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ВСТУПНЕ СЛОВО
«Велике слово – ШКОЛА! Це скарб найкращий кожного
народу, це ключ золотий, що розмикає пута несвідомості, це
шлях до волі, до науки, до добробуту. У вселюдському житті
тільки той народ і бере перемогу, який має найкращу школу», –
свого часу зазначала Софія Русова.
Якою має бути сучасна школа для суспільства, що
розвивається? Якою буде школа через десятиліття? Яким має
бути учень у сучасній школі? Який учитель має навчати
сучасного школяра?
Ми живемо у час постійних змін, технологічної революції і
нових викликів сучасного суспільства, прискорення темпів
оновлення професійних знань: щорічно їх оновлюється 20 %.
Стрімкий розвиток IT-галузі, робототехніки, нанотехнологій,
що виявляє потребу в досвідчених фахівцях, зростання
цінності людського капіталу, збільшення ролі інклюзивної
освіти
–
ці
виклики
часу
зумовили
розроблення
Концептуальних засад реформування середньої освіти.
Документ проголошує збереження цінностей дитинства,
необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу,
розвитку здібностей учнів, створення навчально-предметного
середовища, що в сукупності забезпечують психологічний
комфорт і сприяють вияву творчості дітей.
Другий рік здійснюється на практиці Концепція «Нова
українська школа». Інші зміст освіти, методика навчання та
освітнє середовище – такі основні її складові. Головна мета –
створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка
даватиме учням не тільки знання, як це відбувалося до цього
часу, а й уміння застосовувати їх у житті. 75,6 % українців
підтримують ідею реформування освіти. Вітчизняна освіта
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потребує реформування – 75 % опитаних українців, 90 %
педагогів, 82 % школярів.
Ключ до успіху всіх реформ і всіх перетворень – у
системі освіти, у руках педагогів. Творчі молоді люди з
українськими, європейськими цінностями змінять країну.
Нам потрібна освіта, яка формує здатність учня не лише грати
за вже встановленими правилами, але й вигравати в умовах
постійної зміни ситуації. Ми не тільки маємо дати учню
знання, але й навчити постійно вчитися.
Лілія Гриневич: «Школа повинна зробити людину
успішною… Для успішної кар’єри мають значення 15 % тверді
навички – знання, вузькопрофесійні вміння, а 85 % – вміння
навчатися протягом життя, критичне мислення».
У формулі Нової української школи провідне місце
належить учителям нової формації, які перебувають в
авангарді суспільних і освітніх перетворень, – успішним,
умотивованим, компетентним, які є агентами сучасних змін.
Такі вчителі виконують в освітньому процесі ролі наставників,
консультантів, менеджерів, мають академічну свободу,
володіють
навичками
випереджувального
проєктного
управління, самостійно й творчо здобувають інформацію,
організовують дитиноцентрований процес.
У такий спосіб вони закладають надійне підґрунтя для
навчання протягом життя з метою особистісної реалізації.
Нова місія педагога розглядається в контексті європейського
професіоналізму зі збереженням найкращих ментальних
українських
характеристик,
європейського
виміру
педагогічних якостей.
Павло Хобзей вказав на основні характеристики сучасного
вчителя [4]. Це людина, яка є психологічно та емоційно
компетентною. Тобто вчитель розуміє і приймає відмінності
учнів та їхніх потреб, життєрадісний і цілісний, уміє створити
позитив у навчанні, толерантний, справедливий, розуміє свій
внутрішній світ та приймає помилки (свої й інших).
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Лідер і менеджер. Це людина, яка бере відповідальність за
успіх свого учня, добре працює у команді з іншими вчителями,
є порадником, другом та помічником для дітей, постійно
вчиться та різнобічно розвивається, носій високих етичних
стандартів (тобто навчає прикладом).
Звільнений від стереотипів та успішний. Тобто вчитель
вміє створити середовище для ефективного навчання та
розкриття таланту дитини, знаходить цікавий матеріал для
уроків, досліджує, любить свою роботу, успішно реалізовує
себе через неї, творчий, проактивний, звільнений від
стереотипів, гнучкий (швидко реагує на зміни у зовнішньому
середовищі).
Володіє
презентаційними
навичками. Ефективний
комунікатор
та
фасилітатор.
Учитель
є
мовознавчо
компетентним, тобто чітко та зрозуміло висловлюється,
використовує різні методи і практики викладання матеріалу,
використовує ІКТ у навчальному процесі, підтримує принцип
спільної відповідальності (учитель+батьки).
Формує знання та навички, потрібні у сучасному
світі. Навчає учнів лідерства та командної роботи, розвиває в
учнів критичне мислення і навички вирішення проблем, дає
право вибору та вчить брати відповідальність за свій вибір, а
також своїм прикладом демонструє навики для успіху [4].
Наголошуючи на особливій ролі вчителя як носія нових
знань, слід спрямовувати післядипломну педагогічну освіту в
русло інноваційності, розвитку творчого потенціалу кадрового
ресурсу, кожного вчителя зокрема. Адже кожен педагог
неповторний особистим досвідом і творчими можливостями.
Для
здійснення
інноваційного
розвитку
системи
післядипломної освіти у Волинській області забезпечено:
– створення умов для реалізації інноваційних моделей
підвищення кваліфікації педагогів, які враховують умови
регіональної системи післядипломної освіти, забезпечують
готовність педагогічної спільноти до проведення інновацій
різних рівнів (державного, регіонального, інституційного);
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– створення дієвого механізму щодо ефективної системи
національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та
учнівської молоді;
– організаційно-методичний супровід упровадження
STEM-освіти в регіоні;
–
змістове
наповнення
формування
здоров’язбережувального середовища, валеологічної культури
учасників освітнього процесу;
– проведення регіонального моніторингу якості освіти;
– створення сучасного психолого-педагогічного та науковометодичного супроводу освітнього процесу;
– реалізацію державних та регіональних програм стосовно
освітнього контенту;
– розширення участі закладів ЗСО, педагогів, науковців,
учнів у різних проєктах, програмах національних та
міжнародних організацій, співтовариств;
– проведення наукових досліджень із актуальних проблем
розвитку освіти;
– апробацію та впровадження різних моделей державногромадського управління розвитком закладів освіти;
– створення інформаційної системи підтримки освітнього
процесу;
– координацію діяльності районних (міських) методичних
кабінетів (центрів), методичних служб ОТГ та їх інноваційний
розвиток як науково-методичних установ;
– організацію науково-методичного супроводу роботи з
обдарованими учнями, проведення предметних олімпіад,
тренувально-відбіркових зборів, шкіл олімпійського резерву,
конкурсів, що сприяють розвитку творчої обдарованості;
– підготовку й апробацію нових програм, підручників,
посібників, навчально-методичних комплексів, курсів лекцій,
іншої навчальної та навчально-методичної літератури.
З метою оновлення змісту післядипломної педагогічної
освіти науковцями і методистами Інституту розроблено
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й запроваджено на курсах нові навчальні плани та програми
підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів.
При проєктуванні змісту освіти враховуються такі
обставини: підвищення кваліфікації педагогів відбувається в
унікальній
соціокультурній
ситуації,
котра
постійно
змінюється; з’являється велика кількість нетрадиційних
освітніх форм (особливо це пов’язано із формуванням
об’єднаних територіальних громад та появою опорних шкіл
ОТГ,
запровадженням
інклюзивної
освіти
тощо);
актуалізуються потреби педагогів в ексклюзивних джерелах
інформації, особливих формах проведення занять у зв’язку із
повсюдним
використання
ІКТ,
запровадженням
компетентнісного підходу і т. ін.
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Реформування освітньої галузі в першу чергу залежить від
підготовки спеціалістів, які б могли впроваджувати в
практичну діяльність сучасні освітні технології, найкращі
результати педагогічних досліджень. Навчання освітян
11

