа, телебачення, 

радіо, віртуальна реальність та моделювання, електронні підтримуючі системи); доставки 

(радіотрансляція, аудіокасети, телетрансляція, відеокасети, CD-ROM, DVD (цифрові 

відеодиски), інтернет); взаємодії (телеконференції, електронна пошта й ін.) [3, С. 120]. 



179 
 

Для успішної реалізації дистанційного навчання у гуманітарній сфері першочергову 

увагу необхідно приділити наступним критеріям: 

- Своєчасній розробці спеціальних дистанційних курсів. 

- Належній підготовці викладачів-гуманітаріїв, які, мають опанувати дистанційні 

технології та вміти їх вільно використовувати на практиці. Крім того, обов’язково слід 

враховувати специфіку наочно-образного мислення студентів цього профілю та їх невисокий 

рівень володіння інформаційними технологіями.  

- Формуванню у викладачів відповідних методичних вмінь щодо організації 

навчального процесу «на відстані» та надання консультативної допомоги студентам у рамках 

окремої програми ДО. 

- Відбору найпродуктивніших методик, які сприятимуть активізації пізнавальної 

діяльності, розвиватимуть творчі здібності студентів, вироблятимуть в учасників 

дистанційного освітнього процесу вміння знаходити, аналізувати та використовувати нову 

інформацію. 

Відтак, використовуючи багатий світовий досвід по впровадженню дистанційної освіти 

та реалізації її головних принципів, українська освітня система потребує певних зусиль для її 

доопрацювання та подальшого вдосконалення. Стосовно застосування дистанційних форм 

навчання для викладання дисциплін гуманітарного циклу, головний акцент слід зробити на 

розробці достатньої матеріально-технічної бази, яка б допомогла студенту швидко 

орієнтуватись в інформаційному просторі та з легкістю набувати цифрові компетенції 

сучасної освіти. 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

ЯК УПРАВЛІНСЬКА ПРОБЛЕМА 

Постановка проблеми. Нині в Україні корпоративна культура не отримала 

нормативного відображення в освітньому законодавстві та базується на загальному 

культурному рівні суспільства, нормах моралі, ділової практики тощо, стан яких обумовлений 

рівнем економічного розвитку країни.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72042
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72042
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Питання управління формуванням корпоративної культури закладу загальної середньої 

освіти (ЗЗСО) залишається відкритим та недостатньо зрозумілим для більшості керівників 

закладів освітніх установ України, а тому існує нагальна потреба у поширенні інформації про 

роль корпоративної культури, механізми її впровадження та управління її формуванням. 

Безперечно, у процесі формування та власне управління корпоративною культурою 

ЗЗСО, перед керівником виникає безліч складних питань та труднощів, які повинні оперативно 

вирішуватися. Такий важливий інструмент педагогічного менеджменту як корпоративна 

культура у ЗЗСО поки що не діє належним чином та роль фактору ефективної корпоративної 

культури гідно не оцінена. Здатність керівника вирішувати завдання, пов’язані з формуванням 

корпоративної культури, будуть визначати успіх ЗЗСО загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми систематизації теоретичних засад, 

сутності та ролі корпоративної культури в діяльності організації відображені в роботах 

зарубіжних науковців, зокрема Віханського О., Квінна Р., Наумова О., Пригожина А., 

Ричкової А., Рюттенгера Р., Хенді Ч., Шейна Е. Серед українських науковців значну увагу 

зазначеній проблемі приділяють Дмитренко Г., Карамушка Л., Палеха Ю., Серкіс Ж., 

Шевченко А., Хает Г., Харківська А. та інші. Але поза увагою вітчизняних та зарубіжних 

дослідників залишається проблема безперервності процесу формування корпоративної 

культури ЗЗСО. 

