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Управління освітою
С. Панченко
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГА: КОНТЕКСТ
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

В Україні сьогодні розгортається реформа
системи освіти. Закон «Про освіту» [2] та
концептуальні засади реформування загальної
середньої освіти (відображені в документі, який
отримав назву «Нова українська школа»)
передбачають низку змін у системі
післядипломної педагогічної освіти загалом і в
підвищенні кваліфікації зокрема.
Післядипломна освіта, як відомо, є
невід’ємним складником системи освіти
України, освіти впродовж життя та складником
освіти дорослих. У згаданому законі (стаття 18)
визначено, що «післядипломна освіта передбачає
набуття нових та вдосконалення раніше набутих
компетентностей на основі здобутої вищої,
професійної (професійно-технічної) або фахової
передвищої освіти та практичного досвіду» [2].
Післядипломна освіта включає: спеціалізацію
(профільну спеціалізовану підготовку з метою
набуття особою здатності виконувати завдання
та обов’язки, що мають особливості в межах
спеціальності); перепідготовку (освіту дорослих,
спрямовану на професійне навчання з метою
оволодіння іншою професією); підвищення
кваліфікації (набуття особою нових та/або
вдосконалення раніше набутих компетентностей
у межах професійної діяльності або галузі
знань); стажування (набуття особою
практичного досвіду виконання завдань та
обов’язків у певній професійній діяльності або
галузі знань). На cучасному етапі реформування
освіти традиційна роль системи підвищення
кваліфікації як системи надання освітніх послуг
у відповідності до потреб педагогічних
працівників на основі їхніх запитів і суспільних
вимог загалом потребує суттєвих змін.
За законом, педагогічні працівники мають
право на вільний вибір видів освіти, форм освіти
та форм навчання, освітніх програм, закладів
освіти, установ і організацій, інших суб’єктів
освітньої діяльності, що здійснюють підвищення
кваліфікації та перепідготовку педагогічних
працівників [2]. Отже, педагогічні працівники
отримують більше можливостей для безперервного професійного розвитку, самореалізації й
удосконалення фахової майстерності.
1. Можливість вибору педагогами видів

освіти
Педагоги можуть реалізувати своє право на
освіту впродовж життя шляхом таких видів
освіти, як:
– формальна освіта, що здобувається за
освітніми програмами відповідно до
визначених законодавством рівнів освіти,
галузей знань, спеціальностей (професій) і
передбачає досягнення здобувачами освіти
визначених стандартами освіти результатів
навчання відповідного рівня освіти та
здобуття кваліфікацій, що визнаються
державою;
– неформальна освіта, яка не передбачає
присудження визнаних державою освітніх
кваліфікацій за рівнями освіти, але може
завершуватися присвоєнням професійних та/
або присудженням часткових освітніх
кваліфікацій;
– інформальна освіта, що передбачає
самоорганізоване здобуття особою певних
компетентностей, зокрема під час
повсякденної діяльності, пов’язаної з
професійною, громадською або іншою
діяльністю, родиною чи дозвіллям [2].
В. Бахрушин дає визначення формальній
освіті як такій, що «інституціалізована, навмисна
і спланована через публічні організації та
визнані приватні установи та в їх сукупності
створює систему формальної освіти держави.
Формальна освіта переважно стосується освіти,
яка здобувається до першого виходу людини на
ринок праці або у віці, коли здобуття освіти у
нормі вважається основним видом її діяльності
(initialeducation). Професійна освіта, освіта осіб з
особливими потребами і окремі складові освіти
дорослих часто визнають як складові системи
формальної освіти» [1]. Формальна освіта
уможливлює підвищення власної професійної
кваліфікації традиційними методами. Про її вагу
та значення педагоги знають достатньо, а
отриманий у результаті такої освіти документ не
потребує окремого визнання.
Натомість неформальна освіта, активно
впроваджувана останнім часом, – це здобуття
знань, умінь і навичок для задоволення
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ос оби сті сних осві тні х потреб, не
регламентоване місцем, терміном і формою
навчання. Неформальна освіта «інституціолізована, навмисна і спланована суб’єктом
освітньої діяльності. Визначальна характеристика неформальної освіти полягає у тому,
що вона є додатком, альтернативою та
доповненням до формальної освіти у процесі
навчання людини протягом усього
життя» [1].
На думку В. Бахрушина, інформальна
освіта є «навмисними або свідомими, але не
інституціолізованими» формами освіти. Вони
менш організовані та структуровані, ніж
формальна та неформальна освіта.
Інформальна освіта може охоплювати
освітню діяльність, що відбувається в сім`ї,
на робочому місці, у локальній спільноті та
повсякденному житті на самостійно, сімейно
або соціально спрямованій основі» [1].
Наведені визначення дозволяють усвідомити
ключові відмінності, що відмежовують види
освіти один від одного.
Отже, основна різниця між формальною
та неформальною освітою полягає у тому, що
остання є доповненням чи альтернативою
формальній, а також в офіційному визнанні
чи невизнанні державою або уповноваженими недержавними органами кваліфікацій,
одержуваних за результатами здобуття
освіти. Головною відмінністю інформальної
освіти від інших видів є те, що вона не
інституалізована.
Аби бути сучасним і цікавим для учнів
ХХІ століття, педагог має постійно
навчатися, оновлювати знання з навчального
предмету, задовільняти інші освітні запити та
інтереси, шукати джерела професійного
натхнення. Неформальна та інформальна
осві та є доброві льним и, а том у
орієнтованими на індивідуальні освітні
запити, особистісні вподобання та потреби.
Таке навчання можна організувати як
самостійно, так і у співпраці з колегами, а
сучасний інформаційний простір дає для
післядипломної освіти педагога більше
можливостей. Серед способів неформальної
та інформальної освіти найдоступніші:
1) Короткоте рмінові програми, що
надаються у вигляді коротких курсів
(тренінгів, майстер-класів і семінарів).
2) Робота з текстовою інформацією
(опрацювання методичної та наукової
л і т ер а т ур и , ф а х ов ої п е рі од и к и ,
тематичних інтернет-ресурсів). Потребує
значних часових затрат, вольових зусиль,
посидючості, тривалої концентрації уваги.
3) Дистанційне навчання на доступних
ре су рс ах (онла йн чи оффла йн,