потребує пошуку механізмів реалізації головної мети
післядипломної освіти, яку сформульовано як професійний
розвиток дорослої особистості.
Сучасні вимоги до діяльності педагога, його професійного
розвитку
зумовлені
процесами
модернізації
освіти,
впровадженням компетентнісної моделі освітньої діяльності,
педагогіки партнерства, орієнтацією на нові стандарти й
результати навчання, потребами автономії навчального
закладу й освіти. Все це вимагає перегляду традиційних
уявлень про роль педагога, реалізації особистісно орієнтованої
моделі його професійного зростання.
Перспективним напрямом підвищення ефективності
професійної підготовки фахівців в умовах післядипломної
педагогічної освіти є андрагогічний підхід, сутність якого
полягає
у
стимулюванні,
навчанні,
вихованні
та
самовдосконаленні дорослої людини у процесі професійної
підготовки, врахуванні принципів, форм і методів навчання,
соціального й індивідуального досвіду дорослої людини.
На
шляху
до
повноцінної
інтеграції
у
світове
співтовариство українське суспільство має перетворитися на
таке, що постійно вчиться, динамічно нагромаджує й
ефективно використовує нові знання. Виконання цього
завдання покликана забезпечити система післядипломної
педагогічної освіти як одна з провідних ланок освітянської
галузі. Її метою є задоволення індивідуальних потреб громадян
в особистісному та професійному зростанні, сприяння у
забезпеченні замовлення держави на кваліфіковані кадри
високого рівня, які здатні компетентно та відповідально
виконувати
посадові
функції,
впроваджувати
новітні
технології, сприяти подальшому соціально-економічному
розвиткові України.
В організації підвищення кваліфікації педагогів головним
є інтегративний підхід до побудови змісту освіти, формування
цілісної системи загальноосвітніх та фахових знань, перехід до
принципово нових дидактичних теорій та технологій. З цією
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метою розробляються багатоваріантні програми підвищення
кваліфікації, забезпечується їх запровадження, наприклад,
через курси загальної підготовки до атестації, тематичні,
авторські, проблемні курси, інтенсивні короткотермінові
тренінгові програми.
Виходячи із зазначеного, Волинський ІППО, який реалізує
право педагогів на неперервну освіту, спрямовує процес на
з’ясування сутності нових стратегічних завдань шкільної
освіти, характеристик результатів навчання та виховання
випускників початкової, базової та старшої школи, посилення
на практиці інноваційних компонентів навчання через
поєднання особистісно зорієнтованого, компетентнісного,
діяльнісного підходів, оновлення і суттєве доповнення
отриманих психолого-педагогічних знань, опанування новими
технологіями організації педагогічного процесу, узагальнення і
впровадження перспективного педагогічного досвіду тощо.
Професійний розвиток педагогів – це неперервний процес.
Не можна вважати розвиток педагога завершеним лише після
його участі в роботі курсів підвищення кваліфікації або
окремого методичного заходу. Ефективний професійний
розвиток педагога можливий тільки за умови наступності в
реалізації цієї мети під час курсів підвищення кваліфікації при
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти,
методичної роботи на рівні району (міста), ОТГ, закладу освіти
та самоосвіти педагога. Тому вихідною позицією професійного
розвитку і саморозвитку освітян можна вважати специфічні
функції кожного рівня підвищення кваліфікації, які у своєму
взаємозв’язку і наступності створюють систему.
Мета професійного розвитку – підготовка і підтримка
вчителів для того, щоб допомогти учням досягти високих
стандартів навчання і розвитку.
Активні методи навчання у професійному розвитку
педагогів:
– метод рефлексії;
– портфоліо вчителя;
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– професійна спільнота, що навчається;
– написання професійних публікацій.
Сучасний розвиток суспільства вимагає вдосконалення
системи педагогічної та післядипломної освіти педагогічних і
науково-педагогічних працівників відповідно до умов
соціально орієнтованої економіки та інтеграції України в
європейське і світове освітнє співтовариство. Переносячи це
завдання в практику діяльності, Інститут активно залучає
педагогів до міжнародної співпраці шляхом реалізації освітніх
проєктів. Адже участь у міжнародних проєктах є одним із
методів їхнього професійного розвитку.
Впровадження
інноваційних
підходів,
здійснення
міжнародної співпраці не є самоціллю системи післядипломної
педагогічної освіти. Ми вважаємо, що в сучасному закладі
освіти потрібні не просто вчителі-професіонали, а справжні
подвижники своєї справи, яскраві особистості, здатні долати
труднощі та працювати творчо. Беззаперечним є той факт, що
тільки вчитель, який навчається протягом життя, здатен
виховати конкурентоспроможну особистість.
В умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»
важливого значення набуває інноваційна діяльність закладів
освіти, яка характеризується системним експериментуванням,
апробацією та застосуванням інновацій в освітньому процесі.
Реалізація компетентнісного підходу в освіті веде до оновлення
принципів формування змісту та методів навчання,
переорієнтації з процесу на результат навчання.
Основні
положення
щодо
професійного
розвитку
педагогів:
– Навчання – це процес, який триває впродовж усього
життя, розвиток педагогів тісно пов’язаний із розвитком учнів.
– Розвиток уміння спостерігати, аналізувати наслідки та
вплив використання різних методів, матеріалів; уміння
здійснювати
постійні
пристосування
відповідно
до
індивідуальних особливостей учнів; уміння співвідносити свій
досвід із досвідом колег.
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– Сучасна школа має стати місцем особистого і фахового
розвитку.
– Професійний розвиток педагогів тісно пов’язаний зі
стосунками, що існують на рівні школи, між педагогом та
директором, між педагогом та іншими дорослими (колегами,
батьками).
– Є три категорії педагогів у контексті професійного
розвитку: 1) які не бажають і не можуть критично оцінювати
свою практику і, відповідно, не сприймають роль інших у
цьому завданні; 2) які можуть і бажають аналізувати свою
практику та вносити зміни, базуючись на здійснених
висновках. Їхні плани на завтра ґрунтуються на тому, як
здійснюється процес навчання сьогодні. Проте вони не
люблять, коли за їхньою практикою спостерігають інші;
3) невелика кількість педагогів, які не можуть, але мають
бажання аналізувати свою практику і цінують вклад інших
дорослих у її покращення.
– Форми професійного розвитку педагогів: а) методичні
наради; б) спільні учні; в) стандарти для педагогів як форма
самооцінки; г) наставництво [8, с. 20].
Система неперервного підвищення кваліфікації вчителів
забезпечує
постійне
збагачення
працівників
освіти
надбаннями культури, науки та інноваційних технологій
шляхом колективних та індивідуальних форм оволодіння
знаннями, стимулює динаміку їхнього педагогічного мислення.
Сьогодні педагоги досить широко використовують у своїй
роботі різноманітні освітні інновації, що дає відповідний
результат.
Результатом упровадження освітніх інновацій є: оновлення
змісту освіти; докорінне переосмислення технологій навчання і
виховання; створення умов для реалізації особистості;
оновлення складових педагогічного процесу – мети, змісту,
методів
і
засобів
діяльності;
вміння
вибудовувати
концептуальні
засади
педагогічних
нововведень,
які
включають діагностику, прогнозування, корекцію і рефлексію
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інноваційних дій; створення нової системи управління
навчальним закладом; зміна організаційної структури
навчального закладу (реорганізація системи методичної
роботи); підвищення рівня кваліфікації педагогів; створення
атмосфери творчості та емоційного комфорту.
Педагогічна діяльність, яка є сплавом науки і мистецтва,
за обома компонентами завжди передбачає творчість, яка в
практичній діяльності вчителя настільки різноманітна, що дає
підстави говорити про аспекти її прояву, про рівні творчості.
Так, новизна в практичній роботі педагога може
проявлятися: у нестандартних підходах до вирішення
навчально-виховних проблем; у розробці нових методів, форм,
прийомів, засобів і їх оригінальних поєднань; в ефективному
застосуванні досвіду в нових умовах; в удосконаленні
раціоналізації, модернізації відомого відповідно до нових
завдань; у вдалій імпровізації на основі як точних знань і
компетентного розрахунку, так і високорозвиненої інтуїції та в
умінні бачити різні варіанти вирішення проблеми; у вмінні
трансформувати
методичні
рекомендації,
теоретичні
положення в конкретні педагогічні дії і т. д.
Специфіка освітянської діяльності, як ми вже зазначали,
ставить ряд вимог до особистості педагога, які в науці
визначаються як професійно значимі особистісні якості. Вони
характеризують інтелектуальну й емоційно-вольову сторони,
суттєво впливають на результат професійно-педагогічної
діяльності й визначають індивідуальний стиль педагога.
Розвиток особистості фахівця відбувається в умовах
постійного
перетворення,
яке
передбачає
внутрішню
активність, що дозволяє вийти за межі встановлених
стандартів особистої та суспільної необхідності, реалізувати
своє розуміння змісту, призначення власної діяльності.
У Концепції «Нова українська школа запропоновано такі
напрями змін:
– новий зміст, орієнтований на формування ключових
компетентностей для життя;
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– педагогіка партнерства, що ґрунтується на взаємоповазі
між усіма учасниками освітнього процесу;
– умотивований вчитель, який має необхідні кваліфікації
та стимули, щоби стати лідером змін;
–
орієнтація
на
неповторність
особистості
й
індивідуальний підхід до задоволення потреб кожного учня;
– виховання на цінностях як інтегральна складова
освітнього процесу;
– зміна структури середньої школи задля розширення
доступу дітей шкільного віку до якісної освіти, а також
підвищення ефективності використання фінансових ресурсів,
що спрямовуються на освіту;
– автономія школи, що утверджується пліч-о-пліч з
моніторингом якості освітніх послуг, котрі надаються кожним
закладом освіти;
– обсяги фінансування, достатні для забезпечення рівного
доступу до якісної освіти всім учням, незалежно від їхнього
місця проживання;
– створення сучасного освітнього середовища, що
стимулюватиме вивільненню креативного потенціалу як учнів,
так і педагогів [4].
Викликами
для
сучасних
педагогів
є:
постійне
ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня
освітніх
стандартів;
ускладнення
проблем
виховання;
безперервне
оволодіння
прогресивними
технологіями
навчання й виховання; вирішення складних професійнопедагогічних питань, які вимагають інтеграції знань,
практичних
умінь
і
навичок;
робота
в
єдиному
інформаційному середовищі, що передбачає раціональне
використання інформаційних технологій у навчальновиховному процесі.
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
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Т. Сорочан,
що
«професійний
розвиток
педагогічних
працівників відбувається на андрагогічних засадах, тобто з
урахуванням особливостей навчання дорослих. Провідним
мотивом дорослої людини є прагнення розв’язувати важливі для
неї професійні проблеми за допомогою набутих знань [7, с. 25].
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
впровадження
нового,
прагне
постійно
вдосконалюватися, працює над власним професійним
розвитком.
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ПЕДАГОГІЧНА НАУКА І ПРАКТИКА В КОНТЕКСТІ
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
У час кардинальних політичних, соціальних та економічних
змін, що відбуваються в українському суспільстві, визначається
роль освіти, як провідного чинника змін, зростають вимоги до
рівня професійної компетентності педагогічних працівників, їх
здатності до здійснення інноваційних процесів.
Практика свідчить про те, що сучасний учитель
усвідомлює, що вже недостатньо бути актором, режисером,
психологом. Модель сучасного педагога передбачає готовність
до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно
вчитися, бути у творчому пошуку.
Відтак в освітньому середовищі сучасного закладу освіти
постає потреба у знаннях про науку, її основні поняття, про
методику
й
організацію
науково-дослідної
діяльності.
Педагогічні
колективи,
які
займаються
інноваційною
діяльністю, дослідно-експериментальною зокрема, намагаються
відповісти на питання, які турбують вчителя-практика: «Чи
можна поєднати науку і практику в змісті діяльності сучасного
закладу освіти?», «Як взаємодіють науково-методична та
дослідно-експериментальна діяльність в експериментальному
закладі?», «Які вміння необхідні педагогу, який займається
дослідно-експериментальною діяльністю?».
Спробуємо стисло відповісти на ці питання.
Насамперед, наведемо кілька аргументів на підтвердження
доцільності наукової діяльності в закладі освіти.
Аргумент перший. Для того, щоб вчити інших учителю
потрібно знати більше, ніж всі інші: він має стати першим
на порозі завтрашнього дня.
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Аргумент другий. Якщо вчитель не хоче збитися з курсу в
розмаїтті нововведень, йому не обійтись без науки. Успіх у
практиці неможливий без уміння осмислити власну діяльність
з наукових позицій.
Аргумент третій. Більшість педагогів (на противагу
іншим
верствам
української
спільноти)
починають
усвідомлювати сучасну роль школи як фундатора української
спільноти у швидкозмінних реаліях країни. Це вимагає
розробки нової методології освіти й виховання, яка мусить
базуватися, у першу чергу, на наукових засадах філософії,
педагогічної та психологічної науки, теорії й практики
управління закладом освіти. Тому керівники, педагоги
закладів загальної середньої освіти повинні стати і вже стають
науковими
дослідниками
й
розробниками,
авторами
різноманітних інновацій.
Водночас, не можна успішно займатися дослідницькою
діяльністю в галузі педагогіки, не усвідомивши достатньою
мірою співвідношення, відмінність і схожість цієї роботи з
практичною діяльністю, яку виконує педагог-дослідник.
Якщо практична робота в цій сфері націлена на конкретні
результати діяльності навчання і виховання, то наукова – на
одержання знань про те, як об’єктивно ця діяльність
відбувається і що потрібно робити, щоб вона стала більш
ефективною, більшою мірою відповідала поставленій меті.
Педагогічна наука дає знання про способи передачі
наслідків уведення в освітній процес нових методів,
навчальних матеріалів тощо. А практичні працівники
потребують
чіткого
наукового
обґрунтування
своєї
професійної діяльності.
Зіставимо науку і практику за такими характеристиками,
які властиві будь-якій діяльності: а) об’єкти; б) засоби;
в) результати.
Об’єктом практичної педагогічної діяльності є людина, яку
ми навчаємо і виховуємо. А. Макаренко говорив, що об’єктом
дослідження для наукової педагогіки повинна бути не дитина,
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а педагогічний факт (явище). Педагогічні факти виникають у
практичній діяльності, тому об’єктом вивчення педагогічної
науки є педагогічна практика.
Таким чином, між практиком і дослідником немає
неподоланої перепони. Учитель може завжди стати на позицію
дослідника. Потрібно тільки знати, що така зміна позицій
передбачає видозміну роду діяльності, її об’єктів.
Засоби, які використовують у науковій і практичній
педагогічній діяльності, співвідносяться як засоби наукового
пізнання і безпосередньої практичної діяльності людей.
Наприклад, для педагогічної практики це засоби теоретичні
(методи, прийоми, організаційні форми) і практичні (наочні
посібники, технічні засоби та ін.). Для науки – це
спостереження, опис, моделювання, створення гіпотез, теорій,
перевірка їх шляхом експерименту тощо.
Результати наукової і практичної діяльності. І практична
діяльність, і наукова виконують спільну функцію – підготовку
підростаючого покоління до участі в суспільному житті
шляхом залучення кожної людини до культури розвитку її
особистості.
Мета і результат практичної діяльності вчителя – навчена і
вихована людина, точніше, навченість і вихованість як якості
особистості.
Результатом педагогічної науки є знання: закони,
принципи, правила педагогічної діяльності, що існують не
тільки у свідомості педагога, але і в матеріалізованому вигляді
у наукових працях, програмах, підручниках, посібниках тощо.
Важливо, що побічним продуктом інновацій як процесу
творчої діяльності є зростання педагогічної майстерності
вчителя і керівника, рівня його культури, мислення,
світогляду.
Перехід до наукової діяльності не може відбутися «сам по
собі», після накопичення досвіду в практичній площині.
Спостереження, які робить учитель, користуючись уже
наявними науковими знаннями, призводить до поповнення
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наявних у нього знань і до підвищення рівня його професійної
компетентності. Але це ще не наукова робота. Ні знання
педагогічної науки, ні практичний досвід не можуть замінити
спеціальної підготовки до нової сфери діяльності – науководослідної, хоча є для неї необхідною передумовою. При цьому
педагог не перестає бути педагогом за об’єктом дослідження,
але він залучає нове знаряддя – методи наукового пізнання,
які треба навчитись використовувати.
Отже, педагог-практик, щоб стати кваліфікованим
учасником наукової сфери діяльності, повинен пройти
спеціальну
науково-методичну
підготовку,
оволодіти
методологічною культурою і відповідними дослідницькими
знаннями та вміннями.
Важливо зрозуміти особливості змісту науково-методичної
роботи в режимі дослідно-експериментальної роботи.
Традиційно
науково-методична
робота
в
школі
здійснюються за основними напрямами:
– удосконалення педагогічної майстерності – забезпечення
ліквідації
професійних
труднощів,
адаптація
молодих
фахівців;
– підвищення кваліфікації, атестація педагогів –
забезпечення умов безперервної освіти педагогів;
– робота над проблемною темою школи – переведення
педагогічної діяльності на якісно новий рівень відповідно до
цілей розвитку школи.
У рамках третього напряму заклад освіти може
здійснювати дослідно-експериментальну роботу (ДЕР).
На відміну від роботи педколективу над проблемною
темою, коли має місце впровадження в практику роботи
школи перспективного педагогічного досвіду, ДЕР спрямована
на пошук нових способів рішення педагогічної проблеми. Саме
експериментальне дослідження дозволяє глибше, ніж інші
методи, перевірити ефективність тих чи інших нововведень у
навчанні та вихованні, порівняти значення різних факторів у
структурі педагогічного процесу й обрати оптимальні
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їх поєднання для відповідної ситуації, виявити належні умови
реалізації певних педагогічних завдань.
Працюючи
із
педагогами
в
режимі
дослідноекспериментальної роботи слід пам’ятати, що технологічна
модернізація фахового потенціалу перш за все враховує
протиріччя
становлення
і
розвитку
професійного
самовизначення.
У
цьому
аспекті
визначальними
є
протиріччя:
– між прийнятою вчителем метою власної освітньої
діяльності й сучасною освітньою парадигмою;
– між набутим освітнім досвідом і новими освітніми
ситуаціями та фактами;
– між рівнем особистої фахової майстерності та
нормативними
його
параметрами
або
необхідними
параметрами освітньої технології;
– між наявними технологічними можливостями і вимогами
до нових освітніх технологій.
Основний напрям діяльності шкільних методичних служб
потрібно поступово зміщувати від контролю дотримання
нормативних стандартів у бік надання індивідуальної допомоги
в опануванні вчителем потрібних регулятивів. Учитель у своїй
дослідницькій роботі стикається з труднощами, викликаними
особливою складністю педагогічних явищ та їх ситуативною
зумовленістю, слабкою прогнозованістю та віддаленістю у часі
результатів, відсутністю точних критеріїв успішності. Заслуговує
на особливу увагу проблема формування у практичного
працівника власної позиції – позиції активного суб’єкта
науково-методичної діяльності – та розвитку особистого
технологічного потенціалу.
Перелічені обставини формують особливі вимоги до
професійної діяльності заступника директора щодо організації
науково-методичної
роботи
в
рамах
дослідноекспериментальної діяльності педагогів.
Заступник директора ЗНЗ має не лише володіти
дослідницькими
навичками,
оперувати
науковими
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категоріями, а й уміти забезпечувати методичний супровід
дослідно-експериментального пошуку в закладі, ефективно
використовувати його можливості для методичної роботи.
Заступник директора у своїй діяльності керуються теорією
освіти і навчання, однак застосовувати загальні положення
дидактики
до
управління
дослідно-експериментальною
роботою досить складно. Окрім дидактики необхідно оволодіти
й прикладними аспектами організації наукової діяльності,
представленої
певними
алгоритмами
(переліком
і
послідовністю дій, схемами).
Визначальними є дотримання алгоритму здійснення
дослідно-експериментальної (ДЕР) роботи на відповідних
етапах:
– підготовчого;
– діагностико-концептуального (пошуково-теоретичного,
організаційно-технічного, етапу попередньої апробації тощо);
– формувального;
– узагальнення та впровадження результатів ДЕР.
Підготовчий
етап
характеризується
розробкою
відповідної концепції і програми дослідно-експериментальної
діяльності, укладанням необхідної документації, створенням
органів керування, визначенням фінансових і матеріальних
можливостей. Важливо, щоб зміст науково-методичної роботи
на цьому етапі був спрямований на теоретичне осмислення
проблеми, вивчення можливостей і діагностика готовності до
ДЕР, позитивне ставлення учасників ДЕР до майбутньої
діяльності.
Найвідповідальнішим елементом роботи на цьому етапі є
формулювання проблеми. Від правильності її окреслення
залежить весь подальший хід дослідження. Для цього потрібно
досконало виконати підготовчу роботу:
– переконатися у реальному існуванні проблеми
(встановити,
настільки
достовірні
показники,
що
характеризують наявність проблеми; чи є конкретні факти,
підтверджені документами – аналіз контрольних зрізів,
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моніторингового дослідження тощо);
– виокремити найважливіші елементи і факти, що
відображають суть проблеми;
– визначити елементи проблемної ситуації, які служать
інформаційною базою для розгляду проблеми (наприклад,
результати моніторингового дослідження якості викладання
конкретного предмета);
– виділити у проблемній ситуації основні та другорядні
компоненти
для
визначення
основного
напряму
дослідницького аналізу;
– проаналізувати розв’язання схожих проблем, які
виникають у подібних ситуаціях, в інших навчальних закладах
(опрацювати
літературу,
провести
консультації
з
компетентними фахівцями);
– визначити, наскільки ця проблема важлива в
абсолютних величинах (чи є втрати часу або фінансів, чи
відповідає
критеріям
досягнення
(результативності)
навчальної, спортивної, творчо-дослідницької (залежно від
типу і спрямованості освітнього закладу або напряму, що
вивчається) та частковим критеріям (критерій здоров’я;
критерій психологічного комфорту; критерій соціальної
адаптації або готовності жити у відкритому суспільстві);
– визначити тимчасові межі проблеми, періодичність її
вияву і тенденції розвитку;
– сформулювати саму проблему.
Визначення проблеми експерименту дозволяє уточнити
тему. Важливо провести локалізацію і конкретизацію теми,
чітко окреслити сферу дослідження та умови, розмежувати з
близькими та суміжними темами.
При виборі теми необхідно враховувати такі вимоги:
– актуальність (злободенність, гострота, потреба в
розв’язанні);
– значущість для теорії та практики (застосовність для
розв’язання достатньо важливих наукових і практичних
завдань);
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–
перспективність
(актуальність
і
значущість
на
найближчий період);
– проблемність (неочевидність рішень, необхідність пошуку
в теорії);
– відповідність сучасним концепціям розвитку суспільства
та людини;
– досвід та зацікавленість дослідника.
На
другому
(діагностико-концептуальному)
етапі
створюються
умови
для
моделювання
інноваційного
середовища відповідно до проблеми, залучення до роботи
найбільш підготовлених і творчих вчителів, введення
інноваційних елементів із попередньою апробацією. Відтак у
змісті науково-методичної роботи мають бути питання
теоретичного характеру щодо:
– розробки моделей;
– науково-теоретичної підготовки педагогів до здійснення
дослідно-експериментальної роботи;
– розробки методичних матеріалів, критеріїв і показників,
інструментарію відстеження ходу ДЕР.
Як правило, на цьому етапі відбувається зміна ролей
учасників освітнього процесу:
– заступник директора
перетворюється в ідейного й
наукового лідера;
– методична робота переростає в науково-методичну й
науково-дослідницьку;
– методичні об’єднання та секції перетворюються в творчі
групи, кафедри і лабораторії;
– педагог стає педагогом-дослідником.
Важливо, щоб у вчителя-дослідника на цьому етапі було
сформоване уявлення про технологію ДЕР, розробку програм
моніторингу, відбір критеріїв, показників відстеження
результатів ДЕР. Педагоги мають володіти навичками
виявлення протиріч діяльності навчального закладу на основі
аналізу даних констатувального експерименту, здійснювати
апробацію авторських програм, інноваційних технологій
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і методик, відстежувати проміжні моніторингові дослідження,
уточнювати способи вирішення проблем.
На формувальному етапі ДЕР здійснюється, як правило,
впровадження в практику роботи закладу нового змісту
освіти, інноваційний формат організації навчально-виховного
процесу, застосування педагогічних технологій, методик,
системи заходів щодо вдосконалення окремих аспектів
педагогічної діяльності. Відтак, впровадження інновацій
мають супроводжуватись створенням відповідних умов:
програмного,
методичного,
матеріально-технічного
забезпечення; відстеження процесу впровадження інновацій.
Найефективнішим форматом науково-методичної роботи є
діяльність
творчих
груп,
які
розробляють
матеріали
програмного,
науково-методичного
забезпечення
ДЕР,
здійснюють узагальнення проміжних результатів.
Результат діяльності на формувальному етапу залежить
від врахування типових проблеми, які необхідно знати і
передбачати можливі труднощі пов’язані з ними:
– відсутність ініціативного колективу (група як тимчасове
явище, а не реальні учасники);
– не можна залучати до роботи над програмою
експерименту сторонніх, незацікавлених людей;
– автори проекту не до кінця знайомі із ситуацією в
закладі освіти, регіоні, країні з даної теми, необізнані з
теоретичною базою дослідження;
– при небезпеці негативного ходу експерименту чи втрати
актуальності теми для даної освітньої установи різкий перехід
на іншу тему;
– наявність негативного результату експерименту, що є
позитивним, адже оберігає інших від помилкового шляху.
Етап узагальнення та впровадження результатів ДЕР
має за мету вдосконалення освітнього середовища на основі
отриманих результатів. Цьому передує аналіз результатів
дослідження,
співвіднесення
з
поставленими
цілями,
виявлення протиріч; аналіз енергозатрат, оцінка ефективності
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прийнятих управлінських рішень; коригування гіпотези,
оформлення й опис ходу і результатів. Важливим елементом
науково-методичного супроводу завершення експериментальної
роботи є поширення досвіду: написання звіту, рекомендацій
щодо впровадження в практику педагогічної діяльності
інноваційного
підходу,
публікації,
науково-практичні
конференції, семінари.
Отже, обґрунтовуючи актуальність наукової роботи в
навчальному закладі можемо узагальнити.
Що? Скільки? Чому? Яке? Як? – на ці запитання має дати
відповідь наука.
Як зробити? – на це запитання дає відповідь
методика/технологія.
Що зробити? – це сфера практики.
І на завершення виокремимо ще один важливий аргумент
цього виду діяльності. Творчий пошук також суттєво впливає
й на особистість учня. Учні більш цінують учителів, які
запроваджують інновації, на таких уроках вони працюють
активніше, інновації вчителя пробуджують у них бажання
випробувати й власні можливості в інноваційній діяльності.
В інноваційному закладі освіти триває інтенсивне
переосмислення
цінностей,
долаються
стереотипи
педагогічного мислення, здійснюються глибинні, системні
перетворення, що стосуються всіх аспектів реформування
навчально-виховного
процесу.
Такі
заклади,
в
яких
педагогічний та учнівський колективи експериментують,
апробують, впроваджують нові педагогічні ідеї, теорії,
технології, можна вважати інноваційними.
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МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
В умовах європейської інтеграції та глобалізації соціальноекономічного, освітнього простору, вітчизняні науковці та
практики приділяють значну увагу ролі корпоративної
культури в управлінні закладами освіти та вважають, що
ефективність управління освітньою установою неможлива без
розвитку
культури
організації.
Висока
репутація
та
конкурентоздатність закладу на ринку освітніх послуг
безпосередньо залежить від рівня сформованості його
корпоративної культури.
Разом із тим, лише окремі вітчизняні освітні установи
можуть похизуватися досягненнями у формуванні та
ефективному управлінні корпоративною культурою. Проблема
формування та розвитку корпоративної культури закладів
загальної середньої освіти (ЗЗСО) тривалий час залишалася
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поза увагою і сьогодні ще перебуває на периферії
дослідницької практики.
На сьогодні 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 [7, с. 101]. Питання управління
формуванням корпоративної культури залишається відкритим
та недостатньо зрозумілим для більшості керівників закладів
освіти нашої області, а тому існує нагальна потреба у
поширенні інформації про роль корпоративної культури,
механізми її впровадження та управління її формуванням.
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.
Дослідно-експериментальна
робота
(ДЕР)
визначає
інноваційну траєкторію розвитку сучасного закладу освіти,
особливо в умовах оновлення її змісту, яке отримало новий
імпульс з прийняттям Концепції нової української школи та
закону України «Про освіту».
Відповідно до наказу управління освіти, науки і молоді
Волинської ОДА № 710 від 29.12.2016 р., на підставі рішення
вченої ради Волинського ІППО від 18.11.2016 р. (протокол № 5)
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з листопада 2016 р. комунальний заклад «Луцький НВК № 26»
розпочав роботу над дослідженням теми педагогічного
експерименту
«Формування
корпоративної
культури
навчального закладу в умовах інноваційного освітнього
простору» (листопад 2016 – серпень 2021 р.). Нині колектив
закладу освіти перебуває на ІІ-ому – формувальному етапі ДЕР.
Отож, які зміни відбулися у Луцькому НВК № 26 за період
реалізації педагогічного експерименту?
1. Насамперед, колектив оволодів самим поняттям
корпоративна
культура,
його
змістом,
складовими
елементами. Воно почало звучати в учительській, на педрадах,
нарадах,
навіть
у
середовищі
старшокласників,
які
представляють шкільне самоврядування. Прийшло розуміння,
що це той інструмент управління, який забезпечить роботу
школи як єдиної ефективної команди, яка має свої
загальноприйняті правила і транслює їх назовні. Прийшло
воно (це розуміння) через серію науково-теоретичних та
практичних
семінарів,
шкільні
науково-практичні
конференції, присвяченні розкриттю змісту та елементів
корпоративної культури.
На наш погляд, корпоративна культура ЗЗСО є системою
колективних цінностей, норм, звичаїв, свят і традицій,
спільної життєдіяльності учнів і педагогічних працівників,
прийнятих у цій освітній організації, що відображають її
індивідуальність та відрізняють від будь-якої іншої освітньої
установи; а також системою особистих і колективних
духовних та матеріальних цінностей, що приймаються та
поділяються всіма учасниками педагогічної взаємодії.
Корпоративну культуру в Луцькому НВК № 26 розглядають:
–
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;
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– по-третє, як найважливіший фактор соціалізації учнів;
– по-четверте, як інструмент педагогічного менеджменту,
спосіб і засіб створення організації, яка самостійно
розвивається.
2. На І-ому етапі ДЕР адміністрацією Луцького НВК № 26
було здійснено самоаналіз, які ми на початок експерименту,
куди рухаємось? Адже колектив, як і кожен, дуже
специфічний і особливий: по-перше, великий 164 педагогічних
працівники, більше 2 тисяч учнів. Коли відкривалась школа
(1993 рік) – більшість учителів школи прийшли в заклад зі
студентських лав, а сьогодні – це зрілі, з досвідом і власною
системою педагоги (51 % колективу – вчителі, які мають
педагогічні звання). Це плюс. Але є і зворотна сторона:
змінюватися все важче, гнучкості часом не вистачає, а
змінюватись потрібно! Актуальною є проблема подолання
професійного вигорання.
З огляду на це, в Луцькому НВК № 26 було укладено банк
стартових діагностик за проблемою дослідження. На І-ому
етапі ДЕР були проведені діагностики колективу на предмет
стану і сформованості складових корпоративної культури та
готовності до роботи в режимі експерименту, проаналізовані
та узагальнені їх результати, а саме:
1) методика дослідження синдрому «емоційного вигорання»;
2) методика «професійний стрес»;
3) методика «самооцінка стійкості до стресу»;
4) методика дослідження стилю поведінки;
5) арт-методи у розрізі розуміння стану соціальнопсихологічного клімату закладу освіти, ціннісних установок
його персоналу та усвідомлення своєї ролі і місця у школі).
Педагоги мали завдання символічно зобразити на малюнках
своє уявлення: «я і учні», «я і колеги», «я і дирекція».
Результати всіх діагностик були проаналізовані на
підсумковому науково-практичному семінарі за результатами І
етапу
педагогічного
експерименту
01.06.2017
року
практичними психологами школи.
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Корпоративна культура може свідомо створюватися її
колективом або формується довільно з часом під впливом різних
внутрішніх і зовнішніх факторів. Ідея такої культури носить
досить абстрактний характер, однак, як повітря в кімнаті, вона
оточує все і впливає на все, що відбувається в організації.
Зазвичай, виділяють зовнішні та внутрішні чинники, що
впливають на місію сучасного закладу освіти.
До зовнішніх відносять особливості освітньої політики у
країні та регіоні, стан ринку освітніх послуг, потреби
потенційних замовників освітніх послуг, демографічну
ситуацію
тощо.
До
внутрішніх
чинників
відносять
корпоративну культуру школи, характер освітнього процесу,
наявний у педагогічного колективу досвід його організації,
можливості та ресурси закладу освіти [3].
3. В Луцькому НВК № 26 значно зросла роль психологічної
служби, яка посилила свою роботу з педагогічним колективом.
Так психологічною службою школи лише за календарний
2018 рік було проведено 16 тренінгових занять з педагогами
по кафедрах в рамках постійно-діючого семінару «Формування
емоційного інтелекту педагога. Конфліктостійкість». Педагогам
було запропоновано практичні задачі з педагогічної
конфліктології та розвитку емоційної сфери в системі відносин
«вчитель-учень» (змодельовані на основі реальних ситуацій) та
виявлені уміння конструктивно їх розв’язувати, що власне
важко переоцінити в реаліях сучасної школи.
Важливу роль у процесі формування корпоративної
культури ЗЗСО відіграє наявність яскравої, харизматичної
особистості керівника школи. Вважаємо, що 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.
4. У ході реалізації формувально-діагностичного етапу, з
метою здійснення стратегічного планування, адміністрація
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Луцького НВК № 26 ініціювала проведення самоаналізу стану
закладу освіти педагогічним колективом на основі SWOTМоделі, адаптувавши її параметри до специфіки школи.
Педагогічний колектив, об’єднаний у групи, працював у
чотирьох локаціях над аналізом наступних параметрів
життєдіяльності закладу: сильні, слабкі сторони, можливості,
загрози. При цьому в кожному параметрі групами педагогів
аналізувалися наступні критерії: діяльність керівництва закладу,
загальний професійний стан педагогічного колективу, стан
організації навчально-виховного процесу та імідж навчального
закладу. Результати роботи аналітичних груп були презентовані
перед колективом, зведені у таблицю та покладені дирекцією в
основу стратегічного планування розвитку закладу освіти.
5. В Луцькому НВК № 26 було проаналізовано дробову
структуру корпоративної культури закладу освіти та визначено
її елементи, а саме соціально-психологічний клімат, світогляд
персоналу, стилі поведінки персоналу, норми і вимоги до
персоналу, система цінностей, імідж, кадрова політика.
Вважаємо,
що
найбільш
значимою
частиною
корпоративної культури є переконання та цінності. Вони тісно
пов’язані з моральними та етичними установками педагогів.
До зовнішніх проявів корпоративної культури вчителя школи
відносять норми і моделі поведінки та комунікацію, що
включають в себе етикет, мову спілкування, фірмовий стиль
(символіка, корпоративний колір, зовнішній вигляд та інтер’єр
приміщень, дрес-код, елементи діловодства, ритуали та свята,
історія, міфи, герої тощо) [5, с. 33–36].
Важливою характеристикою корпоративної культури у
педагогічному колективі є культура поведінки та комунікації
не лише серед вчителів, а й з керівником, учнями, їх
батьками, громадськістю. Це зовнішній прояв рівня етичної та
психологічної культури, що відображає її ділові принципи,
мотиви, етичні та психологічні особливості закладу освіти [2].
6. Уже на ІІ-ому етапі ДЕР в школі запрацювали постійно
діючі проблемні семінари , які очолили члени творчої групи:
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– практичні психологи – з проблем педагогічної
конфліктології та формування емоційного інтелекту;
– перший директор школи, а нині вчитель фізики,
заслужений працівник освіти України Гнатюк Д. О. – «Цінності
закладу як основа філософії його діяльності»;
– вчителі, які очолюють опорні школи ППД у місті і області,
мають власні творчі лабораторії (Бортник А. В., Мирончук О. П.
та Щегельська Л. В., Татарин А. У., Федонюк Т. В.) –
«Формування професійного іміджу сучасного вчителя»;
– вчителі інформатики Когут С. В. та Друкачук Ю. О. –
з проблем використання ІКТ як важливої складової іміджу в
умовах інноваційного освітнього простору;
– вчитель географії та економіки Гах О. С. – учнівський
дискусійний клуб на основі досвіду організації учнівських
дебатів та турнірів з економіки;
– вчителі Чайка Л. М. та Козакевич О. П. – «Формування
національної свідомості та патріотизму».
7. На нашу думку, теоретичну модель корпоративної
культури сучасного закладу освіти доцільно розглядати на
трьох рівнях у метафорі «Дерева».
Перший,
найочевидніший
поверхневий
рівень
корпоративної культури – «крона», так звані артефакти.
На цьому рівні людина стикається з фізичними проявами
культури, такими як: інтер’єр приміщення, зразки поведінки
колективу, мова, традиції, обряди і ритуали організації. Все,
що в закладі освіти має місце на даному рівні, – видимий
результат свідомого формування, культивування, розвитку.
Наступний, більш глибший рівень корпоративної культури –
«стовбур», тобто засвоєні цінності і норми, принципи і правила,
стратегії і цілі закладу освіти, що визначають внутрішнє й
частково зовнішнє життя його колективу. Вони можуть бути як
закріпленими в інструкціях і документах (наприклад, етичний
кодекс закладу освіти), так і незакріпленими (латентні або
приховані атрибути).
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Деякі цінності вкорінюються у корпоративній культурі так
глибоко, що співробітники просто перестають їх помічати, – це
і є «коріння», тобто третій найглибший рівень корпоративної
культури. Саме вони керують поведінкою та рішенням людей
в закладі освіти на підсвідомому рівні.
Отже, ми дійшли до висновку, що структурно
корпоративну культуру сучасного закладу освіти можна
представити у такому вигляді:
1) культура освітньої установи:
2) культура підрозділу (наприклад, кафедри, методичного
об’єднання);
3) культура кожного працівника освітньої установи.
8. В ході педагогічного експерименту в Луцькому НВК
№ 26
здійснюється
апробування
теоретичної
моделі
формування корпоративної культури в умовах інноваційного
освітнього простору. Це модель «багатошарова цибулина».
Виходячи
з
особливостей
даної
структурної
моделі,
корпоративна культура цілісна і має всепроникаючий
характер, тому ознаки її присутності можна виявити у всіх
організаційних процесах і проекціях. Модель демонструє, що
шари корпоративної культури мають бути погоджені один з
одним, інакше учасники педагогічної взаємодії відчувають
дискомфорт, а культура починає руйнувати організацію, вести
до збоїв в технології і взаємодії з оточенням.
На часі робота над апробацією методики визначення типу
корпоративної культури закладу, проектування шляхів її
удосконалення, один з яких – розробка етичного кодексу усіх
учасників освітнього процесу закладу, який має інтегрувати
корпоративні правила взаємодії усіх учасників педагогічної
взаємодії: педагогів, учнів – здобувачів освіти, їх батьків та
законних представників, громади, відобразивши уявлення про
поняття академічної доброчесності.
Дуже
важливим
компонентом
та
показником
сформованості корпоративної культури ЗЗСО є «корпоративний
дух» – відчуття педагога на ціннісно-змістовому рівні своєї
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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 [4]. 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 [6, с. 16].
Основою життєвого потенціалу ЗЗСО є його корпоративна
культура. Вона не тільки відрізняє одну освітню установу від
іншої, але й зумовлює успіх функціонування колективу в
довгостроковій
перспективі.
Можна
сказати,
що
корпоративна культура – це «душа» сучасного закладу освіти,
яку необхідно берегти, плекати та любити.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ
ДО ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЯХ
Однією з ключових проблем сучасності, коли триває
розбудова української національної державності, розвиток
культури України, гостро постає проблема підготовки вчителя
до формування в учнів системи загальнолюдських та
національних цінностей, що віддзеркалює реалії сьогодення,
сучасні потреби людини і суспільства та, одночасно,
спирається на найкращий національний досвід, історикокультурні здобутки нашого народу.
Тепер постає головне питання – виховання свідомих
громадян України, для яких «народ і держава» – єдині, а
«правильне
виховання»
полягає
в
цілеспрямованому
формуванні української нації, яка знає своє коріння, свою
історію та культуру. А тому справжнє реформування в Україні
має починатися із національних цінностей, громадянського
виховання і гуманізму. Як писав великий український педагог
К. Ушинський: «Усяке істотне, а не позірне поліпшення в
побуті народу, усяка істотна реформа повинна ґрунтуватися
на внутрішній, духовній реформі, на русі вперед, який
відбувається в самому дусі народу, бо тільки з цих духовних
реформ виростають самі собою тривкі зовнішні реформи…
Надати ж швидкість народному розвиткові може тільки
свідоме, розумне виховання й розумне навчання, вони
пробуджують розум народу, дають волю його свідомості і
збагачують його знаннями, до яких він досвідом не добрався б
за багато сотень років» [13, с. 314–315].
Сучасні політичні, соціально-економічні та військові
виклики вимагають усебічної перебудови виховного процесу.
Ми повинні прийняти європейські цінності, але водночас
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і зберегти свою національну ідентичність. К. Ушинський
стверджував, що виховання має національно-ментальну основу,
«... який характер народу, такий і характер виховання». На його
думку, почуття національного є вроджене, вічне і властиве
кожній людині, є даром Божим, має глибинне генетичне
вкорінення у психіку й виявляє себе підсвідомо [13, с. 317].
Теоретичні засади національного виховання закладено у
дослідженнях
українських
учених
М.
Боришевського,
Д. Віконської, О. Кульчицького, Ю. Липи, В. Москальця,
Ю. Римаренка, І. Сікорського, Б. Цимбалюка, Д. Чижевського,
М. Шлемкевича, В. Яніва, Я. Яреми та інших. У їхніх працях
глибоко
відображена
національна
ідея,
духовність,
демократичні засади навчання і виховання, гуманістичні
цінності [4, с. 120].
Загальнофілософські та психолого-педагогічні положення
про сутність і значення цінностей у навчально-виховному
процесі обґрунтували С. Анісімов, І. Бех, М. Боришевський,
О. Вишневський, В. Лутай, О. Сухомлинська; про національні
цінності як соціально-культурні та духовні норми етносу –
Л. Алімова, М. Євтух, В. Кузь, Ю. Римаренко, З. Сергійчук,
Д. Тхоржевський, С. Шевченко [1; 11; 12].
Над проблемою формування національних цінностей
працювали чимало педагогів сьогодення, серед яких:
В. Довбишенко, П. Дроб’язко, Р. Захарченко, П. Ігнатенко,
В. Каюков, В. Кузь, І. Мартинюк, Ю. Руденко, З. Сергійчук,
М. Стельмахович, Б. Ступарик, Є. Сявавко та інші, які в
основу змісту національного виховання вкладали історикокультурну народну спадщину [8, 121–122].
Аналіз наукових праць вчених дозволяє визначити базові
цінності, що складають систему цінностей сучасної молодої
людини. А саме: вітальні (життя, здоров’я, особиста безпека,
добробут, сім’я, родичі, освіта, правопорядок); суспільні
(працелюбство, соціальний статус та ін.); міжособистісні
(чесність, альтруїзм, доброзичливість); демократичні (свобода
слова, совісті, національний суверенітет); партикулярні
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(належність до малої батьківщини, сім’ї); трансцендентні (віра
в Бога, прагнення до абсолюту) цінності. Система базових
цінностей конкретизується кожною людиною в залежності від
її індивідуальності і виступає основою вибору нею цілей і умов
діяльності, принципів життя та поведінки. Базові цінності
індивідів у сукупності складають ядро загальнолюдських
цінностей
та
відображають
рівень
культури
суспільства [18, с. 120]. Взагалі, сфера цінностей – це, перш за
все, світ культури в широкому сенсі, це сфера духовної та
матеріальної культуро-творчої діяльності, осередок моральної
свідомості людства, ставлення до світу, у якому виражається
міра духовного багатства особистості та нації [14, с. 7]. Кожен
народ, нація, суспільство, держава створюють власну,
притаманну лише їм систему національних цінностей, яка
втілюється у матеріальній і духовній культурі народу [15, с. 19].
Національні цінності – це система позитивних утворень
значущості, що виявляється у сфері суб’єкт-об’єктних
відношень, усвідомлюється етнополітичною спільнотою як
складне поєднання уявлень, понять, ідеалів, стереотипів
мислення і поведінки, засвоюється нею у духовно-практичній
діяльності через потребу і волю до їх захисту та примноження,
що, у свою чергу, зумовлює становлення духовної спільності й
взаємосприйняття етнічних суб’єктів навіть за умови
відсутності безпосереднього зв’язку між ними [11, с. 50; 9, с. 90].
Національні цінності відображають менталітет народу, основні
світоглядні ідеї, риси національного характеру, 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.
Пам’яткам історії і культури притаманна особлива якість –
являти собою художній геній, споконвічні прагнення, цінності
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українського етносу, віддзеркалюючи, разом з тим, і
загальнолюдську систему духовних цінностей. 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.
Видатні витвори архітектури та образотворчого мистецтва
є невичерпним джерелом культури народу, яка має унікальні
можливості впливу на особистість, формування у молоді
національного світогляду, характеру, ціннісних орієнтацій.
Завдяки пам’яткам історії і культури, які є віковічною
скарбницею моральних та духовних здобутків нації,
відображенням ціннісних пріоритетів різних епох, регіонів,
зберігаються багаті невмирущі традиції, історія, світогляд,
чесноти українського народу, закладаються основи збагачення
культурної спадщини України. Під час спілкування з творами
народного мистецтва людина стає носієм національних
цінностей, які вона співставляє з власними естетичними
ідеалами та прагненнями. У низці праць видатних
українських науковців стверджується, що любов до мистецтва
є національною рисою українців, у якій втілюється природний
потяг
представників
цього
народу
до
прекрасного,
поетичність, співучість, музичність, естетизм, схильність до
сильних почуттів, драматично-ліричних афектів, театрального
мистецтва. Така прихильність народу до мистецтва обумовлює
особливо важливе значення цього історико-культурного
феномену у ціннісній сфері українського народу.
Образотворче мистецтво виконує важливу педагогічну
функцію – сприяє створенню образного мислення особистості, її
емоційному збагаченню, розвитку асоціативного сприйняття
світу, художньої уяви. Засоби мистецтва спричиняють могутній
вплив на внутрішній світ індивіда, пробуджуючи в ньому
сприйнятливість до прекрасного, що складає найвищу ціннісну
основу для орієнтації людини в навколишньому житті.
Ознайомлення школярів з найкращими зразками художнього
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мистецтва народу, залучення учнівської молоді до власного
самовияву засобами образотворчої діяльності – важливий
чинник впливу на сферу цінностей сучасної молоді [15, с. 83].
Слід зазначити, що на думку вчених, щоб формувати
духовну культуру підростаючого покоління з найповнішим
використанням можливостей народного мистецтва, недостатньо
забезпечення умов для опанування системою знань і вмінь,
включення в художню діяльність, необхідно виховувати ціннісне
ставлення до мистецтва через проведення різноманітних
виховних заходів, які будуть доповнювати дозвілля молоді, її
вільний час [1, с. 4; 2, с. 59; 3, с. 7; 12, с. 6].
Незаперечною цінністю є українська мова, яка є не лише
засобом спілкування і передачі інформації, а й своєрідним
кодом, що, передаючись з покоління до покоління, зберігає
своєрідність та неповторність української нації. До національних
цінностей належить українське музичне мистецтво. Цінністю, без
якої неможливе існування сучасної нації є історична пам’ять про
героїчні й трагічні сторінки минулого українського народу,
який постав як велика європейська нація [5, с. 45–47].
Висновки. Виховання учнів на національних цінностях
створює умови для найповнішого розвитку природних
задатків, національного характеру, способу мислення.
Систематичне й цілеспрямоване виховання національної
свідомості й самосвідомості, формування національного типу
особистості забезпечить духовну єдність поколінь, тяглість
національних традицій.
Підготовці вчителя до виховання учнів на національних
цінностях має бути властива випереджувальна роль. Воно має
стати засобом відродження національної культури, стимулом
пробудження таких моральних якостей, як: совість, людяність,
почуття власної гідності; засобом самоорганізації, особистісної
відповідальності; гарантом громадянського миру і злагоди в
суспільстві. Лише через таку ієрархію ціннісних підходів, як:
людина – народ – держава – можна реалізувати перспективну
й демократичну модель виховання громадянина-патріота.
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Всі компоненти духовності українського народу, як і його
матеріальної культури, становлять національні цінності, які є
серцевиною освіти і, виховання. Рідна культура, наука,
духовність та кращі здобутки культур інших народів
становлять основний національний та загальнолюдський зміст
освіти і виховання підростаючих поколінь.
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ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ЛУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ № 20 ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
Ключовим моментом підготовки 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.
Актуальність проблеми інноваційної діяльності вчителя
обумовлена постійним зростанням вимог суспільства до
освіти, оскільки сучасну епоху характеризує бурхливий
розвиток високих і тонких технологій, зокрема в галузі освіти,
створених завдяки передовим досягненням науки та їхньої
взаємної інтеграції, що дозволяє вирішувати широке коло
теоретичних і прикладних завдань.
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
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і переконань, тобто відбувається орієнтація на інновації у
поєднанні з переходом від вузькопрофільних поглядів до
реформаторських позицій учасників суспільних реформ.
Багаторічна діяльність дослідно-експериментальної роботи
педагогічного колективу комунального закладу «Луцька
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради
Волинської області» довела, що провідну роль у реалізації
нововведень, спрямованих на розвиток і становлення творчої
індивідуальності
дитини,
виконує
саме
вчитель,
під
керівництвом якого необхідно проводити процес модернізації
освіти на рівні навчального закладу. Відтак перед сучасною
школою постала проблема формування вчителя-новатора як
носія інноваційної культури. Такі вимоги потребують змін у
системі професійно-педагогічної діяльності школи. Вказане
вище потребує створення моделі педагога інноваційного
спрямування (інноваційно активного педагога), розбудови
системи інноваційної педагогічної діяльності в сучасному
навчальному закладі, який має функціонувати в режимі
розвитку.
Робота над проблемою розпочалась із етапу узгодження
цілей інноваційної діяльності, пов'язаних з аналізом
досягнутих результатів освітньої діяльності, освоєння змісту
програми модернізації освіти як технології, що дозволяє вийти
на нові результати.
Труднощі цього етапу 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 розширити обсяг навчального матеріалу. Однак
специфіка оновлення школи полягає в тому, що перехід на
інші результати неможливий ані за рахунок простого
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збільшення обсягу, ані за рахунок суто формальної зміни форм
урахування освітніх результатів.
На усіх етапах роботи над шкільною науково-методичною
проблемою творчо працювала і працює творча група школи,
яка складається з адміністрації школи, креативних учителів
закладу, науковців та соціально-психологічної служби школи.
Основна вимога, яка стосувалась членів творчої групи школи,
– добровільність, особиста зацікавленість, творчість і здатність
змінити ситуацію. Саме члени творчої групи проводили
системний аналіз сформованої ситуації, підбирали та
розробляли матеріали (анкети, опитувальники, тести тощо) для
проведення внутрішнього моніторингу, закладали в концепцію
розвитку школи стратегії локальних і модульних змін.
Наступний крок – перехід від теоретичного аналізу
проблем підвищення якості до практичних дій щодо
оцінювання освітніх результатів. Згідно з поставленими
завданнями було впроваджено методику вивчення й аналізу
умов формування інноваційної культури вчителя. Ця методика
складалась із низки анкет, тестів, оскільки, щоб стежити за
всіма аспектами навчально-виховного процесу, необхідно
мати таку інформацію:
– по-перше, мати уявлення про здібності й інтереси учнів,
зошити, освіту та рівень задоволення нею, рівень знань;
– по-друге, знати стан викладання, рівень професійної
майстерності,
самооцінку,
результативність
роботи
з
підвищення кваліфікації, тобто рівень методичної культури
вчителя;
– по-третє, володіти інформацією про себе: оцінювати
сформованість аналітичних і дослідницьких умінь, аналізувати
свої обмеження.
Діагностуванням було охоплено всіх учителів школи. Під
час
анкетування
вивчали
рівень
готовності
членів
педагогічного колективу до інноваційної діяльності.
У відповіді на запитання «Чи завжди вам цікаві новації й
експерименти в педагогічній діяльності?» відповідь «так»
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обрали 92 % учителів школи. Відповідь «ні» обрали 8 %
учителів, і це свідчить про те, що незначна частина
педагогічного колективу не має стійкої особистісної мотивації.
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Застосування інновацій у роботі вчителів протягом року
27 % вчителів застосовували які-небудь новинки у своїй
роботі минулого навчального року 1–5 разів; 54 % – 6–10 разів;
19 % – 11–20 разів, що доводить готовність вчителів до
інноваційної діяльності.
Учителі вибрали два основні варіанти відповідей на
запитання «Чим для вас є привабливою інноваційна
діяльність?»: розвиває інтерес учнів до вивчення предмета –
88 %; можливість упроваджувати нові методи та форми
роботи з дітьми – 55 %.
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Вивчення основних причин, які гальмують упровадження
нових педагогічних ідей і технологій представлене на рисунку.
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Основні внутрішні суперечності, що заважають створенню
нового, є такими:
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1) невпевненість у позитивному результаті – 27 %;
2) заважають сумніви, чи зможу я бути успішним в
інноваційній чи експериментальній роботі – 11 %;
3) ніхто не зважає на додаткові втрати часу та сил для
роботи по-новому – 11 %;
4) немає впевненості, що нове буде краще за старе – 19 %;
5) нічого – 30 %. Вчителі усвідомлюють сенс і цілі освітньої
діяльності, але не кожен може впевнено залучитись до
інноваційної діяльності.
Кількість учителів, які застосовують
технології, розподілилась так:
60%