Мета нашого дослідження полягає в: науковому обґрунтуванні змісту, факторів, умов 

та технології формування корпоративної культури ЗЗСО як інструменту педагогічного 

менеджменту; ідентифікація засобів формування та розвитку корпоративної культури ЗЗСО 

та експериментальній перевірці моделі формування корпоративної культури ЗЗСО. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У вітчизняній освіті корпоративна культура 

не завжди розглядалася як феномен, що заслуговує на увагу. Це явище багатогранне та 

відносно нове для нашого вітчизняного освітнього простору. Більшість закладів ЗЗСО лише 

розпочинають формувати власну корпоративну культуру, яка ґрунтується на кодексах етичної 

та корпоративної поведінки.  

Науковці вважають, що сьогодні існує понад п’ятсот визначень терміна «культура», що 

пояснюють багатогранністю цього феномена, але єдиного загальноприйнятого тлумачення 

наразі немає [1, С. 28-29]. Також немає одностайності в думках науковців і практиків щодо 

тлумачення дефініції «корпоративна культура». Якщо ж не заглиблюватись у теорію, то 

корпоративна культура – це усі ті чинники, що в сукупності забезпечують роботу школи як 

злагодженої ефективної команди. 

Вважаємо, що корпоративну культуру ЗЗСО слід розглядати:  

- по-перше, як систему суспільно прогресивних формальних і неформальних правил і 

норм діяльності, звичаїв і традицій, сукупності якісних характеристик та особливостей 

поведінки учасників освітнього процесу;  

- по-друге, як інтегральну характеристику індивідуальності шкільного 

співтовариства;  

- по-третє, як найважливіший фактор соціалізації учнів;  

- по-четверте, як інструмент педагогічного менеджменту, спосіб і засіб створення 

організації, яка самостійно розвивається. 

На нашу думку, ключовим етапом у формуванні корпоративної культури є визначення 

місії, візії та базових цінностей, що повинні конкретизуватися у концепції розвитку закладу 

загальної середньої освіти. Корпоративна культура може свідомо створюватися її колективом 
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або формується довільно з часом під впливом різних внутрішніх і зовнішніх факторів (рис. 1). 

Ідея такої культури носить досить абстрактний характер, однак, як повітря в кімнаті, вона 

оточує все і впливає на все, що відбувається в організації.  

 
Рисунок 1. Фактори впливу на організаційну (корпоративну) культуру ЗЗСО 

 

Ми поділяємо думку Гнезділової К. [2, С. 22-24], що в процесі формуванні місії освітньої 

організації варто звертати увагу на чотири стратегічні цілі:  

- суспільна ціль (внесок закладу освіти в суспільне життя, та у вирішення суспільних 

питань і проблем); 

- споживча ціль (задоволення певних потреб споживачів освітніх послуг); 

- організаційна ціль (задоволення потреб певної організаційної системи, складовою 

частиною якої є ця організація); 

- комерційна ціль (дотримання умов стабільного розвитку закладу освіти із урахуванням 

конкретних запитів учасників освітнього процесу).  

В ході експериментального пошуку нами було проаналізовано дробову структуру 

корпоративної культури ЗЗСО та визначено її елементи, а саме соціально-психологічний 

клімат, світогляд персоналу, стилі поведінки персоналу, норми і вимоги до персоналу, система 

цінностей, імідж, кадрова політика. Теоретичну модель корпоративної культури сучасного 

закладу освіти доцільно розглядати на трьох рівнях у метафорі «Дерева» (рис. 2).  
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Рисунок 2. Модель корпоративної культури ЗЗСО у метафорі «Дерева» 

 

Важливу роль у процесі формування корпоративної культури ЗЗСО відіграє наявність 

яскравої, харизматичної особистості керівника школи. Найбільш успішно корпоративна 

культура розвивається в освітніх установах, на чолі яких стоїть творчий керівник, готовий до 

інновацій, неформально пов’язаний з посадовими обов’язками, який вміють створювати 

команду, у якій на паритетних засадах взаємодіють педагоги, учні, їх батьки та громадськість.  