3

безкоштовне чи за плату), що має низку
переваг: дозволяє педагогу самостійно
обрати тему й напрям самоосвіти,
викладача, в будь-який час переглянути
відео, презентації, фото, інфографіку,
відвідати семінари чи вебінари онлайн,
передбачає зворотній зв’язок із
викладачами та іншими учасниками, дає
можливість опановувати одночасно кілька
тем, планувати навчання і відмовитися від
навчання в будь-який момент. Обираючи
дистанційне навчання, педагогу важливо
вміти самоорганізовуватися, планувати,
обирати важливе, корисне, необхідне.
4) Створення авторських творчих проектів
(освітні програми, соціальні позашкільні
проекти, пакети контрольних робіт,
вебінари для колег, електронні тематичні
бібліотеки, задачі до олімпіади, статті,
електронні уроки, онлайн-тести, концерти,
екскурсії, зняті на відео конкурсні
малюнки дітей тощо) та їх реалізація у
сучасному інформаційному просторі
(розміщення в мережі Інтернет).
5) Участь у фестивалях неформальної
освіти – заходи (безкоштовні або платні),
що тривають кілька днів і зазвичай
включають майстер-класи, тренінги,
семінари, об’єднані спільною ідеєю, та
відбуваються в доволі комфортній
демократичній атмосфері. Це можуть бути
фестивалі педагогічної креативності,
особистісної зрілості тощо. Педагоги, які
полюбляють спілкування, масовість, легко
й позитивно сприймають постійні зміни,
загальну динаміку, найчастіше самостійно
обирають заходи із розкладу фестивалю.
Беручи участь у неформальних заходах,
педагоги мають змогу знаходити власні
способи підвищення самоефективності та
професійного зростання, враховувати свої
вподобання, індивідуальні особливості та
можливості, самостійно будувати
траєкторію особистісного розвитку.
6) Освітні подорожі – це не тільки
можливість учитися і розвиватися, а й
можливість отримати творче та
професійне натхнення. Сьогодні педагоги
практикують індивідуальні та колективні
подорожі, які дають змогу сумістити
професійний розвиток зі здобуттям нових
вражень, зокрема освітні тури й екскурсії
до закладів освіти інших областей і країн,
ознайомлення з їхньою системою
навчання, волонтерські програми, які
заохочують вивчати мови тощо. Освіта в
подорожах – це не нав’язливий обов’язок,
а, скоріше, задоволення. Тут доречно
згадати слова Д. Рокфеллера: «Я затятий
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мандрівник. Ще з дитинства подорожі навчали
мене так само, як і формальна освіта».
Держава згідно з законом [2] заохочує до
здобуття освіти всіх видів, створює умови для
розвитку суб’єктів освітньої діяльності, що
надають відповідні освітні послуги.
2. Можливість вибору педагогами суб’єктів
освітньої діяльності
Зараз, окрім закладів післядипломної
педагогічної освіти, які є в кожному регіоні
(області), свої ініціативи і технології підвищення
кваліфікації пропонують інші заклади освіти,
установи і організації, інші суб’єкти освітньої
діяльності, що здійснюють підвищення
кваліфікації та перепідготовку педагогічних
працівників (фізичні особи-підприємці,
громадські організації, професійні об’єднання).
Не потребують окремого визнання і
пі дтвердження рез ульта ти пі двищення
кваліфікації, у закладах освіти, що мають
ліцензію на підвищення кваліфікації, та у
закладах освіти, що провадять освітню діяльність
за акредитованими освітніми програмами.
З 1 січня 2018 року почала діяти норма, за якою
окремим рішенням педагогічної ради визнаються
результати підвищення кваліфікації в інших
суб’єктів освітньої діяльності, фізичних і
юридичних осіб.
3. Можливість вибору педагогами форм
освіти
Основними формами здобуття освіти є:

інституційна: очна (денна, вечірня), заочна,
дистанційна, мережева;

індивідуальна: екстернатна, сімейна
(домашня), педагогічний патронаж, на
робочому місці (на виробництві);

дуальна: передбачає поєднання навчання
педагогів у закладах освіти чи інших
суб’єктів освітньої діяльності з навчанням на
робочих місцях у закладах освіти для набуття
певної кваліфікації, як правило, на основі
договору.
Вибір форми здобуття освіти має суттєве
значення для організації післядипломної освіти
педагогів. Адже ринок освітніх послуг сьогодні
намагається задовольнити актуальні запити
вчителів, зокрема їхнє бажання освоювати
програму підвищення кваліфікації без відриву від
виробництва, мати доступ до знань експертів у
будь-якому місті (селі) області, їхнє прагнення
брати участь тільки в тих програмах, які
відповідають власним освітнім запитам,
озброюють інструм ентами професійної
діяльності в мінливих умовах реформування.
З огляду на запити педагогів очевидної
актуальності набувають такі форми навчання, як
дистанційна (опосередкована взаємодія
учасників у спеціалізованому середовищі);
мережева (оволодіння освітньою програмою

відбувається за участю різних суб’єктів освітньої
діяльності, що взаємодіють між собою на
договірних засадах); екстернатна (освітня
програма повністю засвоюється здобувачем
самостійно, а оцінювання результатів навчання та
присудження освітньої кваліфікації здійснюються
відповідно до законодавства); здобуття освіти
на робочому місці (оволодіння освітньою
програмою відбувається на робочому місці);
дуальна (поєднання навчання педагогів у
закладах освіти чи інших суб’єктів освітньої
діяльності з навчанням на робочих місцях для
набуття певної кваліфікації, як правило, на основі
договору).
Стрімко набувають популярності моделі
мережевої та дуальної, дистанційної форми
здобуття післядипломної освіти. Закладами
ос в і т и ук л а д а ю т ь с я д в ос т ор он н і т а
багатосторонні угоди щодо співпраці в
організації навчання педагогічних працівників.
Такі поняття, як дистанційне навчання,
корпоративне навчання, стали невід’ємним
компонентом професійного життя сучасного
вчителя.
4. Можливість вибору педагогами видів і
форм навчання
Вчитель згідно з Законом буде абсолютно
вільним в тому, як підвищувати кваліфікацію.
Його професійний розвиток передбачатиме, окрім
участі у програмах підвищення кваліфікації,
«будь-які інші види і форми професійного
зростання» [2]. Серед форм навчання, визначених
законом, – освітня програма, стажування,
сертифікаційна програма, тренінги, семінари,
вебінари, майстер-класи. Такі форми нададуть
можливість педагогічному працівнику оволодіти
новими технологіями або методиками за
напрямом своєї роботи. Особливо це стосується
категорії досвідчених викладачів і керівників
освіти, які вже мають ґрунтовні професійні
здобутки.
Це різноманіття створює проблемну
ситуацію, з якою пов’язана низка викликів:
– педагогам: зорієнтуватись у пропозиціях,
усвідомити власні освітні потреби, зрозуміти
необхідність підвищення своєї кваліфікації,
сформувати готовність включатися в цей
вибір, вміти складати план безперервного
професійного розвитку та щорічний план
підвищення кваліфікації;
– керівникам закладів освіти: розробити
корпоративну модель безперервного професійного
розвитку персоналу, сприяти її реалізації,
укладати угоди та визначати підстави для
визнання результатів підвищення кваліфікації
педагогічною радою;
– органам державної влади та місцевого
самоврядування: створити умови для освіти
педагогів різних видів і форм, створити реєстр