54 %

нові

педагогічні

58 %

50%
40%

1

30%

2

31 %

19 %

3

20%
10%
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4%
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застосування нових педагогічних
технологій вчителями

1) проектні технології – 54 %;
2) особистісно зорієнтоване навчання – 31 %;
3) інтегроване навчання – 58 %;
4) випереджальне навчання – 19 %;
5) інше – 4 %.
Важливо враховувати й відповіді на запитання «Якими
діагностичними методиками ви володієте вільно?».
Відповіді щодо ознак готовності вчителя до створення
новацій розподілились так:
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1) прагнення пізнати нове – 65 %;
2) бажання експериментувати – 39 %;
3) креативність – 35 %;
4) попередній досвід із упровадження технологій – 42 %.
Основні пріоритети в цілях і цінностях життя вчителі
бачать такі:
80%

77 %

60%

здоров'я

50 %

самовдосконалення
сім'я

42 %

друзі

40%
8%

20%
0%

основні пріоритети вчителів в цілях і цінностях

1) здоровʼя – 77 %;
2) можливості самовдосконалюватись – 50 %;
3) сімейний добробут – 42 %;
4) цікаве коло надійних друзів – 8 %.
А на запитання «Що ви вважаєте головною складовою
успіху?» вчителі школи відповіли так:
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складові успіху (на думку вчителів)
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впевненість
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новизна

1) впевненість у собі – 65 %;
2) чітке бачення мети – 42 %;
3) самомету, наполегливість – 8 %;
4) пошук і внесення новизни – 39 %.
Носіями педагогічних інновацій можуть бути лише творчі
особистості, здатні до рефлексії, саморозвитку, самоактуалізації,
професійного самовдосконалення, котрі підкреслюють відповіді
на два останні запитання. Готовність до інноваційної діяльності
є внутрішньою силою, що формує інноваційну позицію вчителя.
У теорії управління є закон успішної адаптації: організація
та співробітники процвітатимуть доти, поки темп навчання її
співробітників буде вищим за темп змін зовнішнього
середовища (чи дорівнюватиме йому). Ефективність і
необхідність підвищення кваліфікації працівників у будь-якій
сфері, в тому числі й освіті, давно обчислено і не викликає ні в
кого сумнівів. Але навчання вчителя як дорослої людини
завжди повʼязане зі змінами та перетвореннями, тому воно
буде ефективним лише тоді, якщо його організовано з
урахуванням вікових і професійних особливостей, особистих
інтересів вчителя побудовано на партнерських засадах.
Провідною в освіті стала концепція навчання людини
впродовж усього життя, концепція неперервної освіти, яка
мислиться як стадійний і цілісний у своїх елементах процес
протягом життя, що забезпечує поступовий розвиток творчого
потенціалу особистості й усебічне збагачення її духовного світу.
Безумовно, необхідною умовою інноваційного потенціалу є
творчий потенціал учителя. Творча діяльність – це природний
стан
вчителя-практика,
унаслідок
чого
складається
багатокомпонентна структура методичної роботи, у якій
ефективність роботи методичних обʼєднань доповнюється
творчими лабораторіями, майстер-класами досвідчених педагогів.
Відповідно до вимог інноваційної освіти на сучасному етапі
розвитку педагогіки методичну роботу розглядаємо в контексті
системного, програмно-цільового, особистісно-зорієнтованого,
дослідного, диференційованого та компетентнісного підходів,
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які спрямовані на підвищення професіоналізму і кваліфікації
вчителя як показника якості кадрового потенціалу.
Програмуючи розвиток навчального закладу засобом
впровадження дослідно-експериментальної діяльності у практику
роботи, ми мріємо про нову успішну школу, яка, працюючи в
інноваційному
режимі,
підвищить
компетентності
та
професіоналізм педагогів, сформує статус навчального закладу.
Саме тому, переходячи до другого етапу діяльності ДЕД ми
плануємо в межах функціонального вивчення проблеми
формування компетенцій у школярів в умовах інклюзії –
працювати над підвищенням компетентності педагогів в
інноваційній діяльності та вважаємо за необхідність
здійснення моніторингу сформованості моделі педагога
інноваційного спрямування.
Результати дослідження показують наскільки важливою є
роль формування ключових компетенцій в умовах інклюзивної
освіти.
Галина РОМАНЧУК,
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії
соціологічних досліджень та розвитку освіти
(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти)

ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯК ВАЖЛИВА ЯКІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
(За матеріалами соціологічних досліджень)
Розбудова інноваційного освітнього простору регіону, що
нині здійснюється під егідою Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти (ВІППО), неможлива без
високого рівня готовності педагогічних працівників до
інноваційної діяльності. Саме тому навчальний процес курсів
підвищення кваліфікації та науково-методичний супровід
самоосвіти вчителів і міжкурсових методичних заходів в
інституті та у містах і районах області спрямовані
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на формування
мотивації
педагогів
до
оволодіння
інноваційними освітніми технологіями та їх готовності
створювати і працювати в інноваційному освітньому полі.
Успішність здійснення цих завдань значною мірою залежить
від володіння інформацією про потреби та очікування
педагогічних працівників, їх оцінки ефективності усіх видів
роботи інституту з педагогічними кадрами.
Протягом трьох років поспіль у різних за тематичним
спрямуванням дослідженнях та за різним інструментарієм
вивчалась громадська думка педагогів з означених проблем.
Нами опитано 1267 вчителів за місцем роботи в освітніх
закладах Володимир-Волинського, Іваничівського, КаміньКаширського, Ківерцівського, Ковельського, Локачинського,
Любешівського, Маневицького районів, міст ВолодимираВолинського та Нововолинська.
Опитані педагоги вважають, що стимулюючим чинником
до їх самоосвіти та саморозвитку є новизна діяльності освітніх
закладів,
умови
роботи
в
них
та
можливість
експериментування. Різною мірою погоджуються з цим
твердженням така кількість респондентів (у %) (див. рис. 1):
Новизна діяльності, умови роботи і можливість експериментування
Швидше ні,
ніж так 1,8 %

Ні 2,5 %

Важко відповісти
11,2 %
Так 46,7 %

Швидше так,
ніж ні 37,8 %

Рисунок 1. Відповіді респондентів щодо рівня новизни діяльності,
умов роботи і можливості експериментування

Як бачимо, це важливо для 84,5 % респондентів.
Ці параметри характеризують діяльність освітніх закладів,
у яких працюють опитані вчителі.
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Рисунок 2. Оцінка рівня апробації та впровадження в освітній
процес інноваційних технологій (%)

Рівень апробації та впровадження в освітній процес
інноваційних технологій оцінюють як оптимальний 16 %
респондентів, як достатній 59,8 % опитаних, 22 % назвали
його задовільним і 2,2 % – критичним (рис. 2).
Свою готовність до впровадження компетентнісного
підходу в практику навчання та виховання респонденти
декларують таким чином: 49 % готові, 40 % – готові частково,
8,5 % респондентів не можуть визначитись зі своєю
готовністю. Вони обрали відповідь «поки що не зрозуміло
готові чи ні». Відповідь ще 2,5 % опитаних вчителів – «важко
відповісти» (рис. 3).
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8,5
0,0

готова(ий)
49%

готова(ий)
частково
40%

поки що не не готова(ий)
зрозуміло
0,00
готова(ий) чи
ні 8,5%

2,5
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відповісти
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Рисунок 3. Оцінка респондентами готовності до впровадження
компетентнісного підходу в практику навчання і виховання (%)
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Такий рівень готовності сформувався завдяки самоосвіті,
на що вказали 70,4 % опитаних, системі науково-методичної
роботи в педагогічних колективах освітніх закладів (67,3 %
респондентів), навчанню на курсах підвищення кваліфікації у
ВІППО (51,7 %) та участі у науково-методичних заходах, які
проводить ВІППО у міжкурсовий період (14,2 %). Участь у
заходах районних, міських методичних кабінетів значима у
цьому плані для 47,6 % респондентів (рис. 4).

інша відповідь 2,5%
участі у науково-методичних заходах, які
проводить ВІППО у міжкурсовий період 14,2%

2,5
14,2

участі у заходах районного (міського) методичного
кабінету 47,6%

47,6

навчанню на курсах підвищення кваліфікації у
ВІППО 51,7%

51,7

системі методичної роботи у педагогічному
колективі школи 67,3%

67,3
70,4

самоосвіті 70,4%

Рисунок 4. Чинники формування готовності респондентів
до впровадження компетентнісного підходу в освітній процес (%)

Науково-методичним супроводом розвитку компетентнісного
підходу
в
педагогічній
діяльності
задоволені
34,7 %
респондентів, частково задоволені 56,7 %, не задоволені 2,3 %.
Відповідь «важко відповісти» обрали 6,3 % опитаних (рис. 5).
Важко
відповісти 6,3 %
Так 34,7 %

Ні 23 %

Частково 56,7 %

Рисунок 5. Задоволеність респондентів науково-методичним
супроводом розвитку компетентнісного підходу в педагогічній діяльності
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Найбільш
значущими
чинниками,
які
заважають
професійній самореалізації та професійному саморозвитку
педагогів
респонденти
називають:
низький
рівень
матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу
(63,1 % респондентів від загального масиву опитаних) (рис. 6).
Низький рівень матеріально-технічного забезпечення
навчального процесу
місто Нововолинськ 72,4%
Любешівський район 55,88%
Локачинський район 54,26%
Камінь-Каширський район 55,77%
Володимир-Волинський район 77,27%

Рисунок 6

Та відсутність доступу до ресурсів Інтернету 24,8 % (Рис. 7).
Відсутність доступу до інтернету
ВолодимирВолинський район
31,82 %

м. Нововолинськ
18,87 %

Любешівський
район 26,47 %
КаміньКаширський район
22,12 %

Локачинський
район 24,47 %

Рисунок 7

Результатом залучення вчителів до інноваційної діяльності,
є, на думку опитаних, розвиток професійних якостей вчителя
(74 %), збагачення фахових знань (62,6 %), розвиток
особистості вчителя (53 %), сучасного стилю педагогічного
мислення (35,1 %), потреби в педагогічній творчості (29,8 %),
потреби у виданні власних методичних надбань (10,3 %),
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динаміка навчальних досягнень учнів (31,1 %) та успішність
випускників школи (30,9 %) (рис. 8).
розвиток потреби у виданні власних методичних надбань 10,3%
розвиток потреби в педагогічній творчості 29,8%
успішність випускників школи 30,9%
динаміка навчальних досягнень учнів 31,1%
розвиток сучасного стилю педагогічного мислення 35,1%
розвиток особистості вчителя 53%
збагачення фахових знань 62,6%
розвиток професійних якостей 74%

0%

20%

40%

60%

80%

Рисунок 8. Головні результати інноваційної діяльності,
означені респондентами

Кожен другий опитаний вчитель дав відповідь на відкрите
запитання «Які інноваційні технології, інтерактивні методи,
перспективний педагогічний досвід Ви хотіли б освоїти?».
Серед названих вчителями: «Хмарні технології», «Проектна
діяльність», «Методи критичного мислення», «Досвід вчителівпілотників НУШ», «Організація роботи вчителя в інклюзивному
класі», «Створення онлайн текстів для учнів» тощо.
Проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що кожен
другий респондент вважає себе вмотивованим до інноваційної
діяльності, кожен третій різною мірою бере в ній участь.
Однак, приблизно кожен четвертий не сприймає глибинно ті
зміни, які відбуваються. І, підтримуючи їх на словах, у своїй
роботі залишається на старих позиціях.
Перед колективом інституту стоять завдання ефективного
розвитку
інноваційного
середовища
післядипломної
педагогічної освіти та підготовки науково-педагогічних
працівників ВІППО до роботи з педагогами щодо формування
їх мотивації та готовності використовувати інноваційний
потенціал
сучасної
педагогічної
науки
та
методики
викладання шкільних предметів у фаховій діяльності.
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Наталія ПОЛІЩУК,
завідувач науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій
та координації діяльності РМК (ММК)
(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти)

НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ – НОВОГО STEM-ВЧИТЕЛЯ
Нині освітня галузь в Україні розвивається швидкими
темпами. Одним із перспективних напрямів роботи в названій
галузі є впровадження STEM-освіти. Цей напрям якнайкраще
сприяє реалізації єдиної мети підготовки творчої особистості в
дошкільній, шкільній і університетській освіті, людини, здатної
швидко реагувати на соціальні й технічні зміни й критично
мислити в будь-якій життєвій ситуації.
Впровадження STEM-освіти здійснюється відповідно
до Плану заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні
на 2016–2018 роки, затвердженого Міністерством освіти і
науки
України
05.05.2016
року
та рішення
Колегії
Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 року
протокол № 1/1-4 «Про форсайт соціо-економічного розвитку
України на середньострокову (до 2020 року) і довгострокову
(до 2030 року) часових горизонтах (в контексті підготовки
людського капіталу).
Міністерство
освіти
та
науки
України,
Інститут
модернізації змісту освіти, Національна академія педагогічних
наук України, Національний центр «Мала академія наук
України», обласні інститути післядипломної педагогічної освіти
сприяють розробці та реалізації програм STEM-освіти.
Головна мета STEM-освіти полягає у реалізації державної
політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про
освіту» щодо посилення розвитку науково-технічного напряму
в навчально-методичній діяльності на всіх освітніх рівнях;
створенні науково-методичної бази для підвищення творчого
потенціалу молоді та професійної компетентності науковопедагогічних працівників.
STEM–освіта – категорія, яка визначає відповідний
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педагогічний процес (технологію) формування і розвитку
розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень яких
визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці.
STEM–освіта здійснюється через міждисциплінарний
підхід у побудові навчальних програм закладів освіти різного
рівня. Акронім STEM (від англ. Science – природничі науки,
Technology – технології, Engineering – інженерія, проектування,
дизайн, Mathematics – математика) визначає характерні риси
відповідної дидактики, сутність якої виявляється у поєднанні
міждисциплінарних практико орієнтованих підходів до
вивчення природничо-математичних дисциплін.
Водночас, у STEM-освіту активно включаються творчі,
мистецькі дисципліни, об’єднані загальним терміном Arts
(позначення відповідного підходу – STEM and Arts).
Актуальними STEM and Arts напрямами є промисловий
дизайн, архітектура, індустріальна естетика тощо.
На сайті Інституту модернізації змісту освіти STEM-освіту
визначено як «низку чи послідовність курсів або програм
навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до
освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і
більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням
математичних знань і наукових понять. Це напрям в освіті,
при
якому
в
навчальних
програмах
посилюється
природничонауковий компонент + інноваційні технології.
Технології використовують навіть у вивченні творчих,
мистецьких дисциплін». Важливим також є той момент, що всі
дисципліни вивчаються не окремо, а у комплексі.
У навчанні звичною була послідовність: спочатку теорія, а
потім практика. STEM-освіта користується зворотнім шляхом
«від практики до теорії». Спочатку придумують та досліджують,
а вже потім, у процесі цієї діяльності, опановують теорію,
отримують нові знання та узагальнюють їх.
Крім того, вже починаючи з ранніх етапів навчання, в класі
використовуються спеціалізовані інструменти, наприклад,
програми з комп’ютерної анімації такі як CAD. Зазвичай учні
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починають знайомство з такими програмами на перших курсах
університету, але за методикою STEM – вже у старшій школі.
На відміну від класичної, в нашому розумінні, освіти, за
STEM дитина отримує набагато більше автономності. На
процес навчання набагато менше впливають стосунки, які
склалися між учнем та вчителем, що дає можливість більш
об’єктивно оцінювати прогрес. За рахунок такої автономності,
дитина вчиться бути самостійною, приймати власні рішення
та брати за них відповідальність.
Руфат Aзізов (генеральний директор Unimetal Group:
«Освіта нового покоління») визначив 10 переваг STEM-освіти
над традиційною:
1. Інтегроване навчання по «темах», а не по предметах.
2. Застосування науково-технічних знань в реальному житті.
3. Розвиток навичок критичного мислення і розв’язання
проблем.
4. Підсилення впевненості у своїх силах.
5. Активна комунікація і командна робота.
6. Розвиток інтересу до технічних дисциплін.
7. Креативні й інноваційні підходи до проектування
(STEM-навчання включає шість етапів: проблема (питання,
задача), обговорення, конструювання, дизайн, тестування і
розвиток).
8. Місток між навчанням і кар’єрою.
9. Підготовка дітей до технологічних інновацій життя.
10. STEM як доповнення до шкільної програми [Шарко].
На міжнародній освітній конференції «STEM forward», яка
відбулась ще в 2014 році, в Єрусалимі були зазначені наступні
тези:
–
Залучення
дітей
до STEM. STEM-освіту,
потрібно
впроваджувати з самого раннього дитинства, з дитячого садочка.
– Англійська – пріоритет. Вся система STEM-освіти
базується навколо англійської, адже це мова програмування.
– Потрібні спеціалізовані освітні програми для жінок. В цій
сфері, завдяки природній акуратності та схильності до роботи
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з даними. Жінки можуть зробити те що хлопцям не під силу, але
потрібна правильна чітка система навчання для дівчат.
– STEM-освіта повинна базуватись на патріотизмі. Потрібно
виростити спеціаліста, який буде приносити користь для своєї
держави.
– Потрібно будувати освітні програми так, щоб діти
відчували себе вільно, розвиваючи свою самостійність та
креативне мислення.
Для того щоб впроваджувати дану систему освіти на
практиці, необхідно мати підготовлені кадри освітян, які є
фахівцями у цій сфері.
Якими якостями, знаннями, навичками потрібно володіти
сучасному
вчителю,
щоб
впроваджувати
STEMнавчання? Насправді офіційного списку таких характеристик
немає, оскільки це не лише список компетенцій та широкий
кругозір, але й педагогічне чуття, яке є далеко не в кожного…
Це особливі особистісні якості: відкритість новому, тому, що
відбувається навколо, здатність перетворювати це в практики
колективного засвоєння і породження нового знання.
Це сміливість
і
підприємливість
в
конструюванні
навчального процесу. Здатність мобілізувати учнів на рішення
нестандартної проблеми і організовувати розподіл завдань між
ними. Готовність брати відповідальність за вибір і відстоювати
свою точку зору.
Це ще й особисті установки: на експеримент і на ризики.
А ще є численні приклади і прояви рис справжнього
STEM-учителя.
Яскраво виражених і тому відомих. Наведемо деякі з них.
– Вчителю цікаво конструювати з дітьми підзорну трубу чи
інші корисні прилади …
– Вчитель вміє урок фізики перетворити в запуск
паперових літачків і при цьому не полетіти в гру остаточно …
– Вчитель здатен бачити математику не тільки
в підручнику, але і в тротуарній плитці. І ще вміє заразити
таким поглядом на навколишній світ своїх учнів …
61

– Почавши з гри з вимірювання росту рослин в паперових
склянках, вчитель знає як тут використати арифметичну
прогресію …
– Вчитель розуміє, що вишивання хрестиком – це не тільки
розвиток дрібної моторики і знає, як «підкласти» під нього
інформатику …
– Учні такого вчителя будуть ще довго грати в паперовий
трансформер, який вони виготовили на уроці геометрії …
– Вчитель точно знає, що проект з’їсть купу часу на уроці,
але він свідомо йде на ризики …
– Вчитель розуміє, що «базові знання» не утворюються самі
собою в голові учня під час пояснення …
– Вчитель вміє створювати живі ситуації …
– Вчитель мудрий: так, при груповій роботі може бути
шумно, але такі жертви того варті, адже він дає можливість
учням взаємодіяти і спілкуватися …
– Вчитель заохочує їх лідерство, це допоможе їм у
майбутньому етично й грамотно керувати великою командою …
– Вчитель дає простір учнівській ініціативі і залишає за
ними право на помилку …
– Вчитель переконує, що дівчатка можуть стати вченими і
займатися в майбутньому дослідженням важливих проблем
суспільства …
– Вчитель цінує любов учня до тварин, і це допоможе йому
вибрати професію …
– Вчитель здатен організувати урок в будь-якому місці: на
березі річки, в парку і навіть в супермаркеті …
– Вчитель володіє здатністю виловити, зірвати або
підібрати з землі «предмет дослідження» …
– Вчитель вміє мріяти …
STEM-освіта передбачає формування критичного мислення
та навичок дослідницької діяльності. STEM-освіта – це
створення умов щодо збалансованого гармонійного формування
науково-орієнтованої
освіти
на
основі
модернізації
математично-природничої та гуманітарних профілів освіти.
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STEM – це великий вибір можливостей професійного розвитку,
надання доступу дотехнологій. STEM-технології вимагають від
учнів здібностей до критичного мислення, уміння працювати як
у команді, так і самостійно. Одне з основних завдань сучасного
вчителя – це організація та підтримка цілеспрямованої
пізнавальної діяльності учнів, формування у них умінь та
навичок здійснювати наукові дослідження.
На уроках діти не мають бути пасивними спостерігачами,
а пошуковцями, творцями нового, унаслідок чого вони краще
запам’ятовують те, що «відкрито», «досягнуто» ними самими.
Використовуючи елементи STEM-технології, учитель створює
для дітей такі можливості, які дозволяють їм бути більш
активними, зацікавленими у власній освіті. Вивчення
навчального матеріалу пропонується за темами, які поєднують
декілька предметів, матеріал яких тісно пов’язаний між собою
та мають практичне застосування.
Серед методів навчання в STEM-освіті особливе місце
займають методи проектно-орієнтованого навчання, які
залучають учнів до процесу формування компетентностей за
допомогою дослідницької діяльності. Працюючи в сучасній
школі вчитель повинен чітко усвідомлювати, що STEM-освіта
об’єднує в собі міждисциплінарний та проектний підходи,
основа якого є інтеграція природничих наук в технології,
інженерну майстерність та математику.
Впровадження STEM-освіти має глибинний характер і
включає розв’язання проблем підготовки вчителя, який
усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає
про особистісне і професійне зростання, вміє досягти нових
педагогічних цілей.
Домінантною стає підготовка вчителя, діяльність якого не
обмежується викладанням власного предмета; фахівця,
здатного до здійснення міждисциплінарних зв'язків, який
усвідомлює значущість професійних знань в контексті
соціокультурного простору. Важливим є його вміння
організувати навчальний процес як педагогічну взаємодію,
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спрямовану на розвиток особистості дитини, її підготовку до
розв’язання завдань життєтворчості [2].
Отже, упровадження STEM-освіти у післядипломну освіту
сьогодні є перспективним і необхідним напрямом. Адже від
вчителя значною мірою залежатиме якісна підготовка учня
нового покоління – мобільного, здатного знаходити шляхи
вирішення проблеми не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб
та помилок; який уміє бачити світ цілісним. Варто зауважити,
що новий напрям в освіті жодною мірою не має
перетворитись у черговий тренд, що розумітиметься
поверхово й використовуватиметься для підняття престижу
закладу освіти. І завдання системи ППО – підвищити
кваліфікацію педагогів, які б уже сьогодні-завтра могли
реалізовувати STEM-освіту.
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ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО РОЗВИТКУ
ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ
В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Новій українській школі потрібен учитель з розвиненою
загальнокультурною компетентністю, який здатен опановувати
нові моделі та стратегії конструктивної професійної діяльності
в умовах культурного, мовного, релігійного розмаїття;
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застосовувати
найефективніші
засоби
й
технології
міжкультурної взаємодії; аналізувати та використовувати
потенціал соціокультурного середовища регіону для власного
культурного зростання та розвитку загальнокультурної
грамотності учнів. У Концепції «Нова українська школа» серед
10 ключових компетентностей розглядається загальнокультурна
грамотність, як здатність розуміти твори мистецтва,
формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї,
досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність
передбачає
глибоке
розуміння
власної
національної
ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до
розмаїття культурного вираження інших [4].
Варто зазначити, що загальнокультурна компетентність є
однією з ключових компетентностей, визначених провідними
українськими дидактами (Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Локшиною,
О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко) [1, 2, 37–40]. Науковці
розглядають загальнокультурну компетентність педагога як
сукупність компонентів в їх єдності та взаємозв’язку
(мотиваційного, інформаційно-теоретичного, процесуальнодіяльнісного, аналітико-корекційного та самостійно-творчого).
Проте немає єдиних поглядів дослідників щодо визначення
поняття
«загальнокультурна
компетентність»,
немає
загальновизнаної
її структури. Тому, пошук шляхів
професійного розвитку педагогів щодо проблеми в умовах
соціокультурного середовища регіону, розвиток особистісних
якостей на основі соціокультурних цінностей суспільства,
ефективне
використання
компонентів
соціокультурного
середовища для розвитку загальнокультурної грамотності
учнів є важливими завданнями для Волинського ІППО.
Науково-дослідною лабораторією освітніх інновацій та
координації діяльності РМК/ММК Волинського ІППО у
співпраці з лабораторією соціологічних досліджень та розвитку
освіти ВІППО були проведені соціологічні дослідження: «Вплив
соціокультурного простору регіону на розвиток загальнокультурної
компетентності
педагогічної
громадськості»
(2017
р.)
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та «Ефективність інноваційних форм роботи щодо розвитку
загальнокультурної компетентності педагогів в системі
післядипломної педагогічної освіти» (2018 р.).
Опитування охопило майже всі категорії слухачів курсів
підвищення кваліфікації (вчителі географії, початкового
навчання, англійської мови, біології і хімії, керівники гуртків
(позашкільні заклади), вчителі української мови і літератури,
фізики,
математики,
шкільні
бібліотекарі,
педагогиорганізатори).
Аналіз відповідей педагогів на запитання анкети щодо
факторів, які є мотивацією та перешкодою у розвитку
загальнокультурної
грамотності,
дозволив
виокремити
наступні фактори (див. таб. 1).
Таблиця 1
Фактори, які стимулюють та перешкоджають
розвитку загальнокультурної компетентності педагогів
Позитивні фактори
Внутрішня потреба в постійному підвищенні свого
культурного рівня, розвиток особистих здібностей,
творчих задатків, розширення культурного кругозору
Створення позитивного іміджу, визнання, авторитет
серед учнів, колег, батьків, громади
Духовний розвиток
Приклад і вплив колег, організація праці в школі
Відчуття емоційного задоволення від спілкування з
творами мистецтва
Негативні фактори
Нестача часу
Обмежені матеріальні ресурси
Відсутність підтримки й допомоги від адміністрації
навчального закладу
Розчарування, які мали місце раніше
Стан здоров’я
Негативне сприйняття оточуючими особистісних змін
і прагнення до розвитку загальнокультурного рівня
Власна інерція
Недостатня
поінформованість
про
культурнопросвітницькі заходи