Отже, рекомендуємо у претендентів на керівну посаду оцінювати такі якості: рівень 

інтелекту; здатність до творчості (креативність); рівень агресивності; рівень суб’єктивного 

контролю («локус контролю»); комунікабельність; здатність до асертивності; самооцінку й 

рівень домагань; екстравертованість-інтровертованість; тривожність і впевненість у собі; 

психологічний статус; стиль спілкування й керівництва; організаторські здібності. На підставі 

психодіагностики зазначених якостей звичайно й робиться остаточний висновок про 

перспективність працівника на предмет використання його на керівній посаді. 

Розроблена методика діагностики корпоративної культури закладу освіти містить такі 

етапи: діагностика іміджу закладу освіти (доцільність введення корпоративної культури); 

діагностика стану корпоративної культури (аналіз наявної корпоративної культури дозволить 

оцінити ступінь її сформованості, а також виявити недоліки); аналіз чинників впливу на 

формування корпоративної культури (дозволить визначити напрямки її вдосконалення і 

трансформації); експрес-діагностика ефективності корпоративної культури; оцінка “сили» 

корпоративної (оцінка керівника закладу освіти). 

Дуже важливим компонентом та показником сформованості корпоративної культури 

ЗЗСО є «корпоративний дух» – відчуття педагога на ціннісно-змістовому рівні своєї єдності з 

учительським колективом, структурним підрозділом, з самим закладом освіти, в якому він 

працює; духовний стан, що виникає серед колег вчителів у процесі їх взаємодії [3]. Основне 

призначення корпоративної культури – створити відчуття ідентичності всіх членів організації, 

образ колективного «МИ». Корпоративний дух виховується шляхом залучення вчителів до 

справ закладу освіти та управління ним [4, С. 16]. 

Висновки та перспективи подальших наукових розробок. В ході експериментального 

пошуку було реалізовано такі наукові завдання: 
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- вивчено методологічні засади формування корпоративної культури як інструменту 

педагогічного менеджменту; 

- адаптовано зміст поняття «корпоративна культура» до умов інноваційного 

освітнього середовища та реформування системи загальної середньої освіти; 

- на основі теоретичної матриці Р. Блейка і Дж. С. Мутона «решітка менеджменту» 

визначено іміджеві характеристики сучасного керівника ЗЗСО, його стилі спілкування з 

підлеглими та стилі керівництва у формуванні корпоративної культури;  

- для керівників ЗЗСО розроблено тренінги «Серфінг управління», «Управлінський 

потенціал», а для слухачів курсів підвищення кваліфікації Волинського ІППО – збірку 

тестових завдань «Організаційна культура як інструмент педагогічного менеджменту», 

запропоновано презентації, практичні завдання, рольові ігри, вправи та тести; 

- проаналізовано дробову структуру корпоративної культури ЗЗСО, визначено її 

складові та особливості їх формування; 

- розроблено теоретичні моделі корпоративної культури ЗЗСО: модель у метафорі 

«Дерева» та структурна модель «Багатошарова цибулина»; 

- триває процес апробування теоретичної моделі формування корпоративної культури 

в умовах інноваційного освітнього простору в комунальному закладі «Луцький навчально-

виховний комплекс № 26 Луцької міської ради» та окреслено первинні та вторинні механізми 

впровадження і підтримки культурних основ в закладі освіти; 

- виявлено фактори та умови формування корпоративної культури, що сприяло 

розробці технології її формування;  

- запропоновано систему критеріїв та методи, що дозволить якісно оцінювати рівні 

сформованості корпоративної культури ЗЗСО; 

- для керівників ЗЗСО розроблено методику діагностування стану корпоративної 

культури, що дозволить визначити уявлення щодо сприйняття ними власної організаційної 

культури корпоративного типу на підставі самооцінювання й експертної оцінки та виявити 

найбільш актуальні проблеми у її формуванні; 

- результати дослідження висвітлено у фахових періодичних виданнях та збірниках 

матеріалів науково-практичних конференцій [5, С. 22-27].  