4

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 ( 38 ) , 2018
_________________________________________________________________________________________
організацій, що мають право надавати послуги
в сфері підвищення кваліфікації педагогічних
працівників;
– закладам освіти й іншим суб’єктам освітньої
діяльності: змінювати модель, що сьогодні
існує, урізноманітнити форми здобуття освіти
і навчання педагогів, усвідомити входження в
конк урент не поле та необхі дні сть
продуктивної співпраці між суб’єктами
освітньої діяльності.
У контексті реалізації нових можливостей
післядипломної освіти дуже гостро стоїть
проблема мотивації педагога. Справа не стільки в
тому, чи готовий він включатися в цей пошук,
витрачати на це час і гроші, а в тому, чи відчуває
він взагалі в цьому потребу, чи розуміє
необхідність підвищення своєї кваліфікації? Чи
спонукає вчителя до відповідності сучасним
вимогам оточення, в якому він працює, викладає,
взаємодіє колегами, з учнями, батьками?
Якщо вчитель прагне інновацій в освітньому
процесі та відчуває у собі сили й потенціал стати
«агентом змін» для колег, то держава обіцяє доплачувати йому 20% до зарплати. Згідно із
Законом [2], для цього потрібно буде пройти
сертифікацію – зовнішнє оцінювання
професійних компетентностей педагогічного
працівника (у тому числі з педагогіки та
психології, практичних вмінь застосування
сучасних методів і технологій навчання), що
здійснюється шляхом незалежного тестування,
самооцінювання та вивчення практичного досвіду
роботи. Процедуру сертифікації здійснюватимуть
спеціально уповноважені державою установи,
положення про які затвердить Кабмін.
Сертифікація педагогічного працівника
відбуватиметься на добровільних засадах
виключно за його ініціативою. Строк дії
сертифіката – 3 роки.
«Педагогічні працівники, які отримують
доплату за успішне проходження сертифікації,
впроваджують і поширюють методики
компетентнісного навчання та нові освітні
технології. Педагогічні працівники, які мають
сертифікат, можуть залучатися до проведення
інституційного аудиту в інших закладах освіти,
розроблення та акредитації освітніх програм, а

також до інших процедур і заходів, пов’язаних із
забезпеченням якості та впровадженням
інновацій, педагогічних новацій і технологій у
системі освіти», – зазначається в Законі [2].
У спі шне проходження сертифі ка ці ї
зараховується як проходження атестації, однак це
не одне й те ж саме. Атестацію, як і раніше, всі
педагогічні працівники зобов’язані проходити
мінімум раз на 5 років. За її результатами
визначається відповідність педагога займаній
посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії й
педагогічні звання.
Ретельний аналіз викликів свідчить про
необхідність реформування не тільки форм і
методів підвищення кваліфікації вчителів,
внесення суттєвих змін в зміст навчальних планів
і програм, а й веде до висновку щодо
необхідності створення нових організаційних
механізмів.
Механізм перший. Зміна моделі підвищення
кваліфікації
Підвищення кваліфікації було і залишається
необхідною умовою атестації педагогічного
працівника.
Періодичність підвищення кваліфікації
Згідно з п. 3 ст. 27 Закону України «Про
загальну середню освіту», при щорічному
підвищенні кваліфікації загальна кількість
академічних годин для підвищення кваліфікації
педагогічного працівника впродовж 5 років не
може бути меншою за 150 годин, з яких певна
кількість годин має бути обов’язково спрямована
на вдосконалення знань, вмінь і практичних
навичок у частині роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами.
Згідно з п. 3 ст. 59 Закону України «Про
освіту», «педагогічна рада закладу освіти на
основі пропозицій педагогічних працівників
затверджує щорічний план підвищення
кваліфікації педагогічних працівників (з відривом
чи без відриву від освітнього процесу)» [2].
Отже, підвищення кваліфікації має
здійснюватися щорічно протягом 5 років на
підставі щорічного плану, з відривом чи без
відриву від освітнього процесу та професійної
діяльності (рис.1).

Рис. 1. Модель щорічного підвищення кваліфікації
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бю дже ті в у поря дку, вс тановле ному
законодавством. При тому в Законі [2]
визначено, що обсяг коштів, що додатково
виділяються з держбюджету на підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників державних закладів освіти, не може
бути меншим за 2% фонду заробітної плати цих
працівників.
3. Підвищення кваліфікації педагогічного
працівника може фінансуватися засновником
закладу освіти, закладом освіти, в якому він
працює, педагогічним працівником, а також
іншими фізичними та юридичними особами.
У ст. 59 Закону України «Про освіту»
вказано, що «загальна кількість годин, відведена
на підвищення кваліфікації педагогічного
працівника, що оплачується за кошти відповідних
бюджетів, визначається законодавством» [2].
Отже, фактично легалізовано залучення з метою
підвищення кваліфікації коштів самого
педагогічного працівника, інших фізичних і
юридичних осіб.
У зв’язку з необхідністю реалізації цих
положень маємо чергові виклики:
– педагогам: узгоджувати підвищення кваліфікації з вимогами адміністрації закладу освіти в
разі, коли заклад або не бере участі в
фінансуванні підвищення кваліфікації, або
бере цю участь частково;
– керівникам закладів освіти: забезпечити
об’єктивний розподіл бюджетних коштів між
педагогами з врахуванням цін на ринку
освітніх послуг;
– бухгалтерам закладів освіти: на час
підвищення кваліфікації з відривом від
освітнього процесу в обсязі не менше за 150
годин за педагогічним працівником зберігати
місце роботи (посаду) та середню заробітну
плату;
– органам державної влади та місцевого
самоврядування: б ути спром ожними
забезпечити процес підвищення кваліфікації
бюджетними коштами;
– суб’єктам освітньої діяльності: визначити
вартість освітньої послуги, яка може суттєво
відрізнятися та залежати від низки
об’єктивних факторів (рівня кадрового
забезпечення, кількості осіб в групі та ін.)
Механізм четвертий. Зміна ментальності
та мотивації педагогів
Реалізація цього механізму є найбільш
складним завданням, бо передбачає подолання
традиційного формалізованого підходу вчителя
до підвищення кваліфікації. Важливу роль у
цьому процесі відведена керівникам закладів
освіти. Від їхньої особистої позиції в значній мірі
залежить реалізація освітніх реформ.
У зв’язку з цим провідне значення має
інформованість широких верств педагогічної