Респонденти, %
50,41
50
26,64
24,59
24,18
Респонденти, %
54,73
53,50
34,16
25,51
22,22
15,23
14,40
13,58

Позитивним є той факт, що слухачі курсів підвищення
кваліфікації серед чинників, які найбільше мотивують до
розвитку загальнокультурної компетентності, визначають:
внутрішню
потребу
в
постійному
підвищенні
свого
культурного рівня, розвиток особистих здібностей, творчих
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задатків, розширення культурного кругозору (50,41 %);
створення позитивного іміджу, визнання, авторитет серед
учнів, колег, батьків, громади (50 %). Як видно з
вищенаведеної таблиці, для значної кількості респондентів
нестача часу та обмежені матеріальні ресурси, відсутність
підтримки й допомоги від адміністрації навчального закладу є
факторами,
які
найбільш
перешкоджають
розвитку
загальнокультурної компетентності. Негативний вплив на
розвиток загальнокультурної компетентності вчителів мають і
такі фактори, як розчарування від очікуваних результатів, які
мали місце раніше; стан здоров’я; власна інерція.
Найбільш значимі для культурного зростання педагоги
називають такі елементи соціокультурного середовища як
відвідування музеїв, театрів, виставок, бібліотек, а також
відвідування
релігійних
установ,
історико-краєзнавчих
екскурсій, кінотеатрів та філармоній (див. табл. 2).
Таблиця 2
Елементи соціокультурного середовища, які є найбільш
значимими для культурного зростання вчителів
Елементи соціокультурного середовища
Відвідування музеїв
Відвідування театрів
Відвідування виставок
Відвідування бібліотек
Відвідування релігійних установ
Відвідування історико-краєзнавчих екскурсій
Відвідування кінотеатрів
Відвідування філармоній
Інше

Респонденти, %
59,40
58,97
58,97
41,03
35,47
25,64
20,94
12,82
1,28

Педагоги називають найбільш цікаві для учнів форми
роботи щодо розвитку загальнокультурної компетентності:
використання квест-технологій в освітньому процесі (85 %),
інтерактивні ігрові технології в музеях, під час організації
екскурсій (72 %), туристичні подорожі (68 %), майстер-класи
на базі музеїв (57 %), зустрічі з видатними людьми краю (48 %),
краєзнавчі, фольклорні експедиції (32 %).
Враховуючи
результати
опитувань
педагогів
щодо
проблеми, Волинським ІППО було окреслено наступні шляхи
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розвитку загальнокультурної компетентності особистості:
оптимальне поєднання традиційних та інноваційних форм
роботи
з
використанням
потенціалу
соціокультурного
середовища області під час курсів підвищення кваліфікації;
організація та проведення науково-методичних заходів;
сприяння участі педагогів у загальнокультурних заходах ВІППО;
запровадження та апробація інформаційно-презентаційних
форм
роботи
культурно-просвітницького
спрямування:
мистецьких майстер-класів, зустрічей з видатними людьми
краю, презентацій новинок художньої та фахової літератури,
пересувних виставок, екскурсій, музейних квестів тощо; дієва
робота бібліотеки та музею історії освіти Волині (ВІППО);
забезпечення
інформування
педагогів
про
можливості
соціокультурного простору регіону шляхом створення рубрики
на сайті ВІППО, коригування варіативної складової навчальних
планів відповідно до соціологічних опитувань слухачів курсів
підвищення кваліфікації, розробка спецкурсів.
Волинський ІППО пропонує слухачам курсів підвищення
кваліфікації різноманітні культурно-просвітницькі, науковометодичні
заходи:
педагогічні
читання,
круглі
столи,
конференції; майстер-класи (педагогів-новаторів, художньомистецькі: соломоплетіння, бісероплетіння, розпис писанок,
виготовлення ляльки-мотанки та ін.), діяльність «Мистецької
вітальні», яка організовує благодійні концерти, екскурсій
державним історико-культурним заповідником «Старе місто»),
музейні лекції та екскурсії, виставки навчально-методичних,
наукових та літературних досягнень педагогів (музей історії
освіти Волині ВІППО); презентацій бібліотекою ВІППО новинок
фахової та художньої літератури, зустрічей з видатними людьми
краю: письменниками, поетами, видавцями, художниками,
науковцями, виставок присвячених видатним датам та особам
краю, художньо-мистецьких, в тому числі і віртуальних.
Науково-дослідною
лабораторією
освітніх
інновацій
організовано роботу квест-студії «Культурний маршрут» щодо
розвитку загальнокультурної компетентності педагогів, одним
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із напрямів роботи якої є забезпечення педагогічної
громадськості
інформацією
культурно-просвітницького
спрямування, інформаційно-методичними та презентаційними
матеріалами щодо проблеми на сайті ВІППО шляхом
створення нової рубрики «Культурно-педагогічний експрес».
Слухачі курсів підвищення кваліфікації стверджують, що
хотіли б бути учасниками як інформаційно-презентаційних,
так і організаційно-дозвіллєвих форм роботи квест-студії
«Культурний маршрут» (ВІППО).
Реалізація організаційно-дозвіллєвої функції квест-студії
«Культурний маршрут» постійно коректується на основі
пропозицій, запитів щодо форм роботи, тем, об’єктів для
тематичних та оглядових екскурсій містом, історикокултурним заповідником «Старе місто», екскурсій вихідного
дня, мандрівок-екскурсій, екскурсій з елементами квесттехнологій,
відвідуванням
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, експозиції художніх галерей, виставок,
майстер-класів арт-галерей, культурно-просвітніх заходів
бібліотек. Всі ці об’єкти, комплекси, елементи соціокультурного
середовища області, за умови продуманого цілеспрямованого
процесу пізнання історико-культурної спадщини краю,
ефективно виконують свою просвітницьку, рекреаційну,
соціальну, культурну, екологічну функції [3].
Структурні підрозділи ВІППО окремі аспекти своєї
діяльності зосереджують на формуванні готовності педагогів
до розвитку загальнокультурної грамотності особистості,
використовуючи потенціал музеїв Волинської області та інших
компонентів соціокультурного середовища.
Зокрема Волинський ІППО для слухачів курсів підвищення
кваліфікації, учасників різноманітних науково-методичних
заходів та своїх працівників практикує різні види екскурсій
та музейні форми роботи щодо вивчення історико-культурної
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спадщини краю. Зокрема, екскурсії у: Музей історії освіти
Волині, Волинський краєзнавчий музей, Музей історії Луцького
братства, Музей Волинської ікони, Художній музей, музеї
Луцького замку, Музей сучасного мистецтва Корсаків, Музей
академіка Михайла Кравчука (с. Човниця Ківерцівського
району),
Музей
Лесі
Українки
(Східноєвропейського
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 та ін.
Окремої
уваги
заслуговує
співпраця
Волинського
краєзнавчого музею і Волинського ІППО, музею історії освіти
Волині (ВІППО) та закладів освіти області щодо організації та
проведення спільних науково-методичних заходів, наданні
консультацій щодо музейно-педагогічної діяльності, укладання
методичних рекомендацій, створення музейних проектів та
програм. Позитивні відгуки щодо співпраці висловили
учасники
семінару-практикуму
вчителів
мистецтва
і
керівників фольклорних колективів закладів загальної
середньої освіти «Український народний костюм як джерело до
вивчення культури Волинського краю», який відбувся
6 березня 2019 року у Волинському краєзнавчому музеї.
Варто зауважити, що важливою розробкою Волинського
краєзнавчого музею для освітян області є комплексна програма
«Музей – школі», яка складається з 6 окремих програм, що
реалізуються на базі Волинського краєзнавчого музею та його
філій: Колодяжненського літературно-меморіального музею з
сектором – музеєм «Лісової пісні» в урочищі Нечимне, Музею
волинської ікони, Художнього музею, Музею історії Луцького
братства та Затурцівського меморіального музею В’ячеслава
Липинського. Програма подає тематику екскурсій, уроківекскурсій з окремих навчальних дисциплін, цикли лекцій,
презентує виставки, масово-освітні заходи.
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Підвищенню професійної компетентності педагогів сприяє
робота «Музею історії освіти Волині» (ВІППО), колекції якого
популяризують пам’ятки, що мають органічний зв’язок із
педагогічними науками, освітньою галуззю й педагогічною
діяльністю, сприяють відродженню національної системи
освіти, виступають додатковим джерелом формування творчої
особистості педагога, підвищення його загальнотеоретичного,
фахового, науково-методичного рівнів.
Музейна педагогіка є одним із засобів формування
інноваційного освітнього середовища закладу освіти, що
сприяє створенню ефективного освітнього середовища,
формуванню в учнів емоційно-ціннісного ставлення до знань,
подоланню міжкультурних стереотипів. У «Положенні про музеї
при
дошкільних,
загальноосвітніх,
позашкільних
та
професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у
сфері управління Міністерства освіти і науки України
зазначається, що «музей є важливим засобом навчальновиховної роботи, формування всебічно освіченої особистості,
виховання патріота українського народу» [5]. Тому важливим є
підвищення методичного і практичного рівнів професійної
компетентності
педагогів
щодо
музейно-педагогічної
діяльності в закладах освіти.
Питання щодо нових підходів використання елементів
музейної педагогіки в освітньому процесі слухалось на вченій
раді Інституту, науково-дослідною лабораторією освітніх
інновацій та координації діяльності РМК/ММК вивчено та
узагальнено досвід роботи керівника Зразкового історичного
музею Т. О. Савицької, вчителя історії ЗОШ І–ІІІ ступенів імені
М. А. Васюти с. Уховецьк з теми «Використання музейних
експозицій в освітньому процесі». Науковим співробітником
лабораторії Камінською В. В. було розроблено програму
спецкурсу «Основи музейної діяльності в закладах загальної
середньої освіти», яку затверджено на вченій раді ВІППО
(протокол № 2 від 21.03.2019).
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Метою програми спецкурсу є розвиток музейнопедагогічної,
регіонально-культурологічної,
громадянської,
соціальної, загальнокультурної компетентностей педагогів.
Програма зорієнтована на особистісний і педагогічний досвід
освітян; є гнучкою за змістом. Особливістю програми
спецкурсу «Основи музейної діяльності в закладах загальної
середньої освіти» є практичне оволодіння педагогами
методами, прийомами, формами музейної педагогіки шляхом
виконання групових, індивідуальних практичних завдань на
базі музеїв, використання віртуальних ресурсів музейного
простору. Поєднання теоретичного і практичного аспектів
сприятиме формуванню музейно-педагогічної компетентності
слухачів курсів підвищення кваліфікації, оволодіння ними
знаннями, практичними навичками і вміннями щодо музейнопедагогічної діяльності.
Науковий
співробітник
уклала
навчально-методичні
матеріали до програми спецкурсу «Основи музейної діяльності
в закладах загальної середньої освіти», зміст яких висвітлює
інноваційні аспекти розвитку музейної педагогіки, сучасні
форми та методи музейно-педагогічної діяльності, особливості
використання
ІКТ-технологій
в
музейній
діяльності,
зосереджує
увагу
на
використанні
потенціалу
соціокультурного середовища регіону, культурно-історичної
спадщини
краю
у
розвитку
національної
свідомості
особистості. Додатки містять дидактичний матеріал до лекцій і
практичних занять, нормативно-правову базу діяльності
музеїв, презентаційні матеріали, контрольні запитання до тем,
тести для самоконтролю,
рекомендовану літературу,
авторську розробку індивідуальних текстів екскурсій, які
апробовувались під час проведення екскурсій для учасників
науково-методичних заходів всеукраїнського та регіонального
рівнів у ВІППО; глосарій, каталог Інтернет-посилань
культурно-просвітницького спрямування, який педагоги
можуть використовувати в освітньому процесі – це віртуальні
подорожі, екскурсії, лабораторії; каталог музеїв міста
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та області з описом музейних експозицій, що стане у нагоді
при проведенні оглядових та тематичних екскурсій містом;
опитувальники
щодо
розвитку
загальнокультурної
компетентності
педагогічної
громадськості
у
системі
післядипломної педагогічної освіти. Навчально-методичні
матеріали схвалені до друку вченою радою ВІППО (протокол
№ 3 від 22.05.2019 р.).
Видавнича
діяльність
науково-дослідної
лабораторії
освітніх інновацій та координації діяльності РМК/ММК
висвітлює
питання
розвитку
загальнокультурної
компетентності педагогів шляхом методичних розробок та
рекомендацій, а саме: «Історико-краєзнавчі екскурсії як засіб
розвитку
загальнокультурної
компетентності
педагогів»,
«Шляхи розвитку загальнокультурної компетентності педагогів
у системі післядипломної педагогічної освіти», «Музеї
педагогічного профілю як фактор професійного розвитку
вчителів» і ін. Варто зазначити, що 98 % освітян схвалюють
використання інноваційних, інформаційно-презентаційних
форм
роботи
щодо
розвитку
загальнокультурної
компетентності, 57 % вчителів стверджують, що користуються
інформаційно-презентаційними
матеріалами
рубрики
«Культурно-педагогічний експрес» на сайті ВІППО; 32 %
каталогами Інтернет-посилань віртуальних екскурсій музеями
України і світу, культурно-просвітніх закладів міста; 25 %
анонсами культурних заходів міста, області. 73 % педагогів
акцентують увагу на презентації інформаційно-методичних
матеріалів культурно-освітнього характеру на сайті ВІППО [3].
Таким чином соціологічні дослідження підтверджують
доцільність системної роботи ВІППО щодо розвитку професійної
та загальної культури педагогів. Практичний досвід роботи
структурних підрозділів ВІППО засвідчує, що ефективний
розвиток загальнокультурної компетентності педагогів під час
курсів підвищення кваліфікації можливий за умови організації
освітнього процесу таким чином, коли відбувається поетапне
формування компонентів загальнокультурної компетентності
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особистості шляхом продуманого цілепокладання, відбору,
структурування змісту навчального матеріалу, вибору засобів,
методів та форм щодо розвитку зазначеної компетентності,
використанні
інформаційно-комунікаційних
технологій,
організації контролю та зворотнього зв’язку, рефлексії, а також
дієвого
та
продуманого
використання
потенціалу
соціокультурного середовища регіону, вплив якого на суспільство
та особистість важко переоцінити.
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Лариса ТУРЧИНА,
старший викладач кафедри педагогіки і психології
(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти)

ФЕНОМЕН УСПІХУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ
«Динаміка сучасного розвитку цивілізації, прогнозування
його перспектив приводять до висновків, що освітня система,
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навчальний заклад та педагогічний колектив, які ігнорують у
своїй діяльності інноваційний чинник, не лише відставатимуть
від суспільних процесів, тенденцій, а й спричинятимуть
формування
особистості,
покоління,
заздалегідь
запрограмовані на аутсайдерські (останні) інтелектуальні,
духовні, соціальні позиції. Педагог із застарілими знаннями,
байдужий до пізнання й використання у своїй діяльності
нового, формуватиме подібні комплекси й у своїх вихованців,
з яких мало хто зможе стати успішною особистістю» – ці
слова В. В. Химинця чітко визначають сутність взаємовпливі
між освітньою інновацією, інноваційним мисленням педагога
й успішністю випускників школи, означаючи деякі фактори,
котрі на це впливають.
Освітня реформа, «Закон про освіту», Концепція Нової
української
школи,
тощо
задають
основні
вектори
інноваційних змін в освіті України. А врахування критеріїв
якості освіти на світовому рівні, які окреслені в PISA,
дозволяють спрогнозувати шляхи інтеграції української освіти
у світовий простір. Слід зазначити, що провідні країни світу
вже давно розглядають освіту як стратегічну сферу, від
результативності розвитку якої значною мірою залежить те, чи
втримається держава в авангарді світової економіки. Західні
суспільства прагнуть організувати освітній процес так, щоб
якомога більша частина громадян мали можливість отримати
високий статус і самореалізуватися в процесі досягнення
життєвого успіху, адже тільки успішна особистість спроможна
активно впливати на динамічний розвиток країни.
Зміни в освіті слід спрямовувати на розробку та
реалізацію програм інноваційної освіти, що переслідують дві
основні мети. Перша – розвивати в людини здатність до
«передбачення», до випередження подій, зорієнтувати її на
свідомий вибір альтернатив діяльності в процесі творення
нових фреймів соціальних практик і досягнення життєвого
успіху. Для цього слід формувати творчий потенціал
особистості, яка зможе застосовувати нові знання і навички
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у світі, що постійно та динамічно змінюється. Друга мета –
навчити людину додержуватися принципу «співучасті», що
передбачає залучення індивідів і цілих суспільств до процесу
прийняття важливих рішень на всіх рівнях – від локального до
глобального. Інакше кажучи, ідеться про демократизацію
процесу прийняття суспільних рішень, передумовою яких є
демократизація.
Управління
будь-яким
процесом
передбачає
систематизацію (організацію) знань про процес та предмети,
що впливатимуть на його здійснення. Чим більше
характеристик, ознак має предмет класифікації, тим
складніший він в описі. Складність в описі спричиняє
складність в управлінні, корекції, експертизі інновацій.
І навпаки – знання характеристик інноваційного продукту
надає можливості:
1) впливати на розгортання як стратегічних, так і
тактичних механізмів впровадження інновацій;
2) надавати оцінку (експертизу) їх якісного впливу на
сферу застосування;
3) будувати прогноз поведінки інновації і сфери, де
здійснюється введення нового (нововведення охоплює, як
правило не одну-дві, а багато характеристик, що потребує
ретельного вивчення та аналізу його введення в стабільний
процес);
4) управляти як самими інноваціями, так і процесами, які
пов’язані з ними.
Не
прибігаючи
до
детального
аналізу
існуючих
класифікацій інновацій, яких є достатньо (К. Ангеловські,
Л. Ващенко, О. Козлова, М. Поташник, А. Пригожиним,
А. Хуторським, тощо), звернемося до ідей А. Пригожина про
«успішність» й «неуспішність» інновацій, що відповідають
параметру «результативність інновацій».
І якщо дослідження результативності педагогічних
інновацій
дозволяють
враховувати
загальні
критерії
(значимість, актуальність, новизна, масштабність, системність,
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ефективність, повторюваність), спеціальні (повнота структури
дослідження,
ступінь
пропрацьованості
структурних
елементів, узгодженість структурних частин,тощо) і конкретні
практичні критерії (реалістичність проекту, реалізованість
проекту, інструментальність (керованість), то використання
терміну успішність має ряд складностей.
Потрібно зазначити, що часте використання понять
«успіх», «успішний», тощо
в сучасному світі, зокрема в
освітньому просторі, без глибокого і всебічного аналізу цього
феномену призводять до нівелювання істинного смислу
поняття, надання йому кожним, хто його використовує, своїх
контекстів. А це не сприяє конструктивному використанню в
оцінці результативності інновацій.
У дослідженні феномену успіху потрібно враховувати
психологічні,
філософські,
соціологічні,
управлінські,
педагогічні
аспекти. До того ж існують об’єктивні і
суб’єктивні критерії оцінки успішності. Перші пов’язані із
соціальними контекстами оцінки досягнень, а другі з
психологічними, індивідуальними. Але це не полярні
інституції, вони знаходяться у цілісному синергетичному
зв’язку, який забезпечує взаємовпливи і взаєморозвиток один
одного. Соціальної успішності містить такі елементи: результат
діяльності соціального агента; соціальні практики, реалізація
яких посприяла досягненню успіху; поле діяльності (основна
сфера активності); соціально значуща ціль діяльності; засоби,
за допомогою яких досягнуто результату; оцінка результату з
боку суспільства, соціального оточення.
Якщо такі елементи, як результат, поле діяльності,
соціальні практики і засоби піддаються вимірюванню і є
доступними для оцінки, то визначення соціальної значущості
цілі діяльності викликає певні труднощі, оскільки пов’язане з
необхідністю виявлення особистісного змісту активності
соціальних агентів та її істинних мотивів, а також проведення
порівняльного аналізу і визначення «соціальної ваги» різних
видів діяльності.
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В освітньому середовищі активно використовується
поняття успішність, успіх, тощо. І хоча вони загальновживані,
але складність дослідження цього феномену, різноманітність
підходів щодо його розуміння, змісту, структури, факторів, що
впливають
на
нього,
критеріїв
оцінки
зумовлюють
необхідність більш глибокого його дослідження і узгодження з
іншими поняттями: результативність, ефективність, тощо.
Наталія КАРДАШУК,
завідувач предметно-циклової комісії викладачів природничих дисциплін
(Луцький педагогічний коледж)

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Освіта є запорукою майбутнього країни, важливою
складовою її національної безпеки. Саме тому кожна держава
опікується проблемами освіти. Державна національна програма
«Освіта. Україна XXI ст.» визначила стратегію розвитку освіти в
Україні, пріоритетні напрями та шляхи створення системи
безперервного навчання і виховання для досягнення високих
освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного
самовдосконалення особистості, формування інтелектуального
та культурного потенціалу як найвищої цінності нації. Серед
найважливіших завдань національної школи – створення умов
для розвитку і самореалізації кожної особистості, виховання
покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися
протягом життя, досягати успіху як в особистому так і в
громадському житті; оберігати і примножувати цінності
національної культури та громадянського суспільства, розвивати
і зміцнювати суверенну, демократичну, соціальну і правову
державу як невід’ємну складову Європейської і світової
спільноти.
Визначальною фігурою в освітньому процесі школи є
вчитель. Його діяльність спрямована на становлення дитини
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як особистості, громадянина і фахівця, на зміцнення
інтелектуального та духовного потенціалу нації.
Формуючи
майбутнього
громадянина
суспільства
(суспільства компетентностей) вчитель повинен вміти:
– розвивати ініціативу і самостійність учнів, виховувати їх
бути відповідальними за власну освіту;
–
формувати в
учнів мотивацію до навчання,
саморозвитку;
– навчити учнів вчитися;
– формувати в учнів інформаційні потреби;
– розвивати в учнів інтерес до способів набуття нових
знань та вмінь;
– допомогти учням знаходити відповіді на запитання, що в
них виникають, самостійно здобувати знання;
– навчити учнів використовувати інформаційні освітні
ресурси (зокрема, розподілені інформаційні ресурси в
локальних і глобальних мережах) і здійснювати інформаційну
взаємодію між учасниками навчально-виховного процесу.
У сучасній педагогічній науці значна увага надається
інноваційній
діяльності
вчителя,
спрямованій
на
впровадження нових педагогічних технологій, на особистісноорієнтований підхід у навчанні та вихованні, на гуманізацію і
демократизацію виховного процесу тощо. Цілком зрозуміло,
що сучасний учитель повинен володіти вміннями творчого
пошуку, які тісно пов’язані з педагогічним дослідженням.
Провідна роль освіти і вчителя в суспільстві, необхідність
підготовки сучасного вчителя у відповідності до вимог
суспільства підкреслюється в законодавчих державних
документах України: Законах України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», Стратегії інноваційного розвитку
України на 2009–2018 роки та на період до 2039 року,
Концепції «Нова українська школа». Ці документи визначають
пріоритети
національної
освіти
щодо
формування
інноваційного, креативного вчителя.
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Сучасний вчитель – це вчитель інноваційної орієнтації,
який готовий до змін, до переорієнтації власного мислення, до
усвідомлення нових вимог щодо педагогічної діяльності, до
інноваційної педагогічної діяльності.
Створення інновацій – творчий процес, який відповідає
умовам
пошуку
нового,
оригінального,
оптимального.
В результаті здійснення пошуку не завжди виникає і не
завжди повинно виникати нове, тому цей процес некоректно
називати інновацією. Інновація є продуктом творчого пошуку,
результатом остаточної розробки нової ідеї. Процес можна
назвати інноваційним тоді, коли йдеться про освоєння,
поширення інновації в педагогічній практиці.
Володіння дослідницькими
уміннями організації,
планування, ведення і аналізу
педагогічного експерименту

Володіння
методологічними
вміннями

Вчительдослідник

Інноваційна грамотність і висока інноваційна готовність
Вміння вибирати аспекти інноваційної
діяльності; розуміти зміст основних психологопедагогічних концепцій, теорій, підходів

Проблема формування готовності учителів до інноваційної
професійної діяльності є предметом міждисциплінарних
досліджень
українських
і
зарубіжних
учених.
Так,
фундаментальні питання професійно-педагогічної підготовки
освітянських кадрів і формування готовності майбутніх
учителів до професійної діяльності розглядають О. Абдулліна,
Я. Болюбаш, В. Бондар, І. Гавриш, О. Глузман, С. Гончаренко,
Г. Гребенюк, І. Зязюн, Л. Кадченко, Л. Коваль, В. Ковальов,
Л. Кондрашова, Б. Коротяєв, В. Сластьонін, В. Щербина та ін.
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У працях О. Мороза, Р. Пєнькової, Л. Разборової, В. Сластьоніна,
В. Щербини та ін. готовність до педагогічної діяльності
досліджується з позицій особистісного підходу і розуміється як
інтегративна якість особистості вчителя, спроможного до
ефективного виховання молодого покоління. Предметом
наукових
досліджень
Ю.
Богданової,
В.
Дорохіної,
Л. Кондрашової, С. Манукової, О. Проскури, Г. Штельмах та ін.
є готовність до реалізації окремих функцій педагогічної
діяльності.
І. Дичківська вважає, що «інноваційна педагогічна
діяльність
–
заснована
на
осмисленні
практичного
педагогічного досвіду цілеспрямована педагогічна діяльність,
орієнтована на зміну й розвиток освітнього процесу з метою
досягнення вищих результатів, одержання нового знання,
формування якісно іншої педагогічної практики» [1, с. 248].
Т. Демиденко розглядає інноваційну педагогічну діяльність
як складне, інтегральне утворення, сукупність різних за
цілями та характером видів робіт, що відповідають основним
етапам розвитку інноваційних процесів та спрямовані на
створення і внесення педагогами змін у власну систему
роботи [2, с. 24].
Л. Петриченко визначає інноваційну діяльність учителя як
засновану на осмисленні педагогічного досвіду творчу
педагогічну діяльність, що спрямована на прогресивні зміни й
розвиток освітнього процесу, формування якісно іншого
педагогічного
знання
та
якісно
іншої
педагогічної
практики [2, 24]. На думку дослідника специфічними рисами
інноваційної педагогічної діяльності є:
– опора на осмислення практичного педагогічного досвіду;
– яскраво виражене мотиваційно-ціннісне ставлення до
професійної діяльності;
– високий рівень креативності.
Інноваційна педагогічна діяльність структурно охоплює
зовнішні (мета, засоби досягнення, об’єкт впливу, суб’єкт
діяльності, результат) і внутрішні (мотивація, зміст, операції)
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компоненти. Як і будь-яка педагогічна діяльність, вона
виконує гностичну (пізнавальну), проектувальну (перспективне
планування завдань і способів їх розв’язання), конструктивну
(співпраця педагога й вихованців), комунікативну (взаємодія
педагога з учнями, колегами), організаторську (поетапність дій
педагога і вихованців) функції.
Теоретичне осмислення сутності інноваційної діяльності
дає змогу дійти до висновку, що перехід до інноваційної
діяльності та її успішність передбачає усвідомлення майбутнім
учителем необхідності та практичної значущості інновацій у
системі освіти не лише на професійному, а й на особистісному
рівні, а її реалізація потребує не лише володіння знаннями
педагогічної інноватики, але й сформованості готовності до
даного виду діяльності.
Вважаємо, що професійна підготовка майбутнього вчителя
початкових
класів
в
умовах
педагогічного
коледжу
відповідатиме сучасному рівню тоді, коли зміст, форми і
методи фахової, методичної та психолого-педагогічної
підготовки будуть орієнтовані на формування інноваційного
вчителя. Це забезпечується взаємозв’язком навчальнопізнавальної, науково-, пошуково-дослідницької, практичної
педагогічної діяльності студентів і спрямовується на
реалізацію завдань сучасної інноваційної освіти.
Проектування змісту підготовки майбутніх учителів
початкових класів до інноваційної діяльності складається з
декількох рівнів:
– розробка цілей і завдань підготовки студентів;
– проектування змісту підготовки відповідно до намічених
цілей;
– розробка форм і методів, прийомів підготовки,
відповідних цілям і змісту;
– розробка системи засобів, за допомогою яких забезпечується
освоєння змісту, реалізація форм і методів підготовки.
Зміст, форми, методи і засоби підготовки майбутніх
вчителів повинні забезпечувати:
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– усвідомлення значущості формування готовності до
інноваційної діяльності;
– конструювання педагогічних ситуацій мотивації
оволодіння готовністю до інноваційної діяльності при вивченні
різних предметів;
– усвідомлення, постановку студентами навчальнопедагогічних цілей власного учіння, завдань формування
інноваційних умінь педагогічної діяльності;
– планування досягнення мети (визначення послідовності
дій, використаних засобів і методів);
– максимально самостійну реалізацію плану вирішення
навчально-педагогічної задачі;
– самоконтроль результату і процесу рішення задачі,
досягнення мети і конструювання прийомів організації
формування готовності до інноваційної діяльності;
– самооцінку і рефлексію власної навчальної діяльності
щодо формування готовності до інноваційної діяльності.
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Людмила СТРАХОРЧУК,
завідувач Володимир-Волинського районного методичного кабінету