Перспективи подальшого дослідження вбачаються у: дослідженні основних детермінант 

розвитку корпоративної культури в ЗЗСО Волині; проведенні комплексної оцінки стану 

корпоративної культури та окремих її складових, а також розробці комплексної програми її 

удосконалення в умовах інноваційного освітнього простору. Впроваджуючи корпоративну 

культуру, не можна допускати подвійних стандартів, правила повинні діяти для всіх учасників 

педагогічної взаємодії. 
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ПРОЄКТНО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА 

В УМОВАХ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Докорінні зміни в освіті потребують інтелектуально розвиненої особистості, здатної до 

самоосвіти, самовдосконалення, що зумовлює необхідність якісного оновлення системи 

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. Важлива роль у формуванні 

конкурентоздатного педагога та керівника закладу освіти належить методичним службам 

школи, районного (міського) методичного кабінету, обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти [3]. 

Формування готовності педагога до інноваційної діяльності педагогів у Володимир-

Волинському навчально-виховному комплексі «ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 – ліцей» проводиться 

в рамках дослідно-експериментальна робота з теми «Моделювання інноваційного 

педагогічного процесу як умова розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості» 

(2017 – 2022 рр.). Наукове керівництво цієї діяльності здійснюється Волинським інститутом 

післядипломної педагогічної освіти, координування – міським методичним кабінетом 

Володимир-Волинської міської ради. 

Ми виходили із позиції, що експериментальна діяльність забезпечує умови для 

інноваційного поступу установи, відбувається процес керованих змін педагогічної системи 

школи, окремих її компонентів (дидактичного, виховного, управлінського, матеріально-

технічного тощо), значно поліпшуються результати роботи закладу [2; 4; 5]. 

Для реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи педагогічним колективом 

було проведено аналіз наукових досліджень та педагогічного досвіду за темою експерименту. 

Проаналізовано наукові праці щодо ідей удосконалення навчального процесу, використання 

інноваційних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі.  

Теоретичною основою дослідження стали наукові праці з проблеми розвитку 

інтелектуально-творчого потенціалу особистості, авторами яких є Ж. Піаже, Л. Виготський, 

П. Гальперін, Ю. Гільбух, Л. Занков, В. Давидов, Б. Ельконін, Г. Костюк та ін. 

 Суттєвий вплив на організацію роботи з педагогами в інноваційному режимі стали 

дослідження вітчизняних учених щодо: формування готовності педагогів до інноваційної 

діяльності (І. Гавриш, О. Пєхота та ін. ), формування готовності педагогів до проектно-

впроваджувальної діяльності (О. Мариновська, В. Беспалько, О. Пометун, І Єрмаков та ін.), 

поняття інноваційних педагогічних технологій та їх впровадження (І. Дичківська, 

Г. Щекатунова та ін.) 

Опрацювання основних наукових положень дало змогу визначити, що створення 

інноваційного педагогічного процесу допомагає вирішити такі педагогічні завдання:  

− проаналізувати теоретичні положення щодо розвитку 

− інтелектуально-творчого потенціалу особистості;  

− провести констатувальний експеримент на встановлення відповідності умов 

педагогічного процесу щодо  

− розкриття потенціалу особистості учнів, з урахуванням вікових та 

− психологічних особливостей; 

− розробити теоретичну модель інноваційного педагогічного процесу 
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− для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей різних 

− вікових категорій; 

− визначити рівень готовності педагогів до професійної діяльності в умовах дослідно-

експериментальної роботи; 

− забезпечити умови для мотивації педагогів щодо використання сучасних ефективних 

технологій розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей. 

Пошук інноваційних технологій, їх впровадження з метою формування і розвитку 

інтелектуально-творчого потенціалу особистості стали поштовхом до залучення педагогів до 

проєктно-впроваджувальної діяльності.  