Зміст підвищення кваліфікації
Зміст освітніх програм визначають: державна
політика у галузі освіти, запити громадянського
суспільства, запити установ і закладів освіти,
освітні потреби педагогів. Мінливість суспільних
вимог і реформування освітньої галузі не
дозволяють прогнозувати зміст підвищення
кваліфікації вчителів на довгострокову
перспективу. Щоб сформувати фундамент для
майбутньої активної, ефективної та успішної
педагогічної діяльності, важливо формувати
гнучкість і критичність мислення, вміння слухати
та співпереживати, переучуватися й обробляти
нову інформацію, треба орієнтуватися на
універсальні компетентності. Як на сучасному
ринку праці, так і в новій українській школі,
найбільш потрібні сьогодні такі гуманітарні
компетенції: комунікативні (консультування,
взаємодія з колегами й підлеглими, міжгрупова
взаємодія); проектні (планування, створення
проектних команд, організація, запуск проектів,
контроль їхньої якості та мотивації); аналітичні
(постановка проблем, робота з інформацією,
аналіз даних і пошук рішень); педагогічні
(розробка освітніх програм, робота з групами,
оцінка та контроль якості навчання).
Документи про підвищення кваліфікації
Документами про підвищення кваліфікації є
свідоцтва (посвідчення) як результати навчання
на довготривалих курсах (150 годин і більше) та
сертифікати як результати навчання на
короткотривалих курсах (6 годин і більше).
Механізм другий. Зміна фінансування
підвищення кваліфікації
Важливою новацією є те, що за новим
Законом [2] державні гроші повинні «ходити» за
вчителем. Виділені державою кошти для
підвищення кваліфікації йтимуть не до
державних інституцій, а одразу до школи, де
педрада прийматиме рішення щодо їх
використання. До цього часу процедура
фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників відбувалася через обласні
бюджети шляхом планування коштів під
ліцензійний обсяг передбачений на утримання
закладів післядипломної педагогічної освіти.
Місцеві бюджети передбачали тільки кошти на
відрядження педагогічних працівників до
обласного центру.
Основні положення, що описують ситуацію
стосовно фінансування підвищення кваліфікації,
такі.
1. Кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників отримує заклад освіти, який
розподіляє їх за рішенням педагогічної ради
закладу освіти.
2. Право на безоплатну освіту для здобувачів
післядипломної освіти забезпечується шляхом
фінансування з державного та/або місцевого
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громадськості щодо змін, які передбачені
Законом України «Про освіту» [2]. Нові
механізми підвищення кваліфікації педагогічних
працівників і їхні можливості повинні бути
доведено керівникам освіти всіх рівнів, а через
них кожному вчителю.
Кожен педагогічний працівник і керівник
закладу освіти повинен отримати відповіді на
питання: чому він обирає саме таку чи іншу
форму підвищення кваліфікації? як вона реально
вплине на процес його атестації чи сертифікації?
що він повинен вимагати від організації, яка
надає йому освітню послугу з підвищення
кваліфікації? Враховуючи це, зміна ментальності
споживача послуг з підвищенні кваліфікації буде
відбуватися через зміну його потреб і мотивації
до підвищення свого фахового рівня, прагнення
працювати по-новому, оволодівати сучасними
технологіями навчання й виховання, бажання
змінити свій статус, зробити кар’єру, підвищити
рівень майстерності, ознайомитися з перспективним досвідом роботи, сподівання на продуктивне
спілкування з колегами тощо.
Водночас актуалізується питання оцінювання
результатів процесу підвищення кваліфікації, що

частково передбачатиме зміни в механізмах
атестації педагогічних працівників і вплине на
процеси їх сертифікації, які тільки починають
формуватися.
Отже, реалізація положень Закону України
«Про освіту» щодо післядипломної освіти та
підвищення кваліфікації педагогічних працівників потребує розробки низки організаційних
механізмів, спрямованих на досягнення
поставлених цілей. Ці механізми можуть
створюватися як на загальнодержавному, так і на
місцевому рівні. Важливою складовою реформ є
доведення інформації безпосередньо до
споживача послуг з підвищення кваліфікації і
традиційним шляхом, і через мережу Інтернет.
Запровадження нових механізмів підвищення
кваліфікації потребує підкріплення їх низкою
підзаконних актів і розробкою нових форм
ведення документації в цій сфері, включаючи
елементи фінансової звітності. Диверсифікація
форм і методів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників потребує посилення їх
мотиваційної складової для представників
освітньої сфери.
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Інновації та технології

Ю. Мірошниченко

МНЕМОТЕХНІКА – СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ

Базовий компонент сучасної дошкільної
освіти спрямовує зусилля батьків і педагогів
гнучко реагувати на соціокультурні запити
сьогодення,
збагачувати
знання
дитини
необхідною якісною інформацією, допомагати їй
реалізувати свій творчий потенціал. Кожен
педагог прагне зробити освітній процес легким,
цікавим, доступним і комфортним, без

розумового та нервового перенапруження,
забезпечити
різнобічний
розвиток
дітей
дошкільного віку відповідно до їхніх здібностей,
індивідуальних, психічних і фізичних особливостей. За висновками досліджень, проведених
шляхом спостережень і спілкування з дітьми, за
результатами
визначення
сформованості
основних компетенцій у вихованців молодшого
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– полегшується адаптація в соціумі завдяки
самостійності дитини в інтелектуальній і
практичній діяльності;
– активізуються всі внутрішні механізми.
Авторами посібника «Мнемотехніка –
технологія ефективного засвоєння інформації»
запропоновано 5 основних методів засвоєння
нової інформації: перетворення, зв’язування,
порядкова система, підсилення, збереження.
Кожен з них складається з мнемотехнічних
прийомів.
Провівши
аналітичний
огляд
технології, було виділено певну кількість
мнемотехнічних прийомів із кожного методу.
Вони можуть бути застосовані в роботі з дітьми
дошкільного віку: фонетична асоціація, аналогія,
трансформація,
піктограми,
тлумачення,
зв’язування,
сюжет,
логічні
запитання,
небилицю, цифрообраз, наочне моделювання,
тактильний,
гіпербола,
комік,
небилиця,
раціональне
повторення,
усвідомлення,
практичне застосування.
Ураховуючи, що в дошкільному віці
переважає наочно-образна пам’ять, запам’ятовування має переважно мимовільний характер. А
тому
методи
мнемотехніки
дозволяють
збагатити дитячу уяву асоціаціями із добре
знайомими поняттями, дати вихованцям нові
знання, спираючись на їх життєвий досвід.
Важливим є створення позитивного клімату під
час
організації
пізнавальної
діяльності,
налагодження партнерської співпраці між
педагогом і дітьми, здійснення індивідуального
підходу. Отже, впровадження мнемотехніки в
нашому дошкільному закладі відбувається за
правилом: дитяча уява + позитивні емоції +
партнерська співпраця = секрет успішного
навчання та принципу від простого до складного.
Розроблено план заходів щодо вивчення,
апробації та впровадження мнемотехніки,
сформовано паспорт технології, створена
методична база.
У цій статті представлено один із
найефективніших методів первинної обробки
інформації дітьми дошкільного віку за
технологією Г. Чепурного. Це метод «Перетворення». Такі прийоми, як аналогія, піктограма,
асоціація, неологізм, цифрообраз тощо, в методі
«Перетворення» передбачають знаходження
спільних ознак, властивостей між окремими
об’єктами, встановлення рухових, тактильних,
слухових та інших аналогій, фонетичних
асоціацій.
Важливу роль у використанні прийомів
мнемотехніки відіграє дидактичний матеріал.
Освітня робота з дітьми за методами
мнемотехніки розпочиналася з ознайомлення
дошкільників із мнемомалюнками, встановлення
елементарних асоціативних зв’язків. Ускладнюючи завдання, педагог демонструє мнемо-