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ
ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ КЕРІВНИКІВ
ТА ПЕДАГОГІВ ЗЗСО ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ
Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає».
А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, досягнувши
вершини, не зупинятися, а підійматися вище.
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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,
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вільний та швидкий доступ до документів та матеріалів з будьякої 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 он-лайн 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 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.
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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»).
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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
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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;
– «Впровадження напрямів STEM – освіти через кейстехнології навчання» – відпрацьовано алгоритм побудови вебквесту, 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., учителя географії ЗОШ І–ІІ ст. с. Верба
(лауреата обласного конкурсу «Учитель року – 2019»)
«Створення електронного портфоліо» та «Створення блогу»;
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– Трач Г. О., вчителя української мови та літератури
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
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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.
Віктор САВЧУК,
директор комунального закладу ЗСО «Луцький ліцей № 3
Луцької міської ради Волинської області»;
Ірина БУБЕЛА,
заступник директора з навчально-виховної роботи

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛУЦЬКОГО ЛІЦЕЮ № 3
У НАПРЯМІ СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ
УМОВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА
Сучасна педагогічна наука основними інститутами
соціалізації визнає систему освіти й виховання. Її мету
вбачають у різнобічному розвитку, вихованні і соціалізації
особистості, яка усвідомлює себе громадянином України,
здатна до життя в суспільстві і цивілізованої взаємодії з
природою, прагне до самовдосконалення і навчання впродовж
життя,
готова
до
свідомого
життєвого
вибору
та
самореалізації,
трудової
діяльності
та
громадянської
активності, має сформовані моральні цінності.
Отже навчання в сучасному навчальному закладі освіти –
це не лише здобуття фундаментальних знань, а й
самовиховання особистості, взаємодія з колективом, вміння
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вирішувати життєві ситуації. Саме в освітньому процесі має
відбуватися 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. Відтак саме
школа несе значну часту відповідальність перед суспільством
за підготовку молоді до життя і праці в колективі, за
формування світогляду, особистості кожної молодої людини.
Метою дослідно-експериментальної роботи у Луцькому
ліцеї № 3 є виявлення психолого-педагогічних умов та
створення оновленого освітнього середовища для соціалізації
особистості школяра.
Колективом було вивчено наукові праці з проблем
формування соціальної компетентності особистості, авторами
яких є: І. Бех, І. Зязюн, Л. Коваль, О. Кононко, І. Костюк,
В. Кузь, М. Лукашенко,
В. Масленнікова, В. Москаленко,
Н. Ничкало, В. Оржеховська, Г. Пустовіт, В. Радул; праці
зарубіжних науковців (А. Біне, П. Бове, А. Гавкіт, О. Декролі,
Е. Клапаред, Е. Мейман, П. Наторп, Е. Торндайк, С. Френе,
А. Фер’єр).
Було проведене дослідження рівня готовності всіх
учасників навчально-виховного процесу до участі у науководослідній діяльності, аналіз професійної компетентності
педагогів закладу (на основі відвідування та аналізу уроків,
спостереження за підходами до організації своє діяльності на
уроці, ставлення до самоосвітньої діяльності та підвищення
рівня педагогічної майстерності). Такий аналіз дав змогу
визначити, що 82 % педагогів готові до включення в дослідноекспериментальну діяльність, пов’язану зі зміною змісту
освіти, підходів до організації навчально-виховного процесу та
моделі навчального закладу.
Педагогічний колектив ліцею поставив собі за мету
створити у закладі освіти оновлене освітнє середовище, у
якому був би відображений багаторічний колективний досвід
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роботи в організації якісного навчання та виховання сучасної
молоді.
Стосунки вчителя та учня в історії світової культури
завжди визнавались найглибиннішими у процесі передання та
засвоєння досвіду культурно-історичного творення, досвіду
осягання часу індивідуальної та соціальної історії, досвіду бути
людиною.
Метою сучасної початкової школи є завдання подальшого
становлення особистості дитини, цілеспрямоване виявлення і
розвиток здібностей, формування вміння і бажання вчитися.
Цьому значною мірою сприяє курс, який введено в 3-В класі
(вч. Зелена О. М.), «Розвиток творчих здібностей», головним
завданням якого є – розвивати творче мислення, різні види
пам’яті, уяву, фантазію.
Одне з основних завдань вчителя – навчити дітей
міркувати, грамотно обґрунтовувати свою точку зору,
самостійно приймати рішення. Саме цьому сприяють заняття
«Розвиток креативного мислення» у 1-В класі (вч. Яремчук О. Ю.).
Пізнання
учнями
об’єктивного
світу
на
уроках
здійснюється через конструктивну взаємодію між учителем та
учнями. Специфіка конструктивної взаємодії в підсистемах
«учитель – клас», «учитель – учень» полягає в тому, що основна
увага вчителя спрямовується 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
створенні
спеціальних умов для дітей
з особливими потребами.
Отримання такими дітьми
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якісної загальної та професійної освіти є одним із пріоритетів
вітчизняної освіти, передумовою їх успішної соціалізації,
чинником забезпечення повноцінності участі в житті
суспільства.

Головним завданням, яке вирішується в ліцеї, є залучення
учнів до активної життєвої позиції, допомога в пізнанні себе та
оточуючих. Учні з особливими освітніми потребами є активними
учасниками навчально-виховного процесу. Залучаючи дітей до
позакласної роботи, учитель спрямовує учня на всебічний
розвиток особистості, соціалізує його, формує позитивний
соціально-психологічний статус у колективі.
Завданням факультативу «Інформатика» у 5-В класі
(вч. Крисюк В. М.) – формувати у дітей вміння працювати з
інформацією та навчити використовувати сучасні способи та
програмні засоби представлення інформації. Учні вчаться
створювати: колажі, публікації, презентації. Використовують
різні засоби: підручні матеріали для створення колажів,
програму PowerPoint для створення слайдових презентацій,
сервіс PowToon для створення скрайбінг-презентацій, сервіс
Wikiwall для створення спільних публікацій та електронних
стінгазет.
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Учасники клубу «У колі друзів» вчаться бути свідомими
громадянами. Громадянська компетентність є важливою
складовою формування випускника сучасної української школи.
Щоб стати активними відповідальними громадянами школярі
розвивають не лише знання, а й володіння такими навичками,
як: формулювати, комунікувати й відстоювати власну думку;
бути впевненим в собі, готовим діяти чи отримуватися від
необдуманих дій; співпрацювати з різними людьми; поважати
себе та інших; виявляти громадянську ініціативу.
Знання іноземних мов є важливою передумовою для
особистих, культурних, професійних та економічних контактів.
Ось тому, на факультативних заняттях ми вчимо дітей як
ознайомити іноземців з нашою країною, як зацікавити їх
нашими звичаями, традиціями, культурою. Позакласну роботу
ми продовжуємо і у літньому мовному таборі. Створення
мовного табору з вивченням англійської мови має на меті
популяризацію мови, підвищення мотивації учнів до її
вивчення, формування комунікативної компетенції, розвиток
творчого потенціалу кожного учня, виховання комунікативної
потреби у пізнанні своєї країни та інших країн і народів.
Продовжує працювати літературна студія, яку очолюють
учителі української мови та літератури Н. С. Бондар,
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О. Б. Романюк. Метою теоретичних і практичних занять є
створення умов для оптимальної соціальної та творчої
самореалізації
юних
обдарувань,
інтелектуального
самовдосконалення, формування медіа культури у профільній
орієнтації учнів, стимулювання їх активності у пошуках
професії, а також вивчення основ журналістської майстерності.
З метою активізації науково-дослідницької діяльності
здобувачів освіти відбуваються засідання секцій шкільного
наукового товариства «Ерудит». Головною метою діяльності
шкільного наукового товариства є розвиток пізнавальної
активності та творчого потенціалу учнів в процесі поглибленого
вивчення і наукового дослідження ними однієї із галузей наук.
Четверо учнів брали участь у міському конкурсі-захисті
науково-дослідницьких робіт, троє учнів зайняли призові місця
у секціях «Зарубіжна література», «Право», «Математика».
Протягом формувального етапу експерименту у ліцеї було
проведено педагогічну раду «Особливості організації НВП з
метою формування інтелектуально-пізнавальних, моральноестетичних цінностей школяра»; круглі столи: «Створення
моделі інноваційного навчального закладу «Школа розвитку»
через призму науковості», «Особливості соціалізації індивіда в
умовах інформаційного суспільства»; проблемний семінар:
«Соціалізація дітей з особливими потребами: корекція
психофізичного розвитку»; тренінгові заняття з питань
соціалізації особистості школяра.
Ефективність
діяльності
педагогічного
колективу
засвідчила
участь
ліцеїстів
у
інтелектуально-творчих
змаганнях. Порівняльний аналіз показує, що кількість
призових місць, які вихованці виборюють в інтелектуальних,
творчих змаганнях, щороку поступово збільшується.
Інноваційна діяльність ліцею дала можливість:
– розширення рольового простору кожної дитини за
рахунок її включення у систему суспільно корисних справ;
– гуманізації міжособистісних стосунків, створення
позитивного мікроклімату у дитячих колективах;
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– забезпечення єдності навчання і виховання в контексті
соціалізації особистості;
– підвищення рівня психолого-педагогічної культури
учасників освітнього процесу;
–
забезпечення
психолого-педагогічного
супроводу
соціалізації учнів різного віку;
– використання інноваційних освітніх технологій для
формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та
громадської активності учнів;
– аналізу, узагальнення та впровадження педагогічного
досвіду, накопиченого у процесі дослідно-експериментальної
роботи.
Ольга УСОВА,
практичний психолог комунального закладу ЗСО «Луцький ліцей № 3
Луцької міської ради Волинської області»

ВЧИТЕЛЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Сьогодні, як ніколи, гостро стоїть завдання осмислення й
пізнання буття, створення нової філософії освіти, відкритої до
таємниць життя людини, її прагнень, життєвого потенціалу.
На цій підставі має формуватися нова педагогіка – педагогіка
компетентної, відповідальної людини.
Нині
освітні
процеси
в
Україні
відзначаються
неординарністю, пошуком нових підходів до навчання і
виховання дітей. Технологічна майстерність педагога та
наявний професійний рівень є основними чинниками в
сучасних умовах.
За словами видатного педагога К. Д. Ушинського вчитель
відіграє у навчанні і вихованні вирішальну роль, що його
(вчителя) особистість впливає на дитячу свідомість набагато
більше, ніж це можна досягнути іншими методами. До цієї
теми зверталося чимало вчених, педагогів. Всі вони по своєму
бачили ці риси, але в цілому їхні погляди мали один характер,
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ніби доповнювали один одного. Школі сьогодення потрібні
вчителі-педагоги, вихователі, майстри своєї справи.
Сучасна школа з огляду на зміни в освітній системі
ставить все нові і нові вимоги до вчителя. В загальному їх
можна поділити на наступні:
Перша група: вимоги як до представника суспільства і
виконавця найважливішого соціального замовлення. До речі,
такого ж погляду притримується і школа західних країн.
Професія вчителя прирівнюється до професії простого
робітника. Але на мою думку систематизувати і осягнути
роботу і завдання вчителя – неможливо.
Друга група: в ній центральною вимогою постає
педагогічне мислення, яке включає в себе визначення
педагогічних проблем, їх вирішення і аналіз конкретних
педагогічних ситуацій.
Третя група торкається професійної підготовленості та
загального розвитку вчителя.
Важливими є педагогічні вміння, серед яких я б виділила
такі основні, на мій погляд вміння. Це вміння передбачати і
розв’язувати педагогічні ситуації і проблеми, розуміти свого
співрозмовника, вивчати психологічні особливості дітей,
вміння формувати душу вихованця відповідно до вимог
суспільства.
Вчитель має володіти педагогічною інтуїцією, що дуже
важливо для того щоб миттєво зорієнтуватися в конкретній
ситуації. Серед не менш важливих якостей я б зазначила
здатність доступно передавати знання. Для цього необхідний і
творчий підхід, і образність мовлення, і переконливість та ін.
Для успішного здійснення своєї діяльності вчитель має
володіти певними здібностями, а саме перцептивнорефлексивними,
проективними,
конструктивними,
комунікативними, гностичними та організаторськими.
У більшості європейських країн показником, що
найбільшою мірою відповідає сучасним вимогам до підготовки
людини до життя, визнано компетентність як інтегральний
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соціально-особистісний поведінковий феномен, що поєднує в
собі мотиваційно-ціннісний, когнітивний і діяльнісний
компоненти.
Компетентність
сьогодні
трактують
як
інтелектуально і особистістю обумовлений життєвий досвід
соціально-професійної
життєдіяльності
людини,
який
ґрунтується на знаннях, цінностях, нахилах, набутих під час
навчання.
Професійна компетентність учителя є необхідною умовою
ефективності процесу навчання.
Варто вважати професійно компетентною людину, яка:
► успішно вирішує завдання навчання і виховання, готує
для суспільства потрібний «соціальний продукт» – випускника
з бажаними психологічними якостями (об’єктивні критерії);
► особисто прихильна до професії, мотивована до праці в
ній, задоволена професією (суб’єктивні критерії);
► досягає бажаних сьогодні суспільством результатів у
розвитку особистості учнів (результативні критерії);
► засвоює норми, еталони професії, досягає майстерності у
ній (нормативні критерії);
► прагне
індивідуалізувати свою працю, а також
усвідомлено розвиває індивідуальність засобами професії
(індивідуально-варіативні критерії);
► досягає вже сьогодні необхідного рівня професійних
якостей, знань і вмінь (критерії наявного рівня);
► разом з тим має і усвідомлює перспективу, зону свого
найближчого професійного розвитку, роблячи все для її
реалізації (прогностичні критерії);
► відкрита
для постійного професійного навчання,
накопичення досвіду (критерії професійної навченості);
► збагачує
професійний досвід професії за рахунок
особистого творчого внеску (критерії творчості);
► соціально
активна у суспільстві, шукає резерви
вирішення проблем всередині професії, не боїться потрапити в
умови конкурентоздатності освітніх послуг (критерії соціальної
активності);
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віддана педагогічній професії, прагне підтримувати
навіть у складних умовах честь і гідність, професійну етику
(критерії професійної прихильності);
► готова до якісної і кількісної оцінки своєї роботи, вміє
сама це робити, готова до диференційованої оцінки своєї
роботи у балах, категоріях, спокійно ставиться до участі у
професійних іспитах, тестах (якісні і кількісні критерії).
Виділяють основні компоненти професійно-педагогічної
компетентності:
– етичні установки вчителя;
– систему психолого - педагогічних знань;
– систему знань в області предмета, який викладається;
– загальну ерудицію, засоби розумових і практичних дій;
– професійно-особистісні якості.
Професійно компетентними педагогами слід називати
виключно позитивно замотивованих людей з нестандартними,
творчими підходами до педагогічного процесу. Відповідальне
ставлення до викладання поєднуються у таких учителів з вірою
у
здібності
своїх
учнів.
Найважливішим
показником
висококваліфікованої
педагогічної
роботи
залишається
прагнення або бажання бути хорошим учителем. В остаточному
підсумку професійний успіх визначає сама особистість.
Сучасному вчителю для продуктивного виконання
професійних обов’язків необхідна розвинута здатність до
саморозвитку, потреба у творчій діяльності, самовизначенні,
самоосвіті,
конкурентоспроможності
(автономізаційна
компетентність). При цьому слід враховувати готовність,
спроможність та потребу вчителя жити за традиційними
моральними
нормами
(моральна
компетентність).
А формування цих норм можливе лише на підґрунті
особистісних
якостей
учителя,
а
саме:
терпимості,
доброзичливості, чуйності, урівноваженості, витонченості,
толерантності, людяності, рефлексії.
При цьому більшість науковців відзначають, що
неодмінними
складовими
професійної
компетентності
►
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вчителів є інформаційна компетентність, яка передбачає
опанування інформаційних технологій, вміння опрацьовувати
різні види інформації; а також – психологічна компетентність, бачення якої полягає у здатності використання
психологічних знань, умінь та навичок за організації взаємодії
в
освітній
діяльності;
і
неодмінно
–
предметна
компетентність, до змісту якої входить володіння певними
знаннями, уміннями та навичками в галузі навчального
процесу (спеціальність).
Комунікативну та соціальну компетентності науковці
визначають як бажані, але не пріоритетні складові
професійної компетентності.
У сучасному цивілізованому світі педагог є фігурою, яка
вимагає особливої уваги, й там, де це місце займають
недостатньо компетентні люди, насамперед страждають діти.
Головною й постійною вимогою для педагога є любов до дітей,
до педагогічної діяльності, наявність спеціальних знань у тій
сфері, в якій він навчає дітей, широка ерудиція, високий
інтелект, високий рівень загальної культури й духовності,
професійне володіння різноманітними методами навчання й
виховання учнів. Тому першими, хто має оцінити професійну
компетентність учителя, є його учні.
Які ж вимоги учнів до вчителя? Вони стосуються різних
аспектів діяльності вчителя. Учні відчувають тягар втрати
моральних орієнтирів, і тому хотіли б бачити в учителеві
взірець
особистості-переможця
з
позитивною
й
життєстверджувальною стратегією. Учитель має виступати
представником позитивних суспільних цінностей. Звідси –
вимоги бути усміхненим, вірити в краще майбутнє, не
виявляти своєї знервованості, заклопотаності побутовими
турботами, вміння приховати свою втому й здатність
підбадьорити учня.
«Учительська професія, – писав Сухомлинський, – це
людинознавство, постійне, що не припиняється проникнення
в складний духовний світ людини. Чудова риса – постійно
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відчиняти в людині нове, дивуватися новому, бачити людини
в процесі його становлення – один із тих коренів, що харчують
покликання до педагогічної праці. Я твердо переконаний, що
цей корінь закладається в людині ще в дитинстві й отроцтві,
закладається й у родині, і в школі. Він закладається турботами
старших – батька, матері, учителя, – які виховують дитини в
дусі любові до людей, поваги до людини». Саме так
формувався педагогічний талант самого В. А. Сухомлинського,
джерело якого – любов до дітей, глибока віра в можливість
виховання кожної дитини так, щоб не потрібно було потім
виправляти допущені в ранньому дитинстві помилки.
У виховній роботі важливо й володіння матеріалом, і тон
розмови, і час цієї розмови, і зовнішній вигляд учителя, і
манери його поведінки. Слово вчителя знаходить відзвук у
серцях учнів і стає їхнім особистим надбанням лише тоді, коли
«мудрість вихователя залучає, одухотворяє вихованців
цілісністю, красою ідейно-життєвих поглядів, моральноетичних принципів». Діти дуже добре почувають фальш слів,
якщо вони не відповідають моральному переконанню
вихователя. Вони нехтують того, хто намагається видати
темне за світле, прикрити похмуре темними словами.
Запорукою продуктивного стилю педагога є його
спрямованість на дитину, захопленість своєю справою,
професійне володіння організаторською технікою, делікатність
у стосунках. Психологічний портрет учителя налаштований на
особистісно-орієнтоване спілкування: відкритість, доступність
створення для дітей можливості висловлювати свої думки і
почуття; справедливість, довіра до дітей, визнання їх
неповторності, гідності, зацікавленість життям учнів, увага до
їхніх проблем; емпатійне розуміння (здатність бачити
поведінку учні його ж очима, відчувати його внутрішній світ );
готовність завжди допомогти учням.
Педагогічні
системи
мають
розвивати
не
тільки
особистість, а й самі розвиватися. Динаміка суспільства
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вимагає змін до мети, змісту, технологій освіти. Вчитель має
бути готовим до процесу оновлення педагогічної системи
Сьогоднішнє завдання вчителя – створити умови для
розвитку учня, його здібностей, творчого сприйняття знань,
виробити вміння самостійно мислити, мотивацію до вивчення
предметів. Учень має навчитися не тільки відповідати на
запитання, а й вміти їх ставити і шукати на них відповіді.
Сучасний вчитель – демонструє універсальні і предметні
способи дії, ініціює дії учні, корегує і консультує їх, знаходить
способи включення в роботу всіх, створює умови для набуття
життєвого досвіду, є партнером учнів та батьків.
Сучасний вчитель ставить SMART-мету (конкретну, чітко
сформовану; вимірювальну, реальну, можливу для досягнення,
визначену в часі). Сучасний вчитель володіє циклом
маркетингового управління навчальним процесом через
SWOT-, PEST-аналіз, володіє самоменеджментом, TIMEменеджментом.
Сучасним вчителем можна стати, лише тоді, коли весь між
курсовий період буде направлений на безперервну самоосвіту.
Виробити в учня потребу і вміння навчатися впродовж життя
може тільки той, хто сам постійно навчається, вміє і бажає
цього.
Наталія ЧОРНА,
директор комунального закладу «Луцька загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради Волинської області»
Галина ДАХНЮК,
заступник директора з навчально-виховної роботи

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ
«ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю»
На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічна
думка здійснює пошук нових пріоритетів в освіті та вихованні
підростаючого покоління, у центрі яких – особистість дитини
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з її потребами й інтересами, життєвими цінностями.
Найголовнішою цінністю, яку має плекати сучасна школа, є
здоров’я дитини, його формування й підтримка на різних
етапах навчання. Тому актуальним є питання розробки нових
освітніх концепцій, здійснення валеологізації навчання на
підставах компетентнісного підходу, пошуку здоров’яформуючих
та здоров’язбережувальних технологій навчання, спрямованих
на гармонійний розвиток особистості кожної дитини та
формування й збереження її інтегрального здоров’я.
Особливого значення набуває формування соціальнопсихологічних компетенцій (життєвих навичок) учнів, які
допомагають людині ладнати зі своїм внутрішнім світом і
будувати продуктивні стосунки із довколишнім, сприяють
формуванню гармонійно розвиненої особистості, її кращій
соціальній
адаптації,
інтелектуальному
й
емоційному
благополуччю, позитивній і здоровій поведінці, розумінню
базових потреб і розвитку вміння правильно задовольнити їх,
благополуччю, життєвому успіху, розвиткові духовності та
позитивних якостей школяра.
Навчання життєвих навичок є необхідним елементом
високоякісної освіти. Вони підвищують конкурентоспроможність
випускників на ринку праці. Зазначена педагогічна технологія
гармонійно
поєднує
функції
виховання
(формування
ідентичності, цінностей та переконань) і розвиток соціальнопсихологічних компетентностей учнів, що сприяє формуванню
своєрідного поведінкового імунітету до негативного соціального
впливу і ризикованої поведінки. Життєві навички сприяють
розумінню базових потреб і розвитку вміння правильно
задовольнити їх, благополуччю, життєвому успіху, розвиткові
духовності та позитивних якостей школяра.
За визначенням ВООЗ, життєві навички – це здатність до
адаптації, позитивної поведінки та подолання труднощів
щоденного життя.
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Навички, що сприяють
соціальному
благополуччю
(міжперсональні
навички)
1. Навички ефективного
спілкування:
• активне слухання;
• уміння чітко висловити
свою думку;
• уміння відкрито
висловлювати свої
почуття без остраху;
• володіння «мовою
жестів»;
• адекватна реакція
на критику;
• уміння попросити
про послугу, допомогу.
2. Навички
співпереживання:
• здатність розуміти
почуття, потреби
і проблеми інших людей;
• уміння висловити
це розуміння;
• уміння надати
підтримку і допомогу.
3. Навички розв’язання
конфліктів:
• здатність розрізняти
конфлікти поглядів
і конфлікти інтересів;
• уміння розв’язувати
конфлікти поглядів
на основі толерантності;
• уміння розв’язувати
конфлікти інтересів
шляхом конструктивних
переговорів.
4. Навички протидії
соціальному тискові
(упевненої поведінки,
відмови, поведінки
в умовах тиску, загрози
насилля, протидії
дискримінації):
• навички упевненої
поведінки;
• уміння відстоювати
свою позицію;
• уміння долати
сором’язливість;
• уміння відмовлятися
від небезпечних пропозицій;
• протидія дискримінації.
5. Навички групової
роботи та адвокації:
• уміння бути членом
команди, працювати
на результат;

Навички, що сприяють психологічному
благополуччю (внутрішньоперсональні навички)
Когнітивні
Емоційно-вольові
(інтелектуальні)
навички
навички
1. Самоусвідомлення
1. Навички
і самооцінки:
самоконтролю:
• контроль проявів гніву;
• здатність усвідомити
• уміння долати тривогу;
свою унікальність;
• уміння переживати
• позитивне ставлення
невдачі;
до себе, інших людей
• уміння справлятися
і життєвих перспектив;
з горем, втратою, травмою,
• здатність реально
насиллям.
оцінювати свої здібності
2. Керування стресами:
та можливості, переваги
• планування часу;
й недоліки;
• позитивне мислення;
• здатність адекватно
• методи релаксації.
сприймати оцінки інших
3. Мотивація успіху
людей;
і гартування волі:
• здатність усвідомити
• віра в те,
свої права, потреби,
що ти є господарем
цінності і пріоритети;
власного життя;
• постановка життєвої
• налаштованість на успіх;
мети.
• здатність концентруватися
2. Аналіз проблем
на досягненні мети;
і прийняття рішень:
• розвиток наполегливості
• уміння визначити суть
та працелюбності
проблеми та причини
її виникнення;
• уміння знайти
відповідну інформацію
і достовірні джерела;
• здатність сформулювати
щонайменше три варіанти
розв’язання цієї проблеми;
• уміння передбачити
наслідки кожного варіанта
для себе й інших;
• уміння оцінити
реалістичність кожного
варіанта, враховуючи
власні можливості
та життєві обставини;
• здатність обрати
оптимальне рішення.
3. Навички критичного
мислення:
• уміння відрізняти факти
від міфів, стереотипів
та особистих уявлень;
• аналіз ставлень,
цінностей, соціальних
норм, вірувань і чинників,
що на них впливають;
• аналіз впливу однолітків
і засобів масової
інформації
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• уміння висловити
повагу до внеску інших
осіб;
• сприйняття різних
стилів поведінки;
• лідерські навички;
• навички впливу
і переконливості;
• навички встановлення
контактів і мотивування
Життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю
 дотримання режиму харчування (уміння складати харчовий раціон з
урахуванням реальних можливостей, потреб та користі; вміння визначати й
зберігати високу якість харчових продуктів);
 навички рухової активності (виконання ранкової зарядки; регулярні заняття
фізичною культурою, руховими іграми, фізичною працею);
 санітарно-гігієнічні навички, навички особистої гігієни (уміння виконувати
гігієнічні процедури (доглядати за шкірою, зубами, волоссям тощо);
 режим праці та відпочинку (вміння чергувати розумову та фізичну активності;
вміння знаходити час для регулярного харчування й повноцінного відпочинку)

Навчання життєвим навичкам відтворює природні
процеси, спираючись на які діти вчаться жити в соціумі. Цей
процес відбувається через спостереження, моделювання та
соціальну взаємодію. Встановлено, що навички найкраще
засвоюються
в
процесі
спостереження
і
негайного
відтворення. А закріплення навичок відбувається тоді, коли
люди на практиці (в ігровій або в реальній ситуації)
відпрацьовують
поведінкові
моделі
і
стикаються
з
позитивними або негативними результатами своїх дій.
Навчання на засадах життєвих навичок реалізує
концепцію особистісно орієнтованого навчання і виховання.
Ця методика враховує вікові та індивідуальні особливості
учнів, етнічні, релігійні та соціально-економічні аспекти
їхнього життя, передбачає делікатне ставлення до ґендерних
питань. Вона спрямована на задоволення природних потреб
дітей, підлітків і молоді, адже ігнорування цього призводить
до зниження рівня загального благополуччя, виникнення
поведінкових ризиків і проблем.
Навчання здійснюється на прикладах ситуацій, близьких
до реального життя дітей і молоді, з урахуванням рівня їхнього
розвитку, потреб та проблем. Але при цьому враховуються не
лише актуальні потреби, а й ті, що незабаром можуть
виникнути в зоні їхнього найближчого розвитку.
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Перевага надається інтерактивним формам навчання. На
відміну від звичайних уроків, коли вчитель переважно
говорить, а учні слухають, застосовуються тренінги та
елементи тренінгових технологій, які передбачають активну
участь кожного, творчу співпрацю учнів між собою і з
педагогом.
В освітньому процесі здійснюються наступні етапи
формування життєвих навичок через втілення певного
навчального змісту:
Отримання учнями знань
(інформаційне повідомлення вчителя)
Вплив на вироблення ставлень
(обговорення учнями проблеми
через певну інтерактивну вправу)
Розвиток навичок
(виконання рольової гри, життєвої ситуації,
тренування, вправляння тощо)
Знання
забезпечують
особистість
інформацією,
необхідною для розуміння світу і фактів життя. Вони є
необхідною умовою навички, але не достатньою для її
формування.
Ставлення – це особистісні погляди, стереотипи, уявлення,
переконання, суб’єктивні оцінки суперечностей, і вони
залежать від особистої системи цінностей та соціальних,
культурних і моральних норм, які пропагуються в суспільстві.
Ставлення зумовлюють дії та реакції людини.
Навички – здатність практикувати конкретні моделі
поведінки. Для набуття навички необхідні вправляння з дій,
якими навичка супроводжується, багато разів. Навичка має
бути доведеною до автоматизму, адже коли вона буде
застосовуватись у реальному житті щонайменші сумніви та
вагання перешкодять її якісному виконанню. Оволодіння
сприятливими для здоров’я і розвитку особистості життєвими
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навичками потребує багаторазового вправляння, насамперед у
процесі групової взаємодії.
Знання

Ставлення

Уміння/навички

Обізнаність
про природні потреби,
права і обов’язки
людини.
Усвідомлення природи
конфліктів, негативних
наслідків їх ескалації.
Здатність ідентифікувати
причини конфліктів,
способи їх мирного
врегулювання.
Знання стадій конфлікту,
поширених
конфліктогенів,
алгоритмів розв’язання
конфліктів

Позитивне ставлення
до себе, свого життя
та своїх життєвих
перспектив.
Толерантність,
прийняття інших
поглядів, повага
до культурних
відмінностей.
Емпатія.
Солідарність.
Соціальна
відповідальність.
Почуття справедливості
і рівності.