О. Мариновська розглядає проєктно-впроваджувальну діяльність як діяльність, що 

передбачає самостійне вирішення проблеми у професійній роботі вчителя, обґрунтування 

способу її розв’язання за допомогою інновацій, розроблення персонал-технологій досягнення 

передбачуваного результату й упровадження її у практику [1, С. 186]. Взявши за основу таке 

трактування ми визначили, що формою інноваційної діяльності будуть слугувати творчі 

групи, які працюють над складанням методичних проєктів та впровадженням їх в освітню 

практику. Під час семінарів та робочих нарад визначено актуальні проблеми та склад творчих 

колективів, окреслено напрями та форми спільної діяльності, а саме – методичний проєкт.  

Кожен проєкт, над якими працюють педагоги складається з традиційних частин: назва 

проекту, мета, актуальність проекту, цілі проекту, завдання проекту, адресати проекту, 

очікувані результати. Робота запланована на 2 роки і складається з 4 етапів. 

Творча група вчителів англійської мови, біології, історії працює над темою 

«Інтегрований урок – важіль пізнавальної діяльності учнів». Ознайомившись з теоретичним 

матеріалом з даного питання, зроблено висновок: потрібно навчати так, щоб дитина повірила 

в свої сили; кожна дитина повинна мати змогу розвивати свої індивідуальні здібності; 

формувати навички кооперації та співробітництва, відчуття роботи в команді.  

Відтак головна мета проєктної діяльності педагогів полягає у розвитку пізнавальної 

діяльності учнів шляхом удосконалення технологічних аспектів інтегрованих уроків. Для 

реалізації завдань заплановано участь у тренінгах, практичних заняттях, які будуть 

проводитися в школі та за межами школи. Визначено необхідність дослідження умов розвитку 

інтелектуально-творчого потенціалу учнів в класах з поглибленим вивчення англійської мови, 

розроблення та апробації конспекти уроків з використанням інтерактивних, ІК-технологій та 

проведення інтегрованих уроків з англійської мови та предметів природничого циклу. 

Творча група вчителів математики, інформатики, фізики та фізичного виховання 

працює над методичним проєктом «Математика + спорт = інновації на уроках». Підставою для 

обрання саме такої теми стали результати опитування учнів 5 – 11 класів щодо проблеми 

рухової активності. Було виявлено, що час рухової активності учнів зменшується з 27 год в 

тиждень у 5 класах до 18,5 год. в тиждень в 11 класах. Також анкетування показало, що учні 5 

– 7 класів вважають математику важливим для себе предметом у 86 % опитаних. Учні 8 – 11 

класів ставлять математику на 2 – 3 місце. Важливість фізичного виховання дітьми майже не 

розглядається (тільки 12 % опитаних вказали важливість фізичної культури). Дані ж медичної 

комісії свідчать про те, що близько 50 % учнів нашої школи займаються у підготовчій групі 

на уроках фізичного виховання. Постає нагальна потреба у систематичному вирішенні 

проблем зі здоров’ям у дітей середнього та старшого шкільного віку. Проект є актуальним 

оскільки розв’язання поставлених завдань передбачає можливість формування 

здоров’язбережувальної компетентності та компетентності в природничих науках не тільки на 
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уроках фізичного виховання, а й під час проведення математики. Виникає необхідність 

впровадження здоров’язбережувальних технологій на уроках та поєднання інтелектуального 

та фізичного розвитку на заняттях фізичного виховання. 

Творча група вчителів української мови та літератури та зарубіжної літератури працює 

над проблемою «Сучасний урок: від цілі до результату». На І етапі завдання роботи творчої 

групи полягало в опрацюванні сутності педагогічних технологій, які забезпечують створення 

комфортних педагогічних умови, сприяють організації колективної, групової співпраці, 

діяльності, в якій вчитель і учні є рівноправними суб’єктами навчання, кожен учень відчуває 

свою успішність, інтелектуальну спроможність, самостійність.  

В практичні частині проєкту заплановано апробування технік та прийомів технологій 

критичного мислення та біоадекватні технології, розробку моделі (конспектів) сучасного 

уроку. 