та середнього дошкільного віку на початку
навчального року було встановлено, що гостро
стоять
проблеми
формування
зв’язного
мовлення,
соціалізації
та
мовленнєвої
комунікації. Мовлення понад 50% дітей
характеризується бідним словниковим запасом,
не сформованістю граматичних категорій,
фразового мовлення, незрілістю психічних
процесів: слабкою пам’яттю, зниженою увагою.
Діти не виявляють зацікавленості до пошукової
діяльності, відчувають труднощі в плануванні
дій, не готові до виконання завдань,
відрізняються
низькою
працездатністю.
Заучування віршів, слухання та переказування
оповідань викликає у них великі труднощі,
швидке стомлення і негативні емоції.
Проаналізувавши ці результати, педагоги
дошкільного закладу дійшли висновку, що
завдяки інтеграції всіх видів дитячої діяльності,
ігровому характеру занять, використанню
інноваційних освітніх технологій, співпраці
педагогів можна успішно здолати згадані
проблеми.
Зацікавити дитину, захопити ігровим
завданням та досягти високого результату – мрія
кожного педагога. Однією із сучасних
здоров’язбережувальних, інноваційних технологій, на погляд Г. Чепурного, є мнемотехніка, що
останні 10 років прокладає собі шлях у
дошкільну педагогіку.
Мнемотехніка – це процес засвоєння нової
інформації шляхом утворення асоціативних
зв’язків за допомогою спеціальних методів і
прийомів. Це нова освітня технологія, що
допомагає кожній дитині комфортно та легко
здобувати
знання
в
будь-якому
віці.
Мнемотехніка використовує природні механізми
пам’яті мозку, дозволяє повністю контролювати
процес
запам’ятовування,
збереження
та
пригадування інформації.
За допомогою мнемотехніки під час
освітнього процесу вирішуються такі основні
навчальні та виховні завдання:
– розширюються творчі можливості дитини
завдяки гармонійній роботі лівої (логіка) та
правої (творчість, образне мислення) півкуль
головного мозку;
– формується вміння ефективно та самостійно
вчитися;
– підвищується самооцінка дитини завдяки
результативності в навчанні;
– зменшуються стреси від навчання;
– збільшується навчальна мотивація, а з нею
успіхи;
– звільняється час від запам’ятовування для
продуктивної та творчої роботи;
– розвивається образна пам’ять, яка допомагає
сприймати навколишній світ у всій красі;
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картинки – малюнок із чотирьох картинок, за
якими можна скласти невелику розповідь.
Найскладніша структура – мнемокартина. Вона
являє собою зображення основних ланок, у тому
числі й схематичних, за якими можна
запам’ятати і відтворити оповідання, вірші,
скоромовки. Спочатку картинки підбирають або
складають вихователі, батьки, потім до цього
процесу долучають і дошкільнят. Зміст
мнемокартини – це графічне або частково
графічне зображення персонажів казок,
оповідань, явищ природи, окремих дій шляхом
виділення головних смислових ланцюгів сюжету
літературного твору. Головне в роботі з
дошкільниками за цією технологією – зобразити
умовно-наочну схему так, щоб вона була
зрозуміла дітям і виготовлена разом з ними.
Дітям молодшого та середнього дошкільного
віку доцільно пропонувати кольорові
зображення, адже в пам’яті дітей залишаються
окремі яскраві образи. Пізніше кольорові
мнемокартинки можливо замінювати графічними
зображеннями у вигляді піктограм. У роботі з
дітьми старшого дошкільного віку бажано
використовувати мнемокартинки одного
кольору, щоб не відволікати їхньої уваги на
яскравість символічного зображення.
Прийоми мнемотехніки використовуються
при плануванні безпосередньої освітньої
діяльності з формування різних видів
мовленнєвої діяльності: при переказі, при
складанні описового оповідання, при складанні
розповіді за картиною, при творчому
розповіданні, вивченні віршів, загадок прислів’їв
тощо. Після прослуховування оповідання діти
створюють асоціативний малюнок, використовуючи при цьому низку мнемотехнічних
прийомів:
піктограми, стенографіст,
цифрообраз, трансформація. Спираючись

виключно на асоціативні малюнки, дошкільники
встановлюють асоціативні образи та відтворюють зміст тексту. Асоціативні малюнки
допомагають дітям без стресу та хвилювання
пригадувати інформацію.
При вивченні віршів ефективні мнемотренажери.
На кожне слово або маленьке
словосполучення вихователь пропонує дітям
вигадати картинку (зображення). В такий спосіб
увесь вірш замальовується схематично. Після
цього дитина, використовуючи графічне
зображення, відтворює вірш у повному обсязі.
На початковому етапі може бути запропонована
готова план-схема, а згодом педагог залучає до
створення схем дітей. Така робота може бути
груповою та індивідуальною.
Мнемотехніка багатофункціональна. Вона
дозволяє створювати різноманітні дидактичні
ігри (мовленнєві, логіко-математичні, настільнодруковані), які допомагають дітям навчитися
класифікувати предмети, розвивати мовлення,
зорове сприйняття, образне та логічне мислення,
увагу, спостережливість, інтерес до навколишнього світу, навички самоперевірки. Підвищує
ефективність мнемотехнічних прийомів використання комп’ютерних програм, завдяки чому
полегшується сприйняття зорових образів,
підвищується концентрація уваги дітей, заняття
перетворюється на захоплюючу гру.
Експериментальна діяльність переконує, що
використання технології мнемотехніки сприяє не
лише активізації пізнавальної діяльності та
зростанню якості засвоєння програмного
матеріалу дітьми, а й підвищенню професійного
рівня педагогів, спонукає їх шукати нові
нетрадиційні форми та методи навчання,
проявляти творчі здібності, допомагає
налагодженню гармонійних взаємин з батьками.

Ю. Ревенко
ІНСТРУМЕНТАРІЙ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА:
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОБЛЕМНОГО
НАВЧАННЯ

Стан реформування, в якому перебуває
система освіти України, ставить перед учителем
нові вимоги. Рівень професіоналізму педагога
визначається не тільки його теоретичною та
методичною підготовленістю, а й умінням

виховувати нову особистість, яка має навички
критичного мислення, вміє та може працювати в
команді, швидко приймати рішення. Професійна
некомпетентність чи небажання педагога
працювати в нових умовах не тільки призводить
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до зниження ефективності його діяльності, але й
створює труднощі для самого вчителя. Для того,
щоб ефективно здійснювати свою професійну
діяльність, учителі повинні володіти всією
палітрою сучасних технологій. Від цього
залежить діагностика творчого потенціалу учнів,
реалізація диференційованих програм їхнього
розвитку, стимулювання та підтримка їхніх
творчих зусиль, становлення комунікативного
простору взаємодії суб’єктів демократичного
навчання.
Сьогодення вимагає від учителя впровадження нових технологій, адже «найбільше, що не
влаштовує закордонних працедавців у підготовці
наших фахівців, – низька дієвість знань. Дієвість –
це здатність використовувати набуті знання,
уміння на практиці. За експертними оцінками,
цим параметром ми поступаємося найбільше» [2].
Репродуктивні методи не реалізують завдання
формування творчої самостійності. Метою
проблемного навчання є не тільки засвоєння
системи знань, а й формування пізнавальної
самостійності, розвиток творчості.
Технологія проблемного навчання – це
один із засобів розвитку розумових здібностей
учнів, що дає можливість досягти більш
глибокого розуміння навчального матеріалу, його
свідомого засвоєння, забезпечує самостійність,
активність, збуджує творче мислення, навчає
учнів мислити, а потім – діяти.