Комунікації (активне
слухання, вербальне
і невербальне спілкування,
парафраз).
Асертивності (неагресивне
самоствердження, уміння
відстояти себе, сказати «Ні»,
попросити про послугу чи
допомогу).
Здатності до кооперації,
групової взаємодії.
Критичного і творчого
мислення.
Аналізу проблем і прийняття
рішень.
Запобігання ескалації
конфліктів.
Конструктивного
розв’язання конфліктів

Зазначена методика – це підхід викладання та навчання,
який розроблений таким чином, щоб максимально впливати
на позитивний розвиток та зміну поведінки школярів,
особливо стосовно гарного самопочуття та здорового
функціонування у суспільстві. Ця зміна поведінки як
основного об’єкта дослідження відрізняє методику життєвих
навичок від інших підходів, які спрямовані на простий збір
інформації, але не є ефективними у впливі на поведінку. Як
зазначає науковець О. Вишневський, власне ставлення до
інформації є тим важливим моментом, який відрізняє
українську школу від шкіл європейських, де акцент ставиться
на розвиткові психічних, духовних, фізичних та соціальних
функцій і можливостей людини, а не на знання [1].
В основі цієї методики – повага до загальнолюдських
цінностей і захист прав людини. Вона налаштовує на
усвідомлення своїх прав і обов’язків, розуміння прав інших
людей і повагу до них, виховує гідність, миролюбність,
справедливість,
колективізм,
почуття
відповідальності,
впевненість у власних силах, толерантність (визнання того, що
всі люди різні, що існують різні культури), інші позитивні
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якості. Її відмінність від традиційних методів педагогічного
впливу в тому, що формування особистої системи цінностей
відбувається не шляхом моралізаторства, а завдяки
добровільному прийняттю через усвідомлення їх реальної
користі.
Методика
розвитку
життєвих
навичок
реалізовує
концепцію особистісно орієнтованого навчання і виховання.
Вона враховує вікові та індивідуальні особливості учнів,
етнічні, релігійні та соціально-економічні аспекти їхнього
життя, передбачає делікатне ставлення до гендерних питань.
Учителі, які проводять заняття з розвитку життєвих
навичок, відзначають зміни, що відбуваються з учнями.
Школярі
стають
більш
упевненими,
відкритими,
доброзичливими. В класі зменшується кількість конфліктів,
покращується психологічний клімат, діти стають дружними,
більше дбають одне про одного. Учні, у свою чергу,
відзначають більш демократичну атмосферу під час уроків,
покращення ставлення до них із боку вчителів.
Під час декади здоров’язбережувального уроку учні і
вчителі демонстрували показові заняття. Були проведені
різноманітні презентаційні заходи, більшість з яких у формі
тренінгу: (таблиця 1)
Таблиця 1
Тема уроку
Тренінг «Як знайти друга»
Виступ форум-театру
Тренінг «Права дитини»
Спортивне свято «Тато, мама, я –
спортивна сім’я»
Маршрут безпеки
Причини виникнення стресу
і виживання в екстремальних ситуаціях
Тренінг – практикум «Вчимося спілкуватися»
Інформативний тренінг-практикум
«Біоритм життєдіяльності»
Заняття з елементами тренінгу
«Вибір і благополуччя»
Тренінг «Корінь праці гіркий,
а плід його солодкий»
Тренінгові заняття «Стоп! Булінг»
Якого обранця ви прагнете мати?
Урок-тренінг «Наш дружний клас»
Практична гра «Вчимося жити дружно»

Дата/час
10.05/0-й урок
10.05/ 1340
10.05/ 1340
13.05/5-й урок

Клас
4-А
6-А
3-А
1-А

13.05/7-й урок
13.05/7-й урок

9-Б
9-Б

Дудко Т. В.
Ворона З. М.

14.05/ 805
14.05/8-й урок

5-Б
8-А

Шалайко Т. В.
Сахарук С. М.

16.05/8-й урок

8-Б

Знаковська І. П.

16.05/0-й урок

4-В

Смолярчук О. М.

17.05/0-й
17.05/0-й
17.05/5-й
17.05/5-й

5-А
11
3-Б
1-Б

Придатко Т. Л.
Шахова О. Ю.
Слада І. А.
Мосійчук С. Л.
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урок
урок
урок
урок

Вчитель
Гурманська О. М.
Дідух Л. П.
Ковтонюк І. Ю.
Марчук Ю. В.

Маршрут безпеки
Тренінг «Навички спілкування»
Тренінг «Як помиритися з другом
Тренінг «Мій клас»
Тренінг «Я – це я. І це чудово!»
Тренінг «Здоров’я людини.
Я росту і розвиваюсь»
Тренінг «Самооцінка і поведінка людини»

17.05/8-й
18.05/1-й
20.05/5-й
21.05/0-й
21.05/7-й
23.05/0-й

урок
урок
урок
урок
урок
урок

10
7-Б
2-Б
9-А
6-Б
2-А

Махновець Г. В.
Присяжна Н. О.
Іванова Н. Д.
Наумчук Л. М.
Болонко Н. В.
Магеровська І. Ф.

24.05/6-й урок

4-Б

Зеленюк В. В.

Педагогічним колективом школи активно впроваджуються
такі здоров’язбережувальні освітні технології: пальчикова
гімнастика, горіхотерапія, пальчиковий театр, дихальна
гімнастика, природотерапія (Ковтонюк І. Ю., Гурманська О. М.,
Мосійчук С. Л., Слада І. А., Смолярчук О. М.), рукортворчість
(Зкеленюк
В.
В.),
корекційні
подушечки,
килимки
(Магеровська І. Ф.), використання конторки (Іванова Н. Д.),
вправи для формування постави (Дудко Т. В.), гімнастика для
очей, пальмінг (Присяжна Н. О., Мороз В. В.).
У початковій школі впроваджуються елементи методики
здорово-координаційних вправ з використанням схемитренажера
та
розширення
горизонтів
В.
Базарного
(Зеленюк В. В.),
практикується
робота
з
наочними
матеріалами, які максимально віддалені від очей учнів,
використання екологічного панно. Запроваджено елементи
театралізації (Ковтонюк І. Ю., Шалайко Т. В.). Навчання в русі
за О. Дубай впроваджує класовод 2-А класу Магеровська І. Ф.
Використовуються вправи – метод навчання, що
передбачає багаторазове, свідоме повторення розумових і
практичних дій з метою формування,
закріплення і
вдосконалення необхідних навичок і вмінь. Наприклад,
виконувати розпорядок дня, гігієнічні процедури, правила для
пасажирів,
безпечної
поведінки
тощо.
Систематичне
виконання вправ зміцнює волю учнів, виховує наполегливість,
завзятість, старанність, самовладання. За допомогою вправ
вчитель може об’єктивно діагностувати знання учнів і глибину
розуміння предмета.
Тренування як практичний метод навчання полягає у
свідомому і багаторазовому комплексному повторенні вже
засвоєних прийомів і дій. Під час тренування учні виконують
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комплекс умінь і навичок, складають систему безпечної
діяльності при певній загрозі. Наприклад, учитель визначає
конкретну ситуацію – пожежа в будівлі, ядерна загроза і т. ін.
Учні повинні діяти відповідно до задекларованих умов за
алгоритмом, застосовуючи отримані вміння та навички
безпечної поведінки. Навчальні тренування застосовуються
для відпрацювання дій при вивченні тем з цивільної оборони,
першої медичної допомоги, правил поведінки в екстремальних
ситуаціях. Шляхом тренування вдосконалюються фізичні та
психічні якості особистості.
Окрім того, у початковій школі спостерігається потреба у
максимальній
руховій
активності.
Для
задоволення
фізіологічних потреб учнів активно використовуються на
уроках фізкультхвилинки (руханки), об’єднання їх у групи,
пропонуються активні види діяльності (наприклад, давати
відповідь на запитання з допомогою жестів).

Суттєвим чинником формування соціально-психологічної
компетентності школярів є їх активна соціалізація, під якою
ми розуміємо таке пристосування людини до вимог
суспільства, що забезпечує її успішне функціонування у
соціальному середовищі. У процесі соціалізації молода людина
повинна пізнати й прийняти вимоги суспільства, а
результатом
цього
процесу
є
формування
свідомої
причетності, належності до суспільства, пристосованості
до оточуючого
середовища
і
здатності
до успішного
здійснення соціальних ролей. Ці завдання можуть бути освоєні
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через соціальну практику, включення в діяльність вікових
дитячих
об’єднань,
громадських
організацій,
органів
шкільного самоврядування. Залучення учнів школи до роботи
в органах учнівського самоврядування сприяє формуванню
соціальних
компетенцій,
здатності
брати
на
себе
відповідальність, активно брати участь у спільному прийняті
рішень,
у
різних
видах
соціального
проектування,
цивілізованому розв’язанні конфліктів. Формами діяльності
учнівського самоврядування учнів у навчальному закладі є:
громадські акції (волонтерська допомога, екологічні проекти,
соціологічні опитування тощо; наприклад,
«Не зірви
первоцвіт»,
«1939–1945.
Пам’ятаємо.
Перемагаємо»,
«Допоможемо птахам узимку»); соціальні проекти («Природа і
ми», «Сім криниць людяності»); громадсько-творче об’єднання
«Активні громадяни»; шкільний форум-театр для батьків
«Прості історії»,гуртки за інтересами; диспути, бесіди,
брифінги із залученням батьків.

Дієвим способом формування соціально-психологічної
компетентності
учнів є залучення учнівської молоді до
волонтерської діяльності.
Волонтерство – одна з основних умов реалізації себе у
виконанні певних обов’язків перед країною та суспільством.
Молодий волонтер завдяки соціальній діяльності набуває
практичні життєві орієнтири, досвід, оволодіває мистецтвом
життєтворчості, саморозвитку особистості. Для учнів основної
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школи участь у волонтерській роботі є гарною можливістю
самоствердитися в очах підлітків, батьків, учителів,
удосконалювати вміння спілкуватися на засадах довіри та
поваги, розвивати навички добротворення та милосердя.
Волонтерська
діяльність
різноманітна:
організація
та
проведення
масових
фізкультурно-спортивних
заходів
(змагання, конкурси, фестивалі, різні спортивні свята,
проведення «Веселої перерви» для учнів початкової школи);
тематичних годин (до Дня захисника України «Є така професія –
захищати Батьківщину!»), акцій (Національно-патріотична
акція «Україна – єдина країна»); соціальних проектів («Зігрій
солдата», «Лист солдату», «Малюнок для захисників»,
«Великодній
кошик
для
солдата», «Подаруй солодату
новорічне свято», акція зі
збору пластикових кришечок
і
батарейок);
участь
у
флешмобах (до пам’ятних
подій); виготовлення адресних
листівок, оберегів, патріотичної
символіки, сувенірів з нагоди
різних свят, виготовлення саморобних подарунків.
Педагогами навчального закладу розроблено методичні
рекомендації щодо організації волонтерського руху та поради
волонтеру-початківцю; укладено інформаційні матеріали для
проведення виховних годин з теми «Волонтерство».

Важливою
складовою
навчально-виховного
процесу
навчального закладу є організація роботи з батьками, сім’ями
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учнів. Протягом звітного періоду співпівпраця з батьками
мала кілька стратегічних напрямів:
1. Психолого-педагогічна просвіта батьків (на засіданнях
батьківського
всеобучу
адміністрація
школи,
вчителі,
шкільний психолог, представники правоохоронних органів,
лікарі спрямовують увагу батьків на необхідність створення
оптимальних умов для збереження життя і здоров’я дітей,
формування гуманних стосунків з дітьми , попередження
насильства в сім'ї, організовуються зустрічі для батьків з
представниками соціальних служб для молоді, лікаремнаркологом,
проводяться
загальношкільні
батьківські
конференції, виступи шкільного форум-театру).
2. Організація діяльності батьківського комітету школи.
3. Участь представників батьківської громади в діяльності
ради школи, ради профілактики правопорушень, що сприяє
підвищенню авторитету батьків серед учнів та педагогів школи.

4. Індивідуальна робота з батьками учнів, які потребують
посиленої педагогічної уваги через такі засоби впливу як рада
профілактики
правопорушень,
педагогічний
консиліум,
індивідуальна
бесіда
з
представниками
адміністрації,
індивідуальна бесіда та корекційна діяльність психолога.
Проведення фестивалю сімейної творчості, де беруть участь
талановиті батьки та діти.
Отже, формування життєвих навичок можливе лише на
засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників
освітнього процесу (учнів, педагогів, сім’ї та громади), що
передбачає й уможливлює:
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1) особистісно орієнтоване навчання;
2) збагачення змісту предметів емоційним, особистісно
значимим матеріалом;
3) використання інтерактивних методів навчання;
4) стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів
учнів, послідовну диференціацію та індивідуалізацію вивчення
цього предмета;
5) роботу учнів із різними джерелами інформації, різними
видами і типами ресурсних матеріалів;
6) створення умов для активного діалогу між учасникамипартнерами освітнього процесу (учнів, учителів, членів сім’ї,
громади) та вільного вибору учнями навчальних завдань і
способів поведінки;
7) залучення учнів до самооцінювання різних видів своєї
діяльності, у тому числі й розвитку життєвих навичок;
8) багатоваріантність форм різних видів діяльності учнів;
9) залучення до активної співпраці сім’ї та громади.
Галина КОНДРАТИК,
заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ «Луцький
навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 10 –
професійний ліцей Луцької міської ради»

НОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ
МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ШКОЛИ
ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЇЇ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ
Важливою умовою для формування позитивного іміджу
закладу загальної середньої освіти, ефективної реалізації
освітніх новацій с здатність школи до створення інноваційного
середовища. Одним із важливих напрямів діяльності кожного
закладу освіти є розвиток морально-духовних орієнтацій
особистості.
Педагогічний колектив комунального закладу «Луцький
навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І–II
ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради»
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з 2015 року проводить дослідно-експериментальну роботу з
проблеми
«Управління
процесом
морально-духовного
виховання
учнів
в
умовах
інноваційного
освітнього
середовища». Головною метою роботи з морально-духовного
виховання особистості є формування високоморальної
життєво
компетентної
особистості,
яка
успішно
самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин,
професіонал. Досягнення цієї мети залежить від багатьох
факторів, але, на нашу думку, передусім, - від ефективного
управління навчальним закладом. Це пов’язано і з відходом
від
принципів
авторитарної
педагогіки,
схваленням
принципів інноваційної педагогіки, конкуренцією закладів
освіти різних типів.
Головною ціллю інноваційного управління моральнодуховним вихованням учнів у нашому навчальному закладі є:
• забезпечення всебічного розвитку особистості педагога
для подальшого забезпечення оптимальних умов для навчання
та виховання учня;
• виведення
особистості
учня
в
режим
самовдосконалення,
формування
конкурентоспроможної
особистості з постійною потребою у самовихованні.
Як відомо, на сьогодні існує велика кількість класичних і
новітніх теорій, технологій і моделей управління. Саме тому
першочерговим завданням адміністрації нашого закладу стало
обрання
технології
управління
з
урахуванням
типу
навчального
закладу,
контингенту
учнів,
кадрового
потенціалу, яка виведе його на новий рівень, надасть
можливість бути конкурентоспроможним і втілювати у життя
мету стати «Новою українською школою».
Управління інноваційним процесом морально-духовного
виховання учнів ми забезпечуємо через реалізацію керівником
управлінського циклу: аналіз – планування – організація –
контроль – регулювання – аналіз.
Перш за все дирекція закладу спільно із психологічною
службою школи вивчили мотивацію педагогічного колективу
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до використання інновацій у навчально-виховному процесі з
метою покращення морально-духовного виховання учнів.
Наступний крок – це: інноваційний процес в управлінні
морально-духовним вихованням ми розпочали із зміни
концептуальних параметрів, а саме:
• нова філософія шкільної освіти;
• нова кадрова політика;
• внутрішньошкільна культура;
• якість освітніх послуг;
• нова ідеологія виховання;
• розвиток позитивної Я-концепції керівника, вчителя,
учня.
Із широкої палітри найбільш поширених технологій в
управлінні морально-духовним вихованням учнів дирекція
нашої школи обрала:
• технології проектування;
• технології планування;
• технологи прийняття управлінського рішення;
• технології стимулювання інноваційної діяльності.
Ми вважаємо, що суттєвого значення в організації
морально-духовного виховання в умовах реформування освіти
набуває кадрова політика, управління творчим ростом
педагогів через систему шкільної методичної роботи. Ми
досягаємо цієї мети наступними діями:
– через виявлення здібностей шляхом проведення
анкетувань, тестувань, діагностики педагогічного колективу;
–
через
проведення
майстер-класів,
на
яких
демонструється впровадження інноваційних технологій;
– через створення комфортних умов для підвищення
особистого статусу кожного суб’єкта навчально-виховного
процесу шляхом складання зручного розкладу навчальних
занять, підбору оптимального навантаження;
– через створення психологічного мікроклімату у колективі;
– через інформаційне забезпечення навчально-виховного
процесу.
116

Протягом усього експерименту ми приділяли значну увагу
методичній роботі. Основний напрям діяльності методичної
служби в школі ми поступово зміщували від контролю за
дотриманням нормативних стандартів у бік надання
індивідуальної допомоги вчителям. І отримали позитивні
результати. Інтерактивні методи управління допомагають
сьогодні
педагогам
брати
участь
у
процесі,
бути
ініціативними. Домінантою діяльності методичної служби став
пошук інноваційних форм організації роботи над проблемою.
Такі мобільні форми як методична естафета, діалогічна пара,
навчальні тренінги, творчі групи, інтерактивні вправи
отримали досить позитивні відгуки серед наших педагогів. У
системі методичної роботи свою нішу займають майстеркласи, творчі зустрічі, конкурси-вернісажі проектних робіт,
захист
портфоліо,
презентації
методичних
матеріалів,
проведення відкритих уроків. Активна участь у таких заходах
дає змогу практично оволодівати знаннями психологічних
механізмів роботи з морально-духовного виховання.
Обговорення на засіданнях педрад, методичних об’єднань
проблем управління інноваційними процесами та їх розвитком
дозволяє зайвий раз проаналізувати роботу та спрямувати її
на
удосконалення.
Родзинки
перспективного
досвіду
вивчаються, рекламуються, адаптуються до умов школи,
знаходять своє застосування, що також дає позитивні
результати роботи.
Хочу
відмітити,
що
до
роботи
над
проблемою
експерименту морально-духовне виховання було лише
частиною виховної роботи закладу. Визнання пріоритету
морально-духовного
розвитку
особистості,
по-перше,
спрямувало виховні системи на пошук удосконалення шляхів
оновлення змісту і технологій виховання; по-друге, у нас
основним змістом пронесу навчання з усіх предметів стало
залучення кожної дитини до системи моральних цінностей
людства, сприяння становленню її творчої активності. Кожен
педагог школи нині усвідомив,
що виховання морально117

духовних
орієнтацій
підлітків
набагато
ефективніше
здійснюється засобами усіх без винятку шкільних предметів.
Наші вчителі української мови і літератури, зарубіжної
літератури, історії, географії, фізичної культури, трудового
навчання, образотворчого мистецтва творчо ставляться до
викладання предметів, адже саме ці предмети мають
найбільший чуттєво-емоційний вплив на дитину, слугують
зміцненню її душі. Орієнтиром є особистісний підхід, який
найефективніше реалізується за умов побудови навчального
процесу на основі субʼєкт-субʼєктних взаємин педагога і
вихованців. Багато вчителів виробили індивідуальний почерк,
прагнуть знаходити оптимальні рішення в побудові та змісті
уроку, позакласного заходу: використовують комп’ютерні,
проектні та мультимедійні технології, Іптернет-ресурси,
авторські та запозичені медіатеки, електронні версії
підручників, практикують проведення мультимедійних уроків.
Он-лайн сервіси, хмарні технології та електронна пошта
сьогодні цікавлять кожного небайдужого вчителя.
Ми
практикуємо
проведення
педагогічних читань
«Вітчизняні та зарубіжні педагоги й науковці про моральнодуховне виховання дитини», «Педагогічна спадщина Василя
Сухомлинського». На засіданні Школи молодого педагога
вчителі
знайомляться
зі
спадщиною
І. Я. Франка,
К. Д. Ушинського,
А. С. Макаренка,
Г. Г. Ващенка,
які
стверджували необхідність формування загальнолюдських
форм моралі, пробудження в душах молодих людей доброти,
порядності. На засіданнях педагогічної ради, нарадах при
директору, засіданнях методичних об’єднань проаналізовано
шкільні програми, підручники, методичну літературу з
досліджуваної проблеми. Реалізація системи моральнодуховного виховання дітей здійснюється у школі через цільові
комплексні
проекти:
«Дослідження
морально-духовного
розвитку учнів» (10 класи), «Дослідження ціннісних орієнтацій
учнів» (11-А клас), «Про тебе» (5–6 класи), «Шлях до тебе»
(7 класи), «Особиста гідність» (9 класи).
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Творчі
групи
вчителів
розробили
Програми
з
профорієнтації
учнів
на
основі
морально-духовного
виховання, які складені відповідно до завдань дослідноекспериментального проекту «Управління процесом моральнодуховного виховання учнів в умовах інноваційного освітнього
середовища»: «Ми у світі професій» для учнів 1–4 класів, «Ти і
професії» для учні в 5–9 класів, «Твій шлях до професії» для
учнів 10–11-х класів. Загальною метою цих курсів є
формування
морально-духовної,
соціально-компетентної,
активної особистості учня, його готовності до професійного і
соціального самовизначення.
Цікаво працює творча група вчигелів-філологів з проблеми
«Сучасний
урок
української
мови
та
літератури:
компетентнісний аспект», провідна ідея діяльності якої –
визначення стратегії й тактики, соціально-психологічних,
науково-методичних
аспектів
роботи
із
забезпечення
компетентнісного навчання учнів. Напрацьованим досвідом
філологи діляться на засіданнях міської методичної майстерні
вчителів-філологів міста «Від теорії до практики», яка працює
на базі ніколи 6-й рік поспіль.
Як результат розвитку учасників навчально-виховного
процесу, значно зросла роль колегіальних органів управління:
педагогічної ради, загальних зборів трудового колективу,
батьківських зборів, учнівського самоврядування.
Важливою умовою у створенні га забезпеченні системи
морально-духовного виховання є співпраця з батьками.
Зробити батьків активними учасниками педагогічного
процесу – це важлива і відповідальна задача адміністрації і
вчителя. Тому в річному плані роботи закладу, в планах
методичного об’єднання класоводів і класних керівників,
виховної роботи глибоко продумані напрями роботи школи з
батьками: вивчення родин учнів, педагогічна освіта батьків,
забезпечення участі батьків у підготовці та проведенні
колективних справ школи, класу, індивідуальна робота з
батьками. Взаємодія школи і сім’ї носить характер виховного
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союзу. Результативність роботи з сім’єю дитини полягає в
тому, що зростає духовний, виховний потенціал сім’ї, а
значить і кожної дитини. Для того, щоб така співпраця була
успішною, адміністрація школи працює над організацією
спільної творчості вчителів, учнів та їхніх батьків.
Напрацьований досвід з питань морально-духовного
виховання педагоги презентують, створюючи власні блоги.
Для цього ми провели семінарське заняття «Блог педагога як
освітньо-інформаційний ресурс професійного становлення та
професійної компетентності».
Учителі діляться досвідом роботи через виставку «Творчі
сходинки педагогів Луцька». За період з 2015 року на міську
виставку вчителями школи було представлено більше
п’ятдесяти методичних доробок, з яких 40 відмічені серед
найкращих і представлені на обласній виставці.
У закладі створено умови для продуктивного освоєння
нових педагогічних ідей і технологій, підтримка з боку
адміністрації школи ініціатив учителів, поширення їх
інноваційного досвіду через семінари, презентації, науковопрактичні конференції, публікації, що і складає достатній
імідж закладу. У нас протягом останніх 3 років було проведено
33 семінари, творчі педагогічні зустрічі міського і обласного
рівнів.
Учителі демонструють напрацьований досвід, успіхи в
морально-духовному вихованні школярів через участь у
конкурсі «Вчитель року». У 2017/2018 н. р. призерами
міського етапу Конкурсу стали три вчителя української мови і
літератури, німецької мови, фізичної культури. У 2018/2019 н. р.
переможцем Всеукраїнського етапу стала вчитель початкових
класів Щебет В. М. Учитель основ здоров’я Дорецька Т. В.
виборола II призове місце на обласному етапі конкурсу.
За період проведення дослідно-експериментальної роботи
з морально-духовного виховання учнів під час атестації
36 педагогів підтвердили вищу кваліфікаційну категорію,
11 отримали право бути вчителями вищої категорії,
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і 10 педагогів за свою творчу результативну працю отримали
педагогічне звання учитель-методист або старший учитель.
Впровадження новітніх технологій управління моральнодуховним
вихованням
школярів
сприяло
зростанню
інтелектуальної мобільності учнів за такими показниками: якість
навчання; участь в олімпіадах; призові місця в олімпіадах; участь
у творчій діяльності; участь у роботі органів самоврядування;
вступ до вищих навчальних закладів. Більшість учнів закладу –
активні учасники роботи творчих об’єднань, секцій, гуртків,
клубів різного спрямування як у стінах ніколи, так і за її межами.
В олімпіадах, творчих конкурсах, інших змаганнях різних рівнів
учні закладу показують гарні результати, стаючи переможцями
та призерами.
Психологічна
служба
школи провела комплексний
психолого-педагогічний моніторинг рівня сформованості
морально-духовних
цінностей
учнів.
У
порівнянні
з
результатами констатувального етапу експерименту за всіма
визначеними критеріями рівень вихованості моральнодуховних орієнтацій підлітків значно підвищився. На кінець
експерименту 9 % підлітків знаходяться на репродуктивному
рівні вихованості, 42 % – на емоційно усвідомленому і 49 %
учнів
володіють
активно-творчим
рівнем
вихованості
морально-духовних орієнтацій.
На практиці ми переконалися, що впровадження
інноваційних управлінських технологій морально-духовного
виховання учнів є результативним, спонукає вчителя до творчого
пошуку, сприяє зміні мети всієї освітньої діяльності. І це дозволяє
відійти від того, що основне завдання школи - це засвоєння
обсягу знань учнями, сприяє покращенню ефективності
управління навчальним закладом, забезпечує демократичні,
відкриті стосунки між учасниками навчально-виховного й
управлінського процесів, забезпечує позитивні зрушення в
рівнях морально-духовних орієнтацій підлітків, покращує
організаційно-педагогічні умови підвищення якості освітніх
послуг, що впливає на результативність знань і умінь учнів.
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Завдяки запровадженню нових інноваційних підходів до
управління морально-духовним вихованням школярів значно
зріс імідж навчального закладу, що проявляється у підвищенні
інтересу батьків, учнів до школи, в бажанні здобувати освіту
саме у навчально-виховному комплексі № 10 міста Луцька.
Тетяна КАНТОР,
директор Нововолинської спеціальної загальноосвітньої школи № 9
Волинської обласної ради