Творча група вчителів початкових класів працює над завданнями, які допомагають 

розвивати кожну дитину як неповторну індивідуальність. А саме: формування в учнів 

творчого потенціалу, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності, вміння ставити й 

вирішувати нові проблеми. Під час дискусійного обговорення проблеми було визначено, що 

інтерактивні форми роботи допомагають приділити увагу кожному учню. Працюючи в парах 

чи групах, школярі самостійно розв’язують доступні для них завдання, стають дослідниками, 

разом долають труднощі. На практиці зауважили, що такі форми навчання допомагають 

встановленню емоційних контактів між учнями: вони вчаться критично мислити, дискутувати, 

самостійно приймати рішення. Члени творчої групи підтвердили доцільність теми проєкту в 

площині практичного відпрацювання та перевірки описаних в теорії особистісно 

зорієнтованих технологій. Таким чином, творча група визначилась з темою проєкту «Урок- 

територія взаємодії та спілкування учнів».  

Важливим у дослідно-експериментальній роботі є врахування ідей Нової української 

школи. Досвід першого року роботи початкової школи дав нам цікаві ідеї для реалізації 

завдань проєктів в межах дослідно-експериментальної роботи. Вони були обговорені під час 

проведення міського фестивалю з презентації досвіду впровадження ідей НУШ. Зроблено 

висновок, що працюючи над пошуком нового формату організації освітнього процесу та 

підготовки педагогів до інноваційної роботи маємо врахувати запити і сподівання усіх 

учасників. 
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УДК 378.07 : 005.5-07 

Янчук Т. С. 

  

ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА 

РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ 

Інноваційна діяльність є важливою ознакою сучасного закладу загальної середньої 

освіти. Рівень упровадження, розвиток інноваційної педагогічної діяльності залежить не 

тільки від поінформованості про новітні технології, способи, методи та форми, а й від 

готовності педагога як особистості до впровадження педагогічних інновацій. 

Відтак, перед навчальною установою висувається завдання: використання творчого 

потенціалу педагога для розвитку його професійної компетентності шляхом участі в 

семінарах, тренінгах інших формах професійного розвитку. 

Протягом експериментальних 2013-2018 р.р. заклад шукав оптимальні шляхи для 

вирішення питань «Освітньо-інформаційне середовище навчального закладу як умова 

формування соціально активної особистості». 

Було сплановано ряд заходів як по вивченню рівня готовності вчителів до 

експериментальної роботи,вивчення самооцінки за різними параметрами, розроблена «Карта 

експертизи» та оцінки професійної готовності вчителів до експериментальної роботи за 

допомогою відповідної методики (методика Макагон А. В.). 

Підготовка педагогічного колективу розпочато з проведення семінару-практикуму за 

участю керівника дослідно-експериментальної роботи з теми «Дослідно-експериментальна 

робота як фактор професійного розвитку педагога». 

Була розроблена система підвищення кваліфікації педагогів щодо провадження 

інноваційних технологій навчання, з подальшими впровадженнями інноваційних елементів в 

освітньо-інформаційне середовище. Заклад працював над створенням управлінського 

забезпечення інноваційної діяльності. 

Важливим елементом включення педагогів є творчі групи педагогів Діяльність творчих 

команд забезпечила розробку моделі соціально активної особистості, моделі соціально 

активного випускника закладу та моделі освітньо-інформаційного середовища для 

формування соціально активної особистості. 

Для реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи педагога проведено 

контент-аналіз наукових досліджень за темою експерименту, що сприяло розширенню знань 

педагогів щодо загальних закономірностей розвитку особистості, щодо соціальної активності 

як особливої форми взаємодії суб’єкта з навколишнім середовищем, щодо формування 

життєвої компетентності особистості. Підсумком роботи став науковий семінар «Освітньо-

інформаційне середовище та соціальна активність в науково- теоретичних матеріалах». 

Круглий стіл «Модель соціально активної особистості учня та умови формування в 

освітньо-інформаційному середовищі» уточнив розуміння педагогами сутності понять 

«соціальна активність» та «освітньо-інформаційне середовище». 