Суть проблемного навчання полягає в тому,
щоб сформувати систему розумових дій, за
допомогою яких учень зможе, використовуючи
набуті знання, розв’язувати нестандартні і
навчальні, і життєві ситуації.
Ця технологія навчання є інноваційною. Її
метою є не тільки засвоєння системи знань, а й
формування вмінь учнів досягати освітнього
результату шляхом навчально-пізнавальної дослідницької діяльності в процесі пізнання. Проблемою проблемного навчання займалися Г. Кензова, М. Махмутова, Н. Савіна, М. Скаткіна.
Вихідною в технології проблемного навчання
є ситуація, що виникає або створюється вчителем
для більш якісного засвоєння навчального
матеріалу, способів діяльності для здобуття
знань, активного пізнавального процесу, розвитку
особистих здібностей та компетенцій учнів.
Сучасну систему навчання не можна визнати
повноцінною, якщо вона не буде включати
елементи
проблемності.
Сутність
цього
проблемного викладу матеріалу полягає в тому,
що знання не подаються учневі в готовому
вигляді, а перед ним ставиться проблема для
самостійного вирішення, у ході якого він
приходить до усвідомлених знань. Це один з
методів активного навчання, який сприяє
організації пошукової діяльності, формує навички
продуктивного
і
творчого
осмислення
навчального матеріалу.

Технологія проблемного навчання

Технологія проблемного навчання
Проблемна ситуація
Способи розв’язання
Аналіз
Виділення головного
Зіставлення
Узагальнення, систематизація
Доведення, спростування
Дослідження, висунення гіпотез
Перевірка результатів
Моделювання
Моделювання продукту творчої діяльності
10
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Центральне місце в проблемному навчанні займають проблемна ситуація та проблемне завдання.
Саме вирішення проблеми є пошуком у системі:

Отже, проблемна ситуація – це ситуація,
коли учень зустрічається з перешкодами, які
необхідно долати.
Процеси засвоєння та застосування знань
здійснюються в ході пошуків розв’язання
проблемних ситуацій. Формування проблеиного
завдання – це створення системи дидактичних

прийомів, що забезпечують активізацію
створення проблемних ситуацій.
Залежно від рівня підготовки учнів,
проблемне навчання може здійснюватися на
різних рівнях складності й самостійності. Рівні
та способи дій вчителя і учнів наведені в таблиці.

Рівні проблемного навчання та способи дій вчителя й учнів під час уроку
№ рівня

Дії вчителя

Перший

Проблемно викладає та пояснює
матеріал.

Засвоюють
зміст
проблемного
відповідають на поставлені питання.

Другий

Створює проблемні ситуації в
ході уроку.

Разом із вчителем аналізують проблемні ситуації,
формулюють проблеми та знаходять шляхи їх
вирішення.

Третій

Створює проблемну ситуацію та
стимулює самостійність учнів.
Наводить
невпорядковані
вихідні дані для прийняття
рішення учнями.

Самостійно визначають і вирішують проблему.

Четвертий

Дії учнів

Наведена в таблиці типологія рівнів
проблемного навчання й особливостей проблемних ситуацій показує, чим вони обумовлені. Це

Самостійно визначають, формують і вирішують
проблему.
необхідно враховувати вчителеві
підготовки та проведення уроків.

Проблемна ситуація складається з трьох головних компонентів:
Компоненти проблемної
ситуації

потреби
нового знання
або
способу дій

матеріалу,

невідомого
знання, яке
потрібно
засвоїти
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На етапі підготовки до сприйняття теми
уроку (етап актуалізації) доцільно поставити
низку послідовних проблемних запитань, що
спрямовують мислення учнів на пошук
відповіді.
Технологія проблемного навчання реалізується
шляхом
використання
проблемнопошукових методів: проблемного викладу,
частково-пошукового, дослідницького. Вибір
методу залежить від проблемної ситуації, рівня
підготовленості учнів. Свідоме використання
науково обґрунтованих методів навчання є

суттєвою умовою здобуття нових знань.
О. Кучерук об’єднала методи навчання
української мови у три групи:
– методи формування мовних компетенцій;
– методи
формування
мовленнєвих
компетенцій;
– методи
формування
комунікативних
компетенцій.
Учитель української мови та літератури
може користуватися класифікацією у рамках
проблемної технології навчання.

Система методів навчання української мови (за О. Кучерук)

Мета навчання української мови
Мовна компетентність

Мовленнєва текстова
компетентність

Комунікативна
компетентність

Методи
усного викладу матеріалу,
визначення й пояснення понять,
робота з теоретичним
матеріалом підручника,
роботи з навчальнопізнавальними джерелами,
спостереження над мовою,
словесні ключі (тематично
значущі слова),
тезаурусний,
моделювання.
порівняння,
вправ,
робота з навчальними опорами,
програмоване навчання,
мовний аналіз,
занурення,
«діаграма Венна»,
дослідницький,
«мовна опозиція»,
речення з відкритим кінцем,
укрупнення,
«лігвістична дуель»,
«морфологічний ящик»,
гра.

цілеспрямоване слухання і
обмірковування,
«карта пам’яті»,
робота з теоретичним
матеріалом підручника,
підготовка доповідей,
«концептуальна карта»,
переказування,
конспектування,
«позначки»,
аудіативні завдання,
тести,
пізнавальне / символічне
бачення смислу тексту,
«доповідач-респондент»,
«розумовий штурм»,
синектики,
маєвтики,
складання сюжетних історій за
допомогою малюнків,
«прес»,
«гранування»,
Проекти,
створення гіпертексту,
емпатії.

Основні труднощі в плануванні та
використанні технології проблемного навчання

діалогування,
«кейс»,
дискусія,
«ажурна пилка»,
рольова гра,
відеотренінг,
комунікативний тренінг,
комунікативний аналіз тексту,
«робота з випадком»,
займи / зміни позицію,
проблемно-рефлексивний
полілог,
нейролінгвістичне
програмування.

пов’язані з розробкою дидактичних матеріалів
(проблемних завдань), добором наочності.
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Способи розв’язання проблемних ситуацій на уроці за технологією проблемного
навчання
Створення проблемної ситуації
Здивування

Протиріччя

Утруднення

Зацікавлення

Пошук істини
Актуалізація життєвого
досвіду

Додаткова інформація з
проблеми

Опрацювання «знайомого»
за твором
(робота з текстовим матеріалом).

Опрацювання «незнайомого»
за твором (робота з навколотекстовою
інформацією).