СИСТЕМА СПРИЯННЯ ПРОФЕСІЙНОРМУ ЗРОСТАННЮ
ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
На сучасному етапі розвитку суспільства необхідністю є
формування педагога-лідера як важливої умови реалізації
державної політики в контексті ідей Нової української школи,
засадничих положень Закону України «Про освіту».
Пошук ефективних шляхів підвищення професійної
компетентності
та
професійного
зростання
педагогів,
створення умов для їхнього особистісного розвитку та
самореалізації є важливими чинниками у розвитку сучасного
закладу освіти, впровадження інноваційних технологій в
освітній процес з метою всебічного розвитку особистості,
надання якісних освітніх послуг та адаптації дітей з
особливими освітніми потребами в умовах реалізації
компетентнісного підходу.
Педагоги Нововолинської спеціальної загальноосвітньої
школи № 9 усвідомлюють важливість безперервного
професійного розвитку для ефективної педагогічної діяльності.
Варто зазначити, що у школі організовано системну
роботу щодо професійного зростання педагогічного колективу,
використовуються сучасні форми та методи роботи,
відбувається активний пошук нових якостей педагогічного
новаторства.
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Адміністрація закладу освіти
відійшла від поняття
«навчання для всіх» і започаткували розробку варіативних
освітніх маршрутів, які враховують індивідуальні запити та
потенційні можливості дітей з особливими освітніми
потребами та максимально наближені до реальних інтересів
школярів.
На сьогодні у закладі освіти проводиться вивчення
ефективності 4 моделей методичної роботи запропонованих
педагогами.
Росту професійної майстерності та компетентностей
педагогів
сприяє
і
дослідно-експериментальна
робота
«Адаптація дітей з особливими освітніми потребами в умовах
реалізації
компетентнісного
підходу»
(керівник
Турчина Л. І., старший викладач кафедри педагогіки і
психології Волинського ІППО), яка передбачає розробку
програмно-методичного забезпечення, що сприятиме якісному
освоєнню ключових компетенцій та самореалізації кожної
дитини; вивчення динаміки розвитку учнів щодо засвоєння
скоригованих
програм,
вдосконалення
комунікації
та
соціалізації школярів; створення та апробацію моделі
інноваційного освітнього середовища для адаптації дітей з
особливими освітніми потребами.
Розуміючи важливість реалізації зазначених завдань,
адміністрація
закладу
освіти,
педагоги
виступають
ініціаторами проведення
навчальних семінарів, тренінгів,
методичних сесій та інших сучасних форм роботи щодо
підвищення власної професійної майстерності. Так, з
ініціативи педагогів було проведено сертифікований семінар
за участю доктора психологічних наук, професора кафедри
корекційної освіти Херсонського Державного університету,
члена
«Асоціації
корекційних
педагогів
України»
Бистрової Ю. О. та кандидата психологічних наук, доцента
кафедри
корекційної
освіти,
спеціальної
психології
Харківської
гуманітарно-педагогічної
академії,
члена
«Асоціації корекційних педагогів України» Коваленко В. Є.
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За участі старшого викладача кафедри педагогіки і
психології Волинського ІППО Турчиної Л. І було проведено
круглий стіл «Компетентнісний підхід як умова гармонійного
розвитку особистості та успішної адаптації першокласників до
школи» та засідання педагогічної ради «Проектування
корекційної роботи спрямованої на розвиток потенційних
можливостей учнів», «Інший зміст освіти, методика навчання
та освітнє середовище – основні складові для розвитку
життєво компетентного випускника».
Педагоги закладу освіти мали змогу взяли участь у
тренінгу «Нейропсихологія писемного мовлення» (автор
Коломієць Ю. В. доцент, кандидат педагогічних наук
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова),
у тренінгу Аксьонової О. П., реабілітаційного педагога,
кандидата педагогічних наук «Сила духу: інноваційна
програма з лікувальної фізичної культури».
Дирекція
закладу
освіти
сприяла
організації
та
проведення для педагогів навчальних семінарів: «Розлади
спектру аутизму. Застосування поведінкових технологій у
домашніх умовах», «Технології навчання дітей з особливими
освітніми
потребами
в
умовах
спеціальної
школи»,
«Нейропсихологічний підхід до навчання дітей з тяжкими
порушеннями мовлення»; методичної сесії «Упровадження між
предметної інтеграції у рамках освітньої системи підготовки
учнів до життя»; ділової гри «Банк ідей учителя»; науковопрактичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної
освіти: європейський і національний вибір».
Варто зауважити, що педагогічний колектив вивчає та
впроваджує міжнародний досвід освітянської діяльності. Так,
у традиційну програму формування математичних уявлень
учителі початкової школи включили елементи унікальної
методики Нумікон, розроблену у Великобританії. Успішно
використовуються в освітньому процесі елементи методики
італійського педагога
Марії Монтессорі. Закладом освіти
закуплено «Золотий матеріал Марії Монтессорі», за допомогою
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якого дієво здійснюється мультисенсорний підхід та
корекційна робота над індивідуальними вміннями дитини.
Корекційні педагоги впроваджують елементи методики
мозочкової стимуляції – баламетрики, за допомогою якої
коригується мовлення, психомоторика, когнітивні процеси,
емоційно-вольова сфера.
Педагогами напрацьований власний творчий доробок,
який дозволяє ефективно впроваджувати новітні форми та
методи роботи
в освітній процес з метою розвитку
потенційних можливостей дітей з особливими освітніми
потребами. 9 авторських робіт рекомендовано вченою радою
ВІППО до друку. В освітньому процесі використовуються
колективні та авторські методичні розробки: «Візуалізовані
картки «Я можу читати, писати, сказати», «Я вчу…», «Розвиток
мислення першокласників», «Робочий зошит з розвитку
мовлення для 5 класу», «Музично-дидактичний альбом «Веселі
нотки», збірник вправ «Learn with Pleasure». 25 педагогів
педагогів нагороджені дипломами першого ступеня за високий
рівень підготовки, актуальність та новизну матеріалів,
представлених на ХХІ та ХХІV обласних виставках «Творчі
сходинки педагогів Волині».
Тому і надалі важливим є забезпечення умов щодо
професійного розвитку педагогів, їх творчого самовираження
та самореалізації, створення інноваційного освітнього
середовища у школі для адаптації дітей з особливими
освітніми потребами, розвитку їх ключових компетенцій.
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Наталія ДЕНИСЮК,
заступник директора комунального закладу
«ЛНВК ЗОШ І–ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради»

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ЯК УМОВА
ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Тема дослідно-експериментальної роботи, над якою працює
школа «Компетентнісний підхід як чинник гуманізації освітнього
середовища» є співзвучною з ідеями нової української школи, у
пріоритеті якої педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між
учнем, учителем та формування компетентностей, необхідних
для успішної самореалізації в суспільстві.
Відповідно
до
алгоритму
входження
закладу
в
експериментальну діяльність на початку психологом було
проведено тестування щодо готовності педагогів до інноваційної
діяльності, яке показало, що учителі в більшості готові
працювати в умовах експерименту, володіють дослідницькими
навичками, але деякі відчувають труднощі пов’язані з
практичними уміннями здійснення такої діяльності, відбором
ефективних методів дослідно-експериментальної роботи, не всі
могли
спрогнозувати
результати,
багатьох
турбувала
віддаленість у часі результатів і відсутність точних критеріїв
успішності.
Перераховані обставини ставили особливі вимоги до
здійснення методичного супроводу дослідно-експериментальної
роботи, розробки чіткого алгоритму, оволодіння прикладними
аспектами організації наукової діяльності.
Працюючи, педагоги поступово переконувалися, що
дослідно-експериментальна робота створює умови для організації
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ефективної професійної діяльності. Уже можемо констатувати,
що
методична робота переросла в науково-методичну й
науково-дослідницьку; практично-орієнтовані цілі перетворилися
у пошуково-творчі; спільного пошуку міцніє ціннісно-орієнтовна
єдність колективу, відбувається об’єднання навколо лідера.
Розвиток та вдосконалення професійної компетентності
вчителя
здійснюємо
через
внутрішкільне
управління,
орієнтоване на конкретного вчителя, його потреби, які
витікають із завдань, поставлених перед ними реформою.
Намагаємося
спрямувати
вчителя
на
ефективну,
самокеровану, індивідуальну, колективну діяльність із
піднесенням професійної компетентності на більш високий
рівень. Управлінські дії в роботі з педагогами спрямовуємо на
доведення нових підходів до визначення ролі вчителя в
освітньому процесі, за якого йому надається академічна
свобода.
За час роботи (ми працюємо на формувальному етапі)
реформовано методичну службу школи: до методичних
об'єднань
додалася творча експериментальна група, яка
включає представників з кожної кафедри.
У науковометодичній діяльності реалізуються індивідуальні, групові та
масові форми роботи. Індивідуальні форми (наставництво,
консультування,
стажування,
самоосвіта)
реалізують
індивідуальні програми підвищення професійної майстерності
учителів з урахуванням їхньої компетенції та потреб. Групові
форми (методичні об’єднання, творчі лабораторії, практикуми)
об’єднують педагогів за, фахом, напрямками діяльності,
інтересами. Колективні форми (цільові семінари, семінарипрактикуми, науково-практичні конференції, методичні
оперативні наради), сприяють виробленню єдиних підходів до
проблем організації освітнього процесу в школі.
Педагогічні працівники ведуть дослідно-експериментальну
роботу відповідно до індивідуальних планів, затвердженими
науково-методичною
радою,
періодично
звітують
про
виконану роботу та її підсумки в різних формах.
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Від початку роботи над темою активізувалася самоосвітня
діяльність педагогів: щороку збільшується кількість учасників
конкурсу «Вчитель року», педагоги зареєстровані на порталі
видавничої групи основа, де створено простір для спілкування
і професійного зростання, окремі працюють з матеріалами
освітнього проекту «На Урок», є учасниками вебінарів,
конкурсів.
Щороку все більше педагогів беруть участь у
фестивалі гуманної педагогіки у м. Львові, метою якого є
пошук однодумців для створення і реалізації спільних
проектів, осмислення сучасного освітнього процесу крізь
призму гуманізму, згуртування педагогічної спільноти
України, учителі, які є членами творчої групи з дослідноекспериментальної роботи були учасниками (не)-конференції
Ed Camp Ukraine, працюючи у новому формату дискусійного
заходу для професійного зростання.
Досвід показує, що працюючи над завданнями дослідноекспериментальної роботи, дотримуючись вимог Державного
стандарту освіти та реалізуючи Концепцію «Нової української
школи» відповідаємо на творчі модернізаційні виклики,
змінюючи власну соціальну й професійну місію. Направду,
нова школа потребує нового вчителя – агента змін.
Ніла КАРЮК,
директор комунального закладу «Луцький навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 7 –
природничий ліцей» Луцької міської ради,
Лариса ЯРОЩУК,
заступник директора з навчально-виховної роботи

МОДЕЛЮВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ОСНОВИ РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНО АКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Одним із першочергових завдань, які поставлені перед
закладами освіти є сприяння розвиткові молодого покоління,
задоволення його життєво важливих потреб для творчого
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розвитку. Воно передбачається Конституцією України,
Конвенцією ООН про права дитини. Втілення в життя вимог
цих документів потребує невідкладних дій, спрямованих на
ефективне вирішення головної проблеми забезпечення
здоров’я дітей і молоді, що вмотивовано різким погіршенням
стану їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Здоров’я людини можна охарактеризувати як динамічний
стан організму який відзначається повним фізичним,
інтелектуальним,
психічним,
духовним
і
соціальним
благополуччям і піддається впливові способу життя людини.
Саме тому все істотніше відчувається гостра потреба у
створенні системи формування здорового способу життя з
орієнтацією на нове розуміння взаємозв’язків Людини та
Природи, сенсу життя, долі людства, а також того, що ми
впливаємо на оточення, і самі перебуваємо під впливом інших
людей. Крім того, необхідно виробити у людей ставлення до
власного здоров’я як до найбільшої цінності. Це врешті-решт
призведе до виховання творчої людини з новим світоглядом і
профілактичною
спрямованістю
мислення,
здатної
вирішувати проблеми сьогодення.
У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ
столітті турбота про здоров’я молоді, виховання в неї культури
здорового способу життя визначається як одне з пріоритетних
завдань.
Тому перед сучасним закладом освіти постає проблема у
створенні таких умов, які б з одного боку, через впровадження
інноваційних технологій навчання та виховання сприяли
розвитку життєвих компетентностей,
природних нахилів,
обдарувань кожної дитини, а з іншого боку – дозволили б
вийти їй зі стін школи здоровою людиною зі свідомим
ціннісним ставленням до власного здоров’я, як першочерговою
умовою реалізації життєвих компетентностей.
Відповідно до наказу управління освіти, науки та молоді
Волинської облдержадміністрації від 05 липня 2016 року
№ 386 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи
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у 2016–2021 роках та надання загальноосвітнім навчальним
закладам
статусу
експериментальних
загальноосвітніх
навчальних
закладів
регіонального
рівня»
на
базі
комунального
закладу
«Луцький
навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа І–ІІ
ступенів № 7 –
природничий ліцей Луцької міської ради» проводиться
дослідно-експериментальна робота за темою: «Моделювання
здоров’язбережувального освітнього середовища як основи
розвитку соціально активної особистості».
Відповідно
до
Програми
ІІ
етапу
дослідноекспериментальної роботи основними завданнями були:
– впровадження інноваційної моделі закладу освіти;
–
впровадження
в
освітній
процес
закладу
здоров’язбережувальних технологій;
– забезпечення постійного цілеспрямованого підвищення
професійної компетентності та кваліфікації педагогічних
працівників закладу шляхом використання різноманітних
форм методичної роботи;
–
впровадження
в
практику роботи
педагогічно
батьківської взаємодії, інноваційних форм роботи з батьками
учнів;
– проведення презентаційних семінарів для педагогів
закладів освіти міста.
Здоров’язбережне освітнє середовище закладу освіти ми
розглядаємо як сукупність
певних
умов (гігієнічних,
медичних,
психологічних,
педагогічних); застосування
активних форм і методів навчання, спрямованих на
збереження й зміцнення здоров’я учасників освітнього
процесу; наявність позитивної психологічної атмосфери під
час навчальних занять; обізнаність педагогів і учнів зі
способами
збереження
здоров’я
і
дотримання
ними
здоров’язбережувальної поведінки; вироблення в педагогів
ціннісного ставлення до власного здоров’я і здоров’я школярів
(рис. 1).
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Модель здоров’язбережувального освітнього середовища ліцею

Навчальна діяльність
на основі
здоров’язбережувальних
технологій
Медичний супровід
навчально-виховного
процесу
Психолого-педагогічний
супровід навчальновиховного процесу
Науково-методичний
супровід навчальновиховного процесу

Моніторинг здоров’я
і фізичного розвитку учнів.
Аналіз і оцінка
здоров’язбережувальних
освітніх технологій

Здоров’язбережувальне
середовище
навчального закладу

Партнерська взаємодія
з батьківською громадою,
зі службами та закладами
міста, що займаються
питаннями збереження
та зміцнення здоров’я

Забезпечення безпеки
життєдіяльності
учасників навчальновиховного процесу
Забезпечення
дотримання санітарногігієнічних норм у
навчальному закладі
Валеологізація
освітнього процесу
Збільшення рухової
активності. Фізична
культура і спорт

ЛІЦЕЙ – це заклад, в якому забезпечується єдність інтелектуального, фізичного, духовного
та морального розвитку особистості; в якому діяльність людини постійно супроводжує ситуація
успіху, що послідовно готує її до успіху впродовж усього життя; це заклад культури здоров’я,
педагогічної підтримки і захисту дитини

Враховуючи, що суб’єктами здоров’язбережувального
середовища школи є учителі, учні, батьки, медичні та
педагогічні працівники (практичний психолог, соціальний
педагог та ін.), ми умовно розділили основні напрями роботи зі
створення здоров’язбережувального середовища на три
взаємопов’язані групи, відповідно до учасників діяльності:
учнів, учителів та співробітників, батьків.
Діяльність
учнів:
профілактика
і
оздоровлення:
регулярне
проходження
диспансеризації,
використання
матеріально-технічної бази школи, фізкультурна розминка під
час освітнього процесу для активізації роботи головного мозку
і релаксації органів зору, збалансоване харчування,
фізкультурно-оздоровча робота; освітній процес: участь в
здоров’язбережувальному процесі, під час використання
здоров’язбережувальних освітніх технологій, раціональний
розклад, інформаційні стенди про здоровий спосіб життя,
консультації лікарів-фахівців і психологів, робота в творчих
групах з пропаганди здорового способу життя.
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Діяльність
учителів
і
співробітників
школи:
профілактичні
заходи,
лікувальна
фізична
культура,
тренажерний зал, аеротерапія, психотерапевтична програма,
психологічні тренінги, індивідуальні консультації, розвиток
навичок з відновлення сприятливого емоційного стану,
консультації та рекомендації по роботі з учнями і батьками,
інформаційно-консультативна робота.
Діяльність батьків учнів: інформаційно-консультативна
робота, педагогічна освіта батьків з питань здорового способу
життя, консультації лікарів-спеціалістів, консультації та
рекомендації шкільної психологічної служби.
На основі аналізу наукової літератури та педагогічної
практики, з метою формування цілісного уявлення про процес
створення здоров’язбережувального середовища ліцею, ми
виокремили напрямами та зміст діяльності вчителя ліцею зі
створення здоров’язбережувального середовища: освітній;
виховний; діагностичний; гігієнічний; інклюзивний; просторовий.
Напрям
діяльності
вчителя
Освітній

Виховний

Зміст діяльності вчителя
− виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою
цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу
життя; розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо
власних вчинків;
− формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя,
безпечну
поведінку,
фізичну
культуру,
фізичні
вправи,
взаємозв’язок організму людини з природним і соціальним
оточенням; знань про збереження свого здоров’я;
− формування та розвиток навичок базових загальнорозвивальних
рухових дій;
− розвиток в учнів особистісного здоров’язбережувального досвіду
з урахуванням стану здоров’я;
− формування здоров’язбережувальних компетенцій школярів;
−
застосування
методів,
прийомів
організації
спільної
здоров’язбережувальної діяльності вчителів, учнів, батьків,
громадськості тощо
− розвиток в учнів активної мотивації дбайливо ставитися до
власного здоров’я, прагнення займатися фізичною культурою,
удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну складові
здоров’я;
− розвиток мотивації до використання у повсякденному житті
досвіду здоров’язбережувальної діяльності;
−
застосування
методів,
прийомів
організації
спільної
здоров’язбережувальної діяльності вчителів, учнів, батьків,
громадськості у позаурочний час;
− профілактика факторів «ризику» і організація комплексу
оздоровчих заходів;
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Діагностичний

Гігієнічний

Інклюзивний

Просторовий

− створення емоційного комфорту у процесі освітньої взаємодії;
− розробка та проведення психологічних тренінгів, індивідуальних
консультацій з метою розвитку навичок з відновлення
сприятливого емоційного стану;
− консультації та інформаційно-консультативна робота з батьками
тощо
− психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я школярів, їх
фізичного, психічного, духовно-морального розвитку;
− організація співпраці зі службою психологічної допомоги
вчителям, учням, батькам щодо подолання стресів і тривожності;
− організація співпраці з медичними працівниками, соціальними
педагогами, практичними психологами з метою діагностування
порушень фізичного та психічного здоров’я школярів;
− інформаційно-консультативна робота з батьками щодо
діагностування порушень здоров’я дітей тощо
− виконання вимог, що регламентованих санітарними нормами та
правилами безпеки життєдіяльності учнів початкових класів;
− контроль за температурним режимом, штучним освітленням тощо;
− забезпечення санітарно-гігієнічної відповідності шкільних меблів;
− контроль за чистотою класних кімнат;
− контроль за раціональним харчуванням учнів, за асортиментом
шкільного буфету, вітамінізацією харчового раціону школярів;
− організація співпраці учнів, батьків, медичних та педагогічних
працівників з метою дотримання санітарно-гігієнічних вимог тощо
− використання різноманітних навчальних підходів з урахуванням
різних стилів навчання, темпераменту й особистості окремих дітей;
− використання широкого спектра занять, практичних вправ і
матеріалів, що відповідають рівню розвитку дитини;
− адаптація навчальних матеріалів для використання в умовах
інклюзивного навчання;
− розробка та організація заходів на основі ідей інклюзії;
− налагодження співробітництва та підтримки серед учнів класу
та батьківського колективу тощо
− робота щодо озеленення приміщень і класів;
− удосконалення зонованості класу та розміщення обладнання і
меблів;
− наповнюваність шкільного середовища об’єктами навчальної
взаємодії та відпочинку;
− організація безпечного пересування у класній кімнаті та школі;
− створення зон відпочинку тощо

Враховуючи
ключові
завдання
вчителя
у
здоровʼязбереженні школярів, виокремлені напрями реалізації
ідеї здоровʼязбереження з метою проектування середовища
ліцею, пропонуємо класифікувати уміння, що забезпечують
створення здоров’язбережувального середовища у групи:
освітні,
виховні,
діагностичні,
гігієнічні,
інклюзивні,
просторові, умінні які представлені у табл. 2.
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Назва
групи умінь
Освітні

Виховні

Діагностичні

Гігієнічні

Інклюзивні

Уміння
− уміння визначати цілі здоровʼязбереження учасників освітнього
процесу;
− уміння проектувати зміст здоровʼязбежувальної освіти;
− уміння використовувати здоров’язбережувальні технології в
освітньому процесі;
−
уміння
забезпечувати
розвиток
в
учнів
особистісного
здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я;
− уміння організувати різними формами, методами та засобами
спільну освітню здоровʼязбережувальну діяльность вчителів, учнів,
батьків тощо
− уміння розвивати в учнів активну мотивацію дбайливо ставитися
до власного здоров’я, використання у повсякденному житті досвіду
здоров’язбережувальної діяльності;
− уміння планувати та здійснювати профілактичну роботу по
збереженню та зміцненню здоров’я школярів у позаурочний час;
− уміння розробляти та проводити психологічні тренінги,
індивідуальні консультації з метою розвитку навичок з відновлення
сприятливого емоційного стану;
−
уміння
організовувати
оздоровчі
заходи
та
спільну
здоровʼязбережувальну
діяльність
вчителів,
учнів,
батьків,
громадськості у позаурочний час;
− уміння організації консультації та інформаційно-консультативної
роботи з батьками тощо
−
уміння
діагностувати
стан
здоров’я
та
рівня
здоровʼязбережувальної компетентності учнів;
− уміння організовувати співпраці з медичними працівниками,
соціальними педагогами, практичними психологами з метою
діагностування порушень фізичного та психічного здоров’я школярів;
− уміння організовувати співпрацю зі службою психологічної допомоги
з метою діагностування та подолання стресів, тривожності;
− уміння планувати інформаційно-консультативну роботу з
батьками діагностування порушень здоров’я дітей тощо
− уміння контролювати температурний режим, штучне освітлення
класу відповідно до регламентованих санітарних нормам та
правилам безпеки життєдіяльності учнів;
− уміння планувати та проводити заходи щодо дотримання
санітарно-гігієнічних вимог в освітньому процесі;
− уміння контролювати чистоту класних кімнат;
− уміння здійснювати контроль за раціональним харчуванням учнів,
асортиментом шкільного буфету, вітамінізацією харчового раціону
школярів;
− уміння організовувати співпрацю учнів, батьків, медичних та
педагогічних працівників з метою дотримання санітарно-гігієнічних
вимог тощо
− уміння визначати цілі та проектувати зміст здоровʼязбежувальної
діяльності відповідно до індивідуальних особливостей та потреб
учнів;
− уміння використовувати різноманітні навчальні підходи з
урахуванням різних стилів навчання, темпераменту й особистості
окремих дітей;
− уміння налагоджувати співробітництво та підтримку серед учнів
класу та батьківського колективу;
− уміння використовувати широкий спектр занять, практичних
вправ і матеріалів, що відповідають рівню розвитку дитини;
−
уміння
організовувати
оздоровчі
заходи
та
спільну
здоровʼязбережувальну діяльність вчителів, учнів, батьків з
урахуванням потреб та можливостей кожного учасника тощо
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Просторові

− уміння розвивати в учнів потребу в естетичному та
здоров’язбережувальному просторі школи;
− уміння формувати активну мотивацію учнів, батьків до створення
комфортних умов класної кімнати;
− уміння організовувати здоровий відпочинок дітей;
− уміння конструювати зонованість класу та розміщення обладнання
і меблів;
− уміння використовувати знання з ергономіки при створенні
середовища початкової школи та ін.

Відповідно до завдань дослідно-експериментальної роботи
проведено діагностику:
– Рівень домагань та самооцінка школярів.
– Структура навчальної мотивації учнів.
– Вади особистісного розвитку школярів.
– Ціннісні орієнтації та ціннісні пріоритети учнів.
– Визначення рівня шкільної тривожності дітей.
– Опитування старшокласників щодо професійних намірів.
– Визначення рівня соціалізації учнів випускних класів
(виявлення рівня соціальної адаптованості, активності,
автономності та моральної вихованості учнів).
– Оцінка емоційного інтелекту випускників ліцею
(виявлення
здатності
розуміти
ставлення
особистості,
репрезентоване в емоціях, і керувати емоційною сферою на
основі прийнятих рішень).
З метою вдосконалення професійної компетентності
педагогічних працівників у сфері формування соціальних і
здоров’язбережувальних компетентностей учнів, мотивації їх до
здорового способу життя, формування безпечного і дружнього
до дитини навчального середовища було проведено низку
методичних заходів для педагогів ліцею: тренінг практичних
навичок «Вчимося жити разом», семінар-практикум «Маршрут
безпеки», майстер-клас «Здоров’язбережувальні
технології у
діяльності вчителя», науковий семінар «Здоров’язбережувальна
компетентність вчителя», семінар-тренінг «Здоров’язбережувальні
аспекти сучасного уроку».
Творчою групою розроблено модель педагога-новатора (рис. 2).
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Модель педагога, який формує здоров’язбережувальне середовище навчального закладу

Принципи: принцип формування ціннісного ставлення до здоров’я, принцип комплексності, природовідповідності,
принцип орієнтації на внутрішні механізми саморозвитку, принцип неперервного здоров’язбереження
Мета: збереження здоров’я учнів, орієнтування на здоровий спосіб життя
усіх учасників навчально-виховного процесу
відбирає той зміст навчання, який максимально враховує індивідуально-психологічні
особливості учнів (через різні варіанти навчальних програм, підручників, дидактичних
матеріалів, які дають можливість на єдиному базовому змісті знань варіювати процес
навчання, забезпечують умови вільного й самостійного вибору навчальної діяльності,
набуття учнем особистісно значущих знань)

В
Ч
И
Т
Е
Л
Ь

використовує методи навчання, які стимулюють школярів до діяльності творчого характеру
з метою особистісного розвитку учня оцінює його навчальні досягнення, порівнюючи школяра
із самим собою (а не з іншими учнями), з тими змінами, які відбулися в самій дитині
будує взаємодію із учнями на основі суб’єкт-суб’єктного (фасилітуючого) характеру взаємин,
діалогового стилю спілкування, толерантного ставлення, співпраці з дітьми
з метою профілактики розумового стомлення і перевантаження в організації навчання
враховує динаміку працездатності учнів протягом уроку, навчального дня, тижня, року
з метою створення умов для відновлення і збагачення сил дітей ефективно
використовує елементи здоров’язбережувальних технологій