Сучасний вчитель повинен досконало володіти технологічними інтерактивного 

навчання як організацією навчання за допомогою певної системи способів, прийомів, методів 

освітнього процесу, заснованого на суб’єкт-суб’єктних стосунках педагога й учня, на 

використанні самооцінки та зворотного зв’язку, на постійній активності учня. Тому було 

розроблено методичні порадники «Технології інтерактивного навчання» та «Методична 

скарбничка». 
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Творчою групою вчителів розроблено цільовий проект «Формуємо соціально активну 

особистість на уроці». Результатом проекту стали створені конспекти уроків та укладені 

методичні рекомендації, які були схвалені рішенням вченої ради ВІППО (протокол № 3 від 

18.05.2016 р.). 

Організація роботи над проблемою за цільовим проектом забезпечила низку 

додаткових позитивних ефектів: налагоджено системність методичної роботи,забезпечено 

результативність діяльності методичних осередків, включено в роботу весь педагогічний 

колектив. 

Розроблено методичні узагальнення «Формування соціальної активності учнів на 

уроках: теорія та практика». 

Школа – це простір життя людини, тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, 

і тому вся діяльність учителя відбувається так, щоб сприяти становленню особистості як 

творця і проектувальника власного життя. Сформувати у дитини єдину систему цінностей і 

соціальних засад може тільки педагог з високим рівнем професійної компетентності.  

Розроблені виховні заходи допомогли по-іншому дивитись на реалізацію в повній мірі 

інноваційних ідей, щодо вирішення проблем виховання підростаючого покоління по 

формуванню соціальної активності. Методична розробка «Формування соціально активної 

особистості через систему виховних заходів» підсумувала напрацювання педагогів по темі 

експериментальної роботи.  

Наш час потребує лідерів нової формації,людей компетентних, відповідальних, здатних 

мислити неординарно, генерувати нові ідеї та приймати нестандартні рішення. Ось чому 

інноваційна освітня діяльність у закладі освіти є складовою розвитку професійної 

компетентності педагогів. 
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післядипломної педагогічної освіти 

Каплун Світлана Вікторівна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри методики природничо-математичної 

освіти Харківської академії неперервної освіти 

Кінах Неля Володимирівна кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки і психології Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

Кліш Петро Аристархович 

 

 

 

Хом’як Алла Петрівна 

 

 

 

 

Хом’як Анастасія 

Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки і психології Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

прикладної лінгвістики Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі 

Українки 

 

магістр факультету педагогічної освіти та 

соціальної роботи Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі 

Українки 

Колеснікова Світлана 

Миколаївна 

учитель початкових класів (спеціаліст вищої 

категорії) КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 3 Луцької 

міської ради Волинської області» 

Корнейко Алла 

Олександрівна 

 

кандидат історичних наук, доцент кафедри 

менеджменту освіти Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Кот Наталія Миколаївна 

 

 

 

 

Романчук Галина Дмитрівна 

 

 

 

старший науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії соціологічних 

досліджень та розвитку освіти Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії соціологічних досліджень та 

розвитку освіти Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 
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Ясінська Наталія Василівна завідувач науково-дослідної лабораторії 

соціологічних досліджень та розвитку освіти 

Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Кутовий Роман Сергійович методист відділу ЗНО та моніторингових 

досліджень Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Леуш Іван Олександрович директор КЗ «Луцький навчально-виховний 

комплекс №26 Луцької міської ради Волинської 

області»  

Лук’янчук Галина 

Ярославівна 

старший викладач кафедри менеджменту освіти 

Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Лукаш  Людмила  Йосипівна заступник  директора  з  навчально-виховної  

роботи КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 23 Луцької міської ради» 

Волинської області 

Луцюк Анатолій 

Михайлович 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки і психології Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

Малежик Наталія 

Володимирівна 

 

Кухар Людмила 

Олександрівна 

 

здобувач ступеня «магістр» спеціальності 

«Освітні вимірювання» 