Висунення і встановлення гіпотез, аналіз.
Розв’язання проблеми, висновки.

Проблемна ситуація може ґрунтуватися
на:
– інтелектуальному утрудненні;
– здивуванні;
– протиріччі.
П і с л я ф о р м ул ю в а н н я п р о б л е м и ,
усвідомлення її, оголошується тема, разом з
учнями проектується мета уроку, мотивується
навчальна діяльність.

Проблемна ситуація «зі здивуванням»
створюється, наприклад, під час вивчення
«Слова про похід…». Постать талановитого
митця, що створив унікальний твір, досі оповита
легендами. Учням пропонуються суперечливі
версії науковців щодо авторства «Слова…».
Постає проблемне питання: «Хто ж він,
автор?», «Чому невідомий?», «Чи можливе
розкриття його таємниці сьогодні?».
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В. Долгова

ОСОБИСТИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БЛОГ ВЧИТЕЛЯ ЯК
ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА
СПІЛКУВАННЯ

Одним з найперспективніших напрямів розвитку системи освіти є широке використання сучасних телекомунікаційних, інформаційних і комп’ютерних технологій. Сьогодні в
інтернет-середовищі дедалі більшої популярності набуває використання веб-технологій,
які дозволяють, не маючи спеціальних знань,
здійснювати швидку та доступну публікацію в
Інтернеті, організовувати віртуальні об’єднання
для інтерактивного спілкування користувачів. А
це означає, що потрібні нові підходи в системі
освіти, нове педагогічне мислення, нове
ставлення педагога до своєї діяльності. Одним із
перспективних і результативних напрямків
реалізації цього завдання є використання
комп’ютерних мережних технологій або
технологій взаємодії. Тому проблема пошуку
шляхів взаємодії у процесі використання
вчителями інформаційних технологій нового
покоління Web 2.0 сьогодні є надзвичайно
актуальною.
Проблемі впровадження послуг Інтернету в
освітній процес навчальних закладів присвячені
дослідження О. Глазунової, В. Карповської,
Н. Морзе, К. Обухова, В. Осадчого, Є. Патаракіна та інших. Н. Морзе та О. Глазунова
стверджують, що служби та сервіс мережі
Інтернет (WWW, електронна пошта, пошукові
системи, тематичні каталоги, освітні портали,
вікі, блоги) можна використовувати для
організації навчання та спілкування. Однак
проблема використання блогів учителями в
навчально-виховному
процесі
висвітлена
недостатньо, тому виникає потреба у більш
детальному вивченні можливостей блогів як
засобу спілкування між вчителем, учнями та
батьками.
Завдяки
Інтернет-технологіям
перед
вчителем відкриваються безмежні можливості.
Вчитель
повинен
навчитися
активно
користуватись цим. Адже педагогічна професія
вимагає постійного самоподолання, саморозвитку, перезавантаження. І лише в результаті
спільної
діяльності
вчителів,
школярів,
батьків будуть вирішені нагальні завдання,
особистісне зростання учнів. Ще Демокріт
твердив: «те тіло, що не рухається саме, не може
примусити рухатися інше тіло». Отже, ведення
блогу вчителем має бути поштовхом до
особистісного розвитку, а разом з цим і до
самореалізації.
Широке впровадження в освітній процес

інформаційних технологій спонукав мене до
створення у вересні 2016 року авторського
блогу вчителя початкових класів «Школярик» (http://victoriadolgovasumy.blogspot.com/).
Провідною педагогічною ідеєю його
використання було: вдосконалення навчальновиховного процесу; розробка та впровадження в
практичну діяльність інноваційно-виховних
технології для забезпечення доступності та
ефективності інформації про навчально-виховну
роботу; пошук і втілення в життя нестандартних
форм і методів роботи з дітьми; вироблення у
підростаючого покоління умінь і навичок,
необхідних для практичного використання в
сучасному інформаційному середовищі. (підготовки молодого покоління до життєдіяльності в
інформаційному
суспільстві);
створення
інструменту публічного інтерактивного обговорення шкільних запитань і проблем, підвищення
якості освіти за рахунок впровадження навчання
з
використанням
дистанційних
освітніх
технологій, організація співпраці батьків, класного керівника та школи в навчально-виховному
процесі на основі єдиної педагогічної позиції;
інформаційне забезпечення батьків, учнів і
вчителів;
презентація
шкільного
життя
(демонстрація творчих робіт учнів і вчителя);
стимулювання творчої активності учнів;
залучення до спілкування вчителів, що
використовують у своїй педагогічній діяльності
сучасні інформаційні технології; здійснення
обміну педагогічним досвідом.
Інформація в блозі структурована за допомогою сторінок: «Головна», «Портфоліо»,
«Шкільна документація», «Учням», «Навчаємось
граючись»,
«Батькам»,
«Наші
досягнення», «Світлини», «Відео», «Конкурси».
Кожна сторінка несе своє функціональне
навантаження.
На «Головній» розміщуються оголошення,
що стосуються важливих подій класу та школи,
висвітлюються новини, повідомлення, привітання, загальні положення, підсумки конкурсних робіт та олімпіад.
Сторінка «Портфоліо» містить стислу
інформацію про діяльність вчителя.
«Світлини» є своєрідним фотозвітом про
шкільне життя. Фотографії дітей на уроках,
класних годинах, екскурсіях, загальношкільних
заходах, опубліковані в блозі, є дуже цінними
для батьків.
Сторінка «Наші досягнення» інформує про
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досягнення класного колективу та окремих учнів
в житті класу та позакласній роботі.
На сторінці «Учням» розміщені презентації
до уроків, сценарії, дидактичні матеріали для
інформаційного забезпечення батьків, учнів і
вчителів, що використовують у своїй педагогічній
діяльності сучасні інформаційні технології.
Сторінка «Батькам» містить добірку порад
(вправи на розвиток уваги, особливості виховання
гіперактивних дітей, підготовка дітей до школи),
пам’яток для учнів, розклад уроків, дзвінків,
рекомендації по вивченню тих чи інших навчальних тем, списки творів для читання (наприклад,
літнього), плани на канікули, рекомендації МОЗ
України, електронні підручники.
«Навчаємось граючись» втілює в собі
різноманітні
інтерактивні
вправи,
тести,
матеріали для повторення, завдання для
обдарованих дітей. Вони спрямовані на розвиток
уваги, пам’яті, мислення, допомагають в ігровій
формі закріпити чи перевірити раніше отримані
знання.
Надалі планую додати електронний журнал,
який дає можливість батькам відслідковувати
успішність дітей у навчанні. В багатьох школах
вже введено використання електронних журналів
і щоденників. Адже основними плюсами
електронних щоденників є зручність, доступність
і збереженість інформаціїї.
Можна сформулювати деякі рекомендації
щодо ведення блогу вчителя.
1. Визначтеся з темою. Дуже важливо дати
блогу певний вектор. Знайдіть свою особливість.
Будь-яка інформація в блозі має бути зорієнтована на конкретного споживача. Намагайтеся
писати так, щоб будь-який новачок розібрався з
запропонованою інформацією. Особливо це
стосується інструкцій, рекомендацій, оголошень,
структури блогу.
2. Пишіть регулярно. Блог – це інтернетпроект, який не потребує щоденної публікації
постів, але регулярності слід дотримуватися.
Вона потрібна для того, щоб постійний читач
знав, коли треба заходити на сайт, або прочитати
нове та цікаве. Ще одна особиста «фішка»: робіть
іноді вливання додаткових постів поза звичайною
дати. Ті, хто підписані на оновлення, будуть
здивовані такою раптовістю і обов’язково зайдуть
прочитати публікацію.
3. Спілкуйтеся з читачами, допомагайте їм.
Для блогу велике значення має робота з читачами, будьте відкритим: залишайте свої контакти,
відповідайте на листи та коментарі, намагайтеся
допомогти. Така допомога ніким не буде
залишена без уваги та подяки. Будьте добрим і
веселим – людям це імпонує.
4. Діліться власним досвідом і наведіть приклади. Загальна інформація – це, звичайно, добре,
але користувач читає саме блог. Доповнюйте