У превентивній роботі закладу освіти використовується
новий метод профілактики ВІЛ – «Маршрут безпеки» –
інтерактивний профілактичний освітній інструмент, який було
розроблено Німецькою Федеральною агенцією просвіти в галузі
охорони здоров’я (BZGA) у співпраці з Німецьким товариством
міжнародної співробітництва (GIZ) для профілактичної роботи
з молоддю. Інтерактивні методи навчання дають
учням
можливість обмінюватися інформацією й висловлювати
особисту думку, говорити й слухати, приймати рішення,
обговорювати й вирішувати проблеми.
З жовтня 2017 року заклад долучився до дослідноекспериментальної роботи за темою «Здоров’язбережувальна
технологія «Навчання у русі» в системі оздоровчо-виховної
роботи загальноосвітніх навчальних закладів».
Здоров’язбережувальна рухова технологія «Навчання у
русі» (О. Д. Дубогай) передбачає зміну діяльності, чергування
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інтелектуальної,
емоційної
та
рухової
її
видів
для
індивідуальної, парної, групової форм роботи, що стимулює
миттєве мислення учнів, сприяє своєчасному запобіганню
розумової втоми.
Основою принципу моделі «навчання у русі» лежить
створення освітнього процесу, сприяючого розвитку творчої
атмосфери під час засвоєння школярами різних предметів,
передбачених навчальною програмою для учнів різних вікових
груп.
Вчені вважають, що запам’ятовування та усвідомлення
отриманої інформації краще відбувається тоді, коли людина
стоїть або рухається, а найбільш оптимальною формою є
фонова рухова активність, яка доповнюється асоціаціями. У
системі пізнавально-рухового навчання рухова активність
школярів поліпшує якість сприйняття навчальної інформації,
безпосередньо спонукає дітей демонструвати свої розумові
здібності та знання.
Розвиток мислення дитини найяскравіше виявляється в її
навчальній та руховій діяльності. І. Сеченов відмічав:
«Мислення під час рухів має велике значення для розвитку
діяльності мозку». Так під час скорочення м’язів у кору
головного мозку
поступає потік
нервових
імпульсів,
підвищується тонус, сприятливість до засвоєння інформації.
Отже, основою дидактичної технології «навчання в русі» є
рухове відтворення навчального матеріалу, що ґрунтується на
таких етапах:
– 1 етап. Для формування вмінь і навичок рухового
відтворення математичного й мовного матеріалу проводять
ігри з поступовим нарощуванням самостійної рухової
діяльності (відтворення кінчиком носа, плечовими точкам або
певними рухами тіла фігур, літер алфавіту, слів, цифр,
математичних прикладів і т. ін. або рухових ігор у вигляді
групового вставання, підняття рук та ін. на розпізнавання
частин мови, реакції на правильну відповідь при розв’язанні
арифметичних прикладів, задач чи іноземних слів у вигляді
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заздалегідь обумовлених конкретних рухів, фонетичної
ритміки тощо);
– 2 етап. Вправи на синхронне проговорення та
паралельне рухове виконання кінчиком носа або плечовими
точками таблиці множення, слів іноземної мови, явищ
природи, частин речення й ін. творчо напрацьовані завдання
в кількісній і якісній аналогії;
– 3 етап. Формування вмінь використовувати засвоєний
навчальний матеріал в ігровій формі як сидячи, так і під час
рухів і стоячи, або під час ходи чи, наприклад, під час
виконання вправ ранкової гімнастики, перерв або на
тематичних уроках фізичної культури.
Рухова діяльність учнів, організована у вигляді поєднання
навчального дидактичного матеріалу і спеціально визначених
відповідних
фізичних
вправ,
дихальної
гімнастики
спрямованої дії не тільки своєчасно забезпечує зняття
розумової і м’язової статичної втоми, але і стимулює вищу
нервову діяльність, сприяє покращенню м’язово-суглобної
чутливості та орієнтації у просторі.
З метою підтримки тіла у фізіологічно правильному
положенні під час навчально-виховного процесу школярі
використовують мішечки з йодованою сіллю. Тримаючи
соляний мішечок на голові, дитина вирівнює спину, відстань
від очей до парти є оптимально.
Беручи участь у дослідно-експериментальній роботі за
темою «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання в русі» в
системі оздоровчо-виховної роботи загальноосвітніх навчальних
закладів», на всіх уроках та в позаурочний час формується у
дітей бажання приділяти більше часу рухливим заняттям.
Про нудні уроки та складені руки за партами школярі
закладу не знають, адже під час навчання вони стрибають,
танцюють, присідають, надувають кульки, кидають м’яч.
Цілеспрямоване
використання
рухових
методичних
прийомів відповідно
до тематики завдань математичного
або мовного матеріалу на фоні зміни або синхронного
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поєднання навчальної й рухової діяльності активізує мовлення
(незалежно, рідною чи іноземною мовою) не тільки
безпосередньо під час гри, але й у побутових ситуаціях. Під час
ігрової діяльності, поєднаної з використанням математичних
знань, мовлення та рухів у школярів здійснюється в тісному
взаємозв’язку між слуховим і руховим сприйняттям та,
відповідно, мовленнєвим і руховим відтворенням. Для емоційної
концентрації уваги
школярів, їх заспокоєння, покращення
рівня розумової працездатності рекомендується починати урок з
виконання дихальних вправ, а саме виконання учнями за
командою вчителя
максимального вдиху з подальшою
затримкою дихання до рахунку 10 і голосним хоровим
наголошенням дітьми всього класу цифр 11, 12 і т. д. (до 20).
Аналогічне виконання дихальної вправи відбувається із
затримкою дихання, але до рахунку вчителем до 5-ти після
видиху й подальшим хоровим промовлянням цифр 6, 7 і далі до
10. Тривалість цифрового рахунку залежить від віку дітей, рівня
їх утоми, що визначається складністю предмета та порядку
уроку в навчальному розкладі дня, а також
днем тижня
(наприклад понеділок чи п’ятниця).
Дихальна гімнастика стимулює поверхневе дихання, в
результаті чого виконує гіпервентиляцію легень і посилює
кровообіг,
відбувається
насичення
організму
киснем,
заспокоює нервову систему, вгамовує дітей.
Приділяється велика увага оздоровчій роботі на уроках,
використовуючи різноманітні види хвилинок відпочинку:
зорові, психологічні, ритмічні, віброгімнастика, ігри-шнурівки,
пальчикова гімнастика, ходіння по масажних доріжках.
Навчання у русі – це саме те, що потребують школярі
початкової ланки. Вчителі початкових класів свою роботу
спрямовують на те, щоб школа була для учнів – школою
здоров’я і радості, для вчителів – школою творчості, а для
батьків – школою спокою. Заклад освіти сьогодні – це
територія прогресу. Прогрес – це розвиток. Розвиток – це
здорові діти, це – здорова нація.
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Леся ШАХРАЮК,
заступник директора з навчально-виховної роботи
Володимир-Волинського НВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 – ліцей»

ФОРМУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ-ННОВАТОРА ЧЕРЕЗ
МЕТОДИЧНІ ПРОЕКТИ
На порозі XXI століття закономірно постає питання про нову
школу, яка створила б умови для повноцінного фізичного,
психічного, соціального та духовного розвитку дитини і плекала
людину, здатну будувати демократичну державу.
Школа
повинна
допомогти
учням
відчувати
себе
впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних
змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати
здатність до самоорганізації. Це вимагає пошуку нових форм
організації освітнього процесу, які дозволили б:
– забезпечити високий інструментальний рівень знань
випускників, уміння самостійно набувати і застосовувати їх на
практиці;
– розвивати кожного учня як творчу особистість, здатну до
практичної роботи;
– залучати кожного учня до активної пізнавальної діяльності;
– формувати навички пізнавальної і дослідницької
діяльності, розвивати критичне мислення;
– формувати в учнів цілісну картину світу;
– спілкуватися з однолітками не тільки своєї школи, міста,
але й інших міст і навіть країн;
– грамотно працювати з інформацією і т. ін.
На превеликий жаль, освітній процес у закладах загальної
середньої освіти спрямований здебільшого на формування
інтелекту як такого, що становить визначену суму знань. Це не
сприяє саморозвитку особистості, особистісному становленню
індивіда.
Для того щоб вирішити ці проблеми, у ВолодимирВолинському навчально-виховному комплексі «ЗОШ І–ІІІ ступенів
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№ 3 – ліцей» проводиться дослідно-експериментальна робота з
теми «Моделювання інноваційного педагогічного процесу як
умова розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості»
(2017–2022 рр.).
Відповідно
до
Програми
проведення
дослідноекспериментальної
роботи
на
І
етапі
(діагностикоконцептуальному) експерименту були поставлені завдання:
– визначення та наукове обґрунтування теми, мети та
завдань дослідно-експериментальної роботи;
– створення ініціативної групи з питань організації
дослідно-експериментальної роботи;
– розробка документів: заявки, програми, програми І етапу;
– вивчення нормативно-правового забезпечення дослідноекспериментальної роботи;
– проведення аналізу теоретичних положень досліджуваної
теми в науковій та педагогічній теорії і практиці;
– формування творчих груп за темою дослідноекспериментальної роботи;
– розробка моделі Школи інноваційно-педагогічного процесу.
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.
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;
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– 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 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 професійного та творчого
зростання вчителів на другому етапі експериментальної
діяльності регіонального рівня.
Формою вирішення
питання професійного розвитку
педагогів було визначено
діяльність творчих груп, які
працюють
над
складанням
методичних
проектів
та
впровадженням їх у життя. Під час семінарів було визначено
актуальні проблеми та визначено склад творчих колективів,
окреслено напрями та форми спільної діяльності, а саме:
методичний проекту. Кожен проект 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 проектом «Інтегрований урок – важіль
пізнавальної діяльності учнів». Ознайомившись з теоретичним
матеріалом з даного питання, творча група прийшла до думки:
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.
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Відтак головна мета проектної 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 проектом
«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 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.
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Творча група вчителів української мови та літератури та
зарубіжної літератури працює над проектом «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 проекту 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
проекту в площині практичного відпрацювання та перевірки
описаних в теорії особистісно зорієнтованих технологій. Таким
чином, творча група визначилась з темою проекту «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
проектів
в
межах
дослідноекспериментальної роботи. Вони були обговорені під час
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проведення міського фестивалю з презентації досвіду
впровадження ідей НУШ. Було зроблено висновок, що
працюючи над пошуком нового формату організації
освітнього процесу та підготовки педагогів до інноваційної
роботи маємо врахувати запити і сподівання усіх учасників.
Тетяна ОПЕЙДА,
вчитель іноземних мов, комунального закладу
«Луцька вечірня (змінна) школа Луцької міської ради»

СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ВЕЧІРНЬОЇ ШКОЛИ
Дистанційне навчання – це одна із форм організації навчального процесу, при якому усі або частина занять
здійснюються з використанням сучасних інформаційних і
телекомунікаційних
технологій
при
територіальній
віддаленості викладача й учнів.
Дистанційне навчання в нашій школі є досить
актуальним, адже значна частина вихованців поєднує
навчання в школі з працею, навчанням у Луцькому центрі
професійно-технічної освіти та Волинській православній
богословській академії. Саме дистанційна форма навчання
відкриває можливості для учнів, які пропускають школу з
поважних причин та особливо для тих, хто за станом здоров’я
навчається індивідуально, якісно задовільнити власні потреби
в здобутті освіти. Від учителів впровадження елементів
дистанційного навчання в школі вимагає здійснення освітньої
діяльності
за
новими
технологіями,
апробацію
та
впровадження новітніх методик організації навчального
процесу. Впровадження дистанційного навчання неможливе
без застосування інформаційно-комп’ютерних технологій як
інструменту, що допомагає розширити можливості як учнів,
так і вчителів, а також зробити вирішальний вплив на зміну
та покращення освіти.
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Нині за роки навчання в школі і навіть у вищому
навчальному закладі не можна набути таких знань, яких
вистачило б на все життя. Навчання впродовж життя – таким
є шлях до життєвого успіху в сучасному мінливому світі. Цей
шлях пролягає через Інтернет, де кожен може скористатися
інтелектуальними надбаннями всього людства.
Оскільки традиційні форми, методи та засоби навчання не
завжди відповідають вимогам сучасного уроку і не підлягають
тенденціям стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, то
це спонукає педагогів до впровадження інноваційних методів
навчання та використання й адаптування їх в навчальний
процес. Дистанційне навчання – нова організація освітнього
процесу, що ґрунтується на використанні як кращих
традиційних методів навчання, так і нових інформаційних та
телекомунікаційних технологій. Процес навчання може
відбуватися будь-де і будь-коли, єдина умова – доступ до мережі
Інтернет. Необхідними умовами для дистанційного навчання є
доступ до комп’ютера, вихід до мережі Інтернет, бажання
навчатися і вміння працювати самостійно.
Враховуючи особливості учнівського контингенту Луцької
вечірньої (змінної) школи, саме використання елементів
дистанційного навчання дасть змогу забезпечити рівний доступ
до освіти учням різних форм навчання (очної,заочної, заочних
груп та екстернату). Адже учні школи зайняті у позаурочний час:
– 28 % поєднує навчання в школі з навчанням в інших
закладах (ВПТУ, ВПБА, курси);
– 36 % працюють;
– 28 % виховують дітей, вагітні, мають сім’ї;
– 18 % живуть окремо від батьків.
Саме з цією метою для учнів вечірньої школи
запроваджуються
елементи
дистанційного
навчання.
Створюється сайт дистанційного навчання школи, який буде
наповнений навчальною інформацією для учнів 10–12 класів.
що дозволить забезпечити онлайн спілкування з учнями
заочної, екстернатної форм навчання, консультування батьків.
146

Інформаційні технології супроводжують і життя сучасних
школярів. Діти використовують блоги, електронну пошту,
файлообмінники, форуми, чати. Використовуючи цю сферу
ІКТ, вони отримують власний досвід, учаться застосовувати
отримані знання на практиці. Інтернет полегшує і покращує
навчальну діяльність школярів.
Створення та практичне використання сайту, як власного
Інтернет-проекту, дає можливість учителеві стати на одну
сходинку з його учнями і навіть випередити їх, що є дуже
важливим у наш час.
Курси за програмою Intel «Навчання для майбутнього»,
курсу «Microsoft, Цифрові технології» підготували педагогічних
працівників, які отримали відповідні сертифікати і можуть
використовувати
ІКТ
у
своїй
діяльності,
готувати
презентаційні матеріали, електронні засоби навчання
Використання
елементів
дистанційної
освіти
в
навчальному закладі дозволяє реалізувати такі принципи:
– доступність навчання, а саме: подолання фізичних
обмежень людини, розширення аудиторії учнів;
– індивідуальна спрямованість навчання, створення
комфортних умов для школярів і вчителів, урахування
індивідуальних психологічних особливостей (сприйняття,
пам’яті, мислення), індивідуальний темп навчання;
– розвиток інформаційної культури, навичок роботи із
сучасними засобами інформатизації і телекомунікації;
–
соціалізація
навчання,
врахування
особистіснокомунікативних особливостей учнів.
Також у дистанційному навчанні змінюється роль і вимоги
до вчителів. Уроки та лекції складають лише невелику частку,
процес навчання орієнтує слухачів на творчий пошук
інформації, вміння самостійно набувати необхідні знання і
застосовувати їх у вирішенні практичних завдань з
використанням сучасних технологій. Учителі
повинні мати
універсальну підготовку – володіти сучасними педагогічними та
інформаційними технологіями, бути психологічно готовими
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до роботи з учнями у новому навчально-пізнавальному
середовищі.
Для дистанційного навчання дуже важливий зв’язок з
учнем, тому що сучасне навчання, а особливо на відстані, не
має такої можливості. З часом у нього може згаснути інтерес,
розсіюватися увага.
Учневі важко стимулювати себе до
самостійного навчання, оскільки він не знаходиться в колективі,
де існує ще й такий стимул як конкуренція (наприклад, бути
найкращим учнем у класі) або просто проведення емоційної
дискусії з певного питання. Тому до викладача, що працює в
системі дистанційного навчання, є певні вимоги: відповідати
дуже швидко на листи; хвалити оперативність слухачів;
встановити чіткий графік спілкування в режимі on-line і чітко
його дотримуватися; створити атмосферу психологічного
комфорту. Важливо створити сприятливий настрій, емоційне
піднесення, умови для повноцінної самореалізації учня, прояву
успішності, самоствердження, підвищення його самооцінки.
Соціально-психологічна
служба
вивчає
особистісні
характеристики
підлітка,
особливості
характеру
та
темпераменту, ціннісно-мотиваційний блок, ціннісні орієнтації
підлітка, рівень домагань, самооцінку і можливості протиріччя в
сфері самооцінки; ставлення до професії: усвідомленість вибору,
місце професії в системі цінностей підлітка, плани на майбутнє.
У дистанційному навчанні важливо знати кожного учня,
його особливості: інтроверт він учень чи екстраверт, мислить
більш логічно, раціонально чи дуже емоційний, спирається
більше на відчуття.
Перетворення, що відбуваються в нашій країні,
потребують підготовки хороших кадрів для роботи у всіх
сферах господарства України. Молоді спеціалісти повинні бути
озброєні не лише міцними знаннями, а й вмінням дивитись
вперед, бути готовими приймати відповідальні рішення,
проявляти творчість в своїй роботі. Особливе місце у
вихованні нового громадянина займає необхідність і потреба
навчити його на високому творчому рівні.
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Використання
інформаційних
технологій
дозволяє
видозмінити зміст, метди і форми виховання.
Всі учні дуже люблять комп’ютер і виявляють до нього
інтерес, тому цей інтерес завжди можна направити в потрібне
русло. Для цього потрібно небагато: бажання, трохи терпіння,
трохи вільного часу, любов до дітей та своєї роботи. Адже
сучасної дитини не можна виховати без сучасних
комп'ютерних технологій. Цього вимагає час. А педагог
завжди повинен йти в ногу з часом, вловлюючи найменші
зміни в суспільстві. Діти легше йдуть на контакт, якщо в
класному керівникові вони бачать грамотну, сучасну людини,
яка вміє використовувати всі прогресивні технології.
Сьогоднішній розвиток нашої цивілізації відбувається
внаслідок
впливу
сучасних
інформаційних
і
телекомунікаційних технологій на економіку, науку, культуру,
державу та освіту. Тому на сучасну школу покладено нові
вимоги – швидко та якісно засвоювати не тільки накопичені
знання та величезну кількість інформації із здобутків
минулого, а й сучасні знання та нову інформацію. Виконати ці
завдання без сучасних можливостей ІКТ неможливо.
Віктор ВЛАСЮК,
заступник директора з навчально-виховної роботи комунального
закладу «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 19
Луцької міської ради Волинської області»;
Юлія ВЛАСЮК,
заступник директора з виховної роботи

НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
Сьогодні в Україні активно відбуваються інтеграційні
процеси, що спричинюють пробудження громадянської і
громадської ініціативи, які відображають активну роль нашої
держави в світових глобалізаційних та політичних явищах.
В особистісному розвитку кожного українця спостерігаємо
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ідентифікаційні
та
реідинтифікаційні
процеси,
що
виявляються у сплеску інтересу і прояву патріотичних
почуттів і нового ставлення до історії, культури, релігії,
традицій і звичаїв українського народу в світовій культурі. Ці
національно-патріотичні явища та процеси не нав’язують ідею
так званого «культурного імперіалізму» (способу споглядання
світу лише очима власної культури), а навпаки, підсилюють
ідею єдності різних народів, національностей, етнічних груп,
що проживають в Україні, довкола ідеї української
державності. Ця ідея опирається на забезпечення їх всебічного
та культурного розвитку всупереч будь-яким формам
дискримінації та завдяки підтримці мови та культури в часи
колоніальної залежності Нашої України.
В «Концепції національно-патріотичного виховання дітей
та молоді» зазначається, що «…на сучасному етапі розвитку
України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати
державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої
держави, виникає нагальна необхідність переосмислення
зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на
посилення патріотичного виховання дітей та молоді –
формування нового українця, що діє на основі національних
та європейських цінностей.
Головне
завдання
сучасного
виховання
молодого
покоління полягає не в бездумному прийнятті західних
стандартів освіти, що часто передбачає руйнування
українських освітніх стандартів національної школи та
традицій української етнопедагогіки, а створення нової
навчально-виховної системи (виходячи із психо-фізичних
особливостей вікової педагогіки) , яка передбачає:
– вивчення етногенетичної структури української нації;
– більш глибоку реалізацію виховного і розвивального
потенціалу педагогічних ідей за рахунок оновлення освітніх
стандартів і модернізації змісту початкової і загальної освіти в
умовах полікультурного, поліконфесійного і поліетнічного
соціального простору України;
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– адаптацію генетичної культурної спадщини і інтеграції
української нації у світове та європейське співтовариство;
– усвідомлення своєї значимості і виховання у молоді
гордості за своє національне коріння;
– втілення у життя, завдяки засобам масової інформації,
навчально-методичного матеріалу, ідеології взаємної поваги
народів України один до одного;
– виховання толерантності і терпимості в міжособистісних
стосунках;
– виховання поваги до батьків, свого роду, любові та
патріотизму до рідної землі;
– формування громадянської позиції дітей та молоді в
умовах полікультурного середовища, формування національної
психології приналежності до єдиної великої нації і її гідне
представлення на карті світу.
В таких умовах функціонування держави навчальновиховний процес в загальноосвітньому навчальному закладі
покликаний реалізувати нову стратегію цілеспрямованого і
продуктивного процесу виховання суб’єкта громадянського
суспільства, громадянина-патріота України, що усвідомлює свою
національну ідентичність і поважає національну культуру інших.
Концепція нової української школи особистість учнявипускника
представляє
у
єдності
патріотичних
та
новаторських якостей, що представлені у десяти актуальних
для сучасності компетентностях. Серед них у сучасних умовах
функціонування нашої держави особливої актуальності
набувають здатності володіння рідною та іншими мовами,
бути соціалізованою та громадсько активною людиною,
дотримуватися здорового способу життя та дбати про
екологічну чистоту навколишнього середовища, здатність
розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки,
бути здатним до самовираження через мистецтво, глибоке
розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя
відкритого ставлення та поваги до інших культур.
Загальнокультурна компетентність людини, її творчі здібності
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виявляються у ставленні до праці і навчання, до людей,
навколишнього світу, а також в умінні організувати свій
побут, вибудовувати сімейні стосунки, взаємодіяти з носіями
інших культур. Від рівня загальної естетичної культури
залежить й те, як людина орієнтується у проблемах (життєвих,
наукових, комунікативних і т. ін.), шукає оптимальні рішення.
Тема «Національне виховання особистості в умовах
полікультурного середовища» буде логічним продовженням
науково-дослідницької діяльності колективу школи щодо
формування та розвитку ключових компетентностей сучасних
учнів, розвитку педагогічної майстерності, наповнення
навчально-виховного
процесу
національно-патріотичним
змістом на основі національних традицій, через доручення до
творів мистецтва, виховання поваги до рідної мови,
мистецтва в контексті світової культури.
Полікультурне середовище в сучасному світі має бути
гармонізованим з національною культурою інших народів.
В попередні роки педагогічний колектив навчального закладу
в рамках інноваційної діяльності працював над проблемою
громадянського виховання і набув певного досвіду в режимі
дослідно-експериментальної діяльності. В продовження роботи
за попередньою темою виникла необхідність продовження
науково-дослідницької діяльності та співпраці з науковими
установами, зокрема з Волинським інститутом післядипломної
педагогічної освіти.
Результати
попередньої
дослідно-експериментальної
роботи та громадсько-політична ситуація в країні спонукали
педагогічний колектив, учнів та батьківську громаду до
продовження експериментальних досліджень в напрямі
національно-патріотичного виховання в умовах полікультурності.
У
школі
створено
належні
психолого-педагогічні
та
організаційні умови для плідної співпраці на засадах
конструктивної взаємодії та партнерства між суб’єктами
навчально-виховного процесу.
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Завдання дослідження:
1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної літератури з
теми дослідно-експерментальної діяльності.
2. Розробити та апробувати модель національного
виховання школяра в умовах полікультурного середовища
засобами народного мистецтва в дусі національних традицій.
3. Обгрунтувати психолого-педагогічні умови здійснення
національного виховання особистості в полікультурному
середовищі.
4. Розробити та експериментально перевірити модель
професійного розвитку педагога в умовах полікультурного
середовища.
5. Підготувати
методичні
рекомендації
щодо
національного виховання особисості школяра в умовах
полікультурного середовища.
Новизна
дослідження
полягає
в
розробці
та
експериментальній перевірці психолого-педагогічних умов,
системи діяльності педагогічного колективу та визначення їх
впливу на рівень національного виховання особистості в
полікультурному середовищі через національні традиції,
засобами національного мистецтва та народної творчості.
Результати, отримані внаслідок здійснення дослідноекспериментальної роботи сприятимуть підвищенню якості
шкільної освіти та зростанню рівня національного виховання
школярів.
Патріотами не народжуються, патріотів, свідомих
громадян, виховує суспільство. Завдання сучасної української
педагогічної науки створити різнопланову системну освіту,
враховуючи поліетнічність і поліконфесійність сучасного
українського суспільства. Глибокі, досконалі технічні і вузько
галузеві знання, уніфікація освіти з метою інтеграції у світове
товариство нічого не будуть варті, якщо ми не знайдемо
механізму виховання свідомого громадянина, гордого не
тільки
своїм
корінням,
але
й
приналежністю
до
високодуховної і грамотної української політичної нації.
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Україна майбутнього – це потужна громадянська
демократична
держава,
сильна
самоврядуванням,
просвітництвом, економікою та свідомими індивідуумами, що
виробили консенсус спільного життя. Це квінтесенція і над
завдання української педагогічної науки.
За час роботи над проблемою експерименту визначено та
обґрунтовано
тему,
мету
та
завдання
дослідноекспериментальної роботи. Вивчено та проаналізовано науковометодичну літературу та педагогічний досвід, а також
нормативно-правову
базу
з
проблеми
дослідноекспериментальної роботи. Проведено прогностичний аналіз
організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансовоекономічних умов проведення дослідно-експериментальної
роботи. Сформовано творчу групу вчителів для проведення
дослідно-експериментальної роботи.
Сплановано
дослідно-експериментальну
роботу
з
врахуванням освітнього середовища
закладу освіти. Дослідження та
аналіз
Концепції
національнопатріотичного виховання дітей та
молоді в процесі експериментальної
роботи здійснювалось в межах
круглого столу з теми регіонального
експерименту (10.01.2018 р.) за участю
наукового керівника.
Результати представлені на міській
виставці методичних та дидактичних
матеріалів «Творчі сходинки педагогів
Луцька» (березень, 2018 р.). Ознайомлено
педагогів з теоретичними та технологічними
аспектами
проведення
дослідноекспериментальної роботи. Проведено ряд засідань творчої групи
щодо
підготовки
педагогічних
кадрів
до
дослідноекспериментальної діяльності, формування їх мотиваційної та
практичної готовності до розроблення та освоєння нововведень.
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Здійснюється
співпраця
з
Центром
національно-патріотичного
виховання Луцької міської ради, в
рамках якої відбувались лекції,
показові змагання, участь у міських
змаганнях та конкурсах «Криївка»,
«Молодь пам’ятає Шухевича», години
спілкування з використанням стендів
та дидактичних матеріалів патріотичного
спрямування, флеш-моби до Дня
Українського Прапора (23.08.2018 р.),
участь у акції «Спільна вишиванка»
до дня української писемності і мови
(09.11.2018
р.),
патріотичному
фестивалі «З Україною в серці»
(грудень 2017, жовтень 2018 р.).
Ідеї
дослідно-експериментальної
роботи були оприлюднені під час
проведення проблемного обласного
семінару керівників регіональних
експериментів (м. Луцьк, ВІППО,
17.05.2018
р.),
тема
виступу
«Національне виховання особистості
в
умовах
полікультурного
середовища», круглого столу за
участю науковців ВІППО на тему
«Адаптація
педагогічних
ідей
В. О. Сухомлинського
до нової
української школи» (23.01.2018 р.).
Як
структурні
елементи
дослідно-експериментальної роботи,
для розкриття теми експерименту в
середній та старшій ланці учні
здобувають знання на гуртках та факультативах: «Сходинки
до вершин «Я», «Українська культура середини XVI–XIX століть»,
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«Видатні постаті України кінця XVIII – початку XX століть»,
«Розмаїття релігій і культур світу», «Міжкультурна комунікація
в умовах глобалізації»,
«Українське народознавство»,
«Волинєзнавство», «Права людини в Україні», «Основи
споживчих
знань»,
«Міжкультурна
адаптація
в
полікультурному суспільстві», «Майбутнє мого краю у дзеркалі
глобальних проблем», засіданнях шкільного євро клубу.
Проведене
статистичне
дослідження
наявності
полікультурного середовища в освітньому середовищі закладу
освіти (жовтень 2018 р., практичний психолог), яке виявило
наявність учасників освітнього процесу 6 національностей:
українці, росіяни, білоруси, поляки, татари, молдавани.

За допомогою методичного комплексу «Універсал-онлайн»
проведена
комплексна
діагностика
основних
змістових
компетентностей здобувачів
освіти
(жовтень,
січень,
щороку).
Використовуючи досвід
Михальченко Н. В., яка
надає великого значення
теоретичному обґрунтуванні
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та
експериментальному
вивченню
динаміки
розвитку
патріотичної рефлексії особистості у молодшому шкільному
віці (грудень 2018 р.).
За результатами проведеного анкетування встановлено,
що 28 % вчителів здійснюють патріотичне виховання в
морально-патріотичному напрямку, оскільки вважають, що в
початковій школі є важливим для формування патріотизму є
моральні
засади
особистості:
гуманність,
доброта,
справедливість, чесність; 35 % у національно-патріотичному;
активно використовуючи в навчально-виховному процесі
українську державну, національну символіка і фольклор,
підтримують народні звичаї, традиції; 22 % героїкопатріотичному, оскільки воно покликане об’єднати зусилля
сім’ї і держави, громадських організацій для досягнення
єдиної мети – формування патріотичної свідомої особистості;
15 % поєднують та реалізують всі напрямки патріотичного
виховання, оскільки кожен з них має свою свої особливості є
важливим на рівні з іншими. Серед труднощів, які виникають
в процесі виховання патріотизму 35 % педагогів виділяють
пасивну участь батьків у долучені до шкільного виховного
процесу; 25 % учителів виділяють низьку емоційну рефлексію,
пасивність учнів на систему патріотичного виховання школи;
32 % вчителів висловлюють потребу реформи системи
патріотичного виховання у зв’язку з новими полікультурними
умовами суспільства; і лише 8 % вчителів стверджують, що
система виховання патріотів у початковій школі є
ефективною і не потребує змін. За результатами роботи у
І (діагностико-концептуальному) етапі сформована модель
формування національного виховання засобами сучасного
освітнього простору.
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Науково-методичне видання
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