 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

комп'ютерної інженерії та освітніх вимірювань 

Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова 

Мачушинець Галина 

Василівна 

завідувач методичного кабінету відділу освіти 

Ківерцівської РДА Волинської області 

Мочкін Сергій Анатолійович кандидат історичних наук, науковий 

співробітник науково-дослідної лабораторії 

освітніх інновацій та координації діяльності 

РМК (ММК) Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Олевська Ірина Ігорівна методист відділу гуманітарних дисциплін 

Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 
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Олешко Петро Степанович кандидат історичних наук, доцент, ректор 

Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Остапйовський Олександр 

Ігорович 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки і психології Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Петренко Тетяна 

Володимирівна 

 

Якимчук Микола 

Володимирович 

старший викладач Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» 

 

доктор технічних наук, професор, професор 

Національного університету харчових 

технологій 

Петренюк Зоя  Василівна   

 

заступник директора з навчально-виховної  

роботи КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №23 Луцької  міської ради» 

Волинської області 

Подшивалкіна Любов 

Петрівна 

 

завідувач районного методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та спорту Камінь-

Каширської райдержадміністрації Волинської 

області 

Поліщук Наталія 

Анатоліївна 

завідувач науково-дослідної лабораторії 

освітніх інновацій та координації діяльності 

РМК (ММК) Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Приймачук Людмила 

Олегівна 

методист відділу ЗНО та моніторингових 

досліджень Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Радкевич Людмила 

Анатоліївна 

  

завідувач методичного кабінету Управління 

гуманітарної політики Любешівської селищної 

ради Волинської області 

Романюк Світлана 

Володимирівна 

завідувач  відділу управління закладами освіти 

Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Сахарчук Оксана 

Ярославівна 

директор ОНЗ «НВК “Локачинська ЗОШ I-III 

ст. – гімназія”» Волинської області 

Соловйова Алла 

Володимирівна 

 

викладач Чорноморського морського коледжу 

Одеського національного морського 

університету 
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Сташенко Михайло 

Олександрович 

кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

завідувач кафедри менеджменту освіти 

Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Страхорчук Людмила 

 

завідувач Володимир-Волинського районного 

методичного кабінету Волинської області 

Танцура Анна Сергіївна аспірант кафедри педагогіки Класичного 

Приватного Університету, м. Запоріжжя 

Таравська Яна 

Володимирівна 

кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри історії, археології і філософії 

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького 

Ткач Наталія Анатоліївна завідувач відділення Чорноморського 

морського коледжу Одеського національного 

морського університету 

Ткачук Надія Михайлівна кандидат педагогічних наук, проректор з 

наукової роботи Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Трохимчук Ірина 

Михайлівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

біології та здоров’я людини Рівненського 

державного гуманітарного університету 

Турчик Ірина В’ячеславівна 

 

кандидат економічних наук, доцент кафедри  

менеджменту освіти Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Турчина Лариса Іванівна старший викладач кафедри педагогіки і 

психології Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Ураєва Ірина Григорівна методист відділу гуманітарних дисциплін 

Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Усова Ольга Геннадіївна 

 

 

 

 

 

 

 

практичний психолог (психолог-методист) КЗ 

ЗСО «Луцький ліцей №3 Луцької міської ради 

Волинської  області» 
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Савчук Віктор Євгенович директор КЗ ЗСО «Луцький ліцей №3 Луцької 

міської ради Волинської  області» 

Шахраюк Леся 

Володимирівна  

 

заступник директора Володимир-Волинського  

НВК  «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – ліцей» 

Волинської області 

Янчук Тетяна Семенівна  

 

директор Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 

Любомльської міської ради Волинської області 
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Наукове видання 

 

Професійний розвиток педагогів 

в умовах освітнього середовища 

післядипломної освіти 

 

Матеріали 

всеукраїнської науково-практичної конференції 

(Луцьк, 22 – 23 листопада 2019 року) 

 

 

 

Друкується в авторській редакції 
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