пости особистими думками, досвідом, підсумком
проведених експериментів.
5. Робіть свій контент різноманітним. Основний
контент на блозі – це, звичайно ж, статті, але з
часом вони стомлюють, особливо, якщо
публікуєте довгі мануали. Пропонуйте своїм
читачам альтернативу. Наприклад, напишіть
статтю і запишіть до неї відео, щоб ті, хто не
любить читати, змогли його подивитися.
Публікуйте пости з фото. Наприклад, фотозвіт
відвідування музею. Таке чергування приверне
більшу аудиторію, адже фотографіями або
відеороликами часто діляться з друзями.
6. Пишіть по справі, не потрібно відходити від
теми. Поважайте час свого читача. Будьте
максимально інформативним. Написавши пост,
перечитайте, видаліть зайві пропозиції, а,
можливо, й абзаци.
7. Удосконалюйтеся, але не міняйтеся. Блог має
специфічну аудиторію. Вона любить автора за те,
який він є, з усіма його перевагами і недоліками.
Нововведення обговорюйте в постах, попереджаючи читачів, а ще краще питаючи їхньої
думки. Можливо, їм це взагалі не потрібно
(проводьте опитування). Як свідчить практика
блогів, навіть зміна дизайну може негативно
позначитися на кількості відвідувань.
Проект спрямований не тільки на спілкування
вчителя з батьками та учнями, а й має приносити
моральне задоволення від спілкування усім
учасникам цього процесу. Варто виділити такі
позитивні аспекти ведення блогу для вчителя, як
рефлексія (коли ви пишете, то рефлексуєте). За
день учитель переживає багато яскравих
моментів та емоцій. Записавши їх, він/вона зможе
краще побачити, що варто змінити, зробити поіншому або ж насолодитися спогадами, ще й
поділитись приємністю з іншими.
Блог передбачає зворотній зв’язок: пишучи
блог, ви отримуєте зворотній зв’язок у вигляді
коментарів чи лайків від своїх колег, батьків
учнів, друзів. Необхідно тримати професійну
марку, а це дисциплінує і водночас захоплює.
Адже коли ви бачете, що коментарі позитивні, а
популярність вашого блогу зростає, то у вас
виникає азарт писати ще і ще. Спобуйте і
переконаєтесь самі.
Блог повинен бути
креативним:
ви
відпускаєте на волю свій креатив. Вам ніхто не
каже, як правильно це робити і про що писати.
Наші божевільні ідеї можуть стати реальністю.
Абстрактне стає конкретним. У такий спосіб ми
вчимося писати, аналізувати, формуємо свій
власний стиль. Щочастіше ви пишете, то з
кожним разом ваша думка буде чіткішою та
структурованішою.
Коли ви вже ведете свій професійний блог, то
у вас як у вчителя зростає кількість слухачів,
вони тепер є вашими читачами. Про ваші ідеї
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знають не лише учні та колеги, а й колеги з
різних куточків країни (і світу теж). Для ваших
читачів ви можете слугувати прикладом,
натхненням, джерелом нових знань.
Завдяки такому інструменту, як блог, учитель
може ділитися своїми знаннями, спілкуватися з

Л. Зиміна

батьками та учнями, навчати, мотивувати,
наповнювати освітнє інформаційне середовище
чимось новим, турбуватися про своїх читачів і
просто насолоджуватись самим процесом
створення чогось оригінального.

ВЛАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК
ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЙОГО
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Глобальний розвиток інформаційних технологій
призвів в останнє десятиліття до їх
стрімкого проникнення у сферу освіти. У
сучасній школі змінилось поняття навчання:
засвоєння знань поступається місцем умінню
користуватися інформацією, отримувати її з
різноманітних джерел.
Задачу формування особистості, готової до
життєдіяльності на інформативній основі,
сьогодні неможливо розв’язати без створення
єдиного інформаційного освітнього простору
навчального закладу, адже саме за його
допомогою можна перейти на якісно новий
рівень у підходах до використання комп’ютерної техніки й інформаційних технологій у всіх
структурних підрозділах школи для підвищення
якості навчання та ефективності управління
навчальним закладом.
Сьогодні вагомою складовою інформаційного простору навчального закладу є шкільний
сайт як електронний представник школи в
мережі Інтернет. Його створення – це крок до
відкритості навчально-виховного процесу, що
сприяє приверненню уваги громадськості,
батьків до питань формування та реалізації
освітньої політики школи.
На жаль, сьогодні більшість шкільних сайтів
після свого народження швидко завмирають або
обмежуються, у кращому випадку, оновленням
новин. Чому це відбувається?
По-перше, зазвичай авторами шкільних
сайтів є вчителі інформатики, які і до того
навантажені другорядною роботою: навчання
вчителів, друк різних документів, допомога
педагогам у підготовці до уроків і учням до
участі в олімпіадах з базових дисциплін,
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт
МАН, інших конкурсах, турнірах тощо.
Проблема виникає й тому, що відповідальність за створення та функціонування сайту
покладається
на вчителя інформатики, а
адміністрація закладу звертається до його роботи

лише у випадках звітності контролюючим
органам.Отже, сайти перестають оновлюватись,
а значить, жити.
Безумовно, що вчитель інформатики краще
володіє навичками роботи на комп’ютері та
може забезпечити технічну сторону функціонування сайту, але змістовне наповнення у
повному обсязі виконати не зможе, бо він не
адміністратор, і не володіє всім спектром
інформаційних потоків навчального закладу, на
яких слід акцентувати увагу широкого кола
користувачів сайту.
По-друге, проект, не підкріплений фінансовим та організаційним забезпеченням, живе
недовго. Тут мова йде не лише про етап
проектування сайту, створення дизайну, який
відображає стиль школи, а й про повноцінний
запуск проекту (регулярне оновлення).
По-третє, як це не парадоксально, шкільний
сайт не може повноцінно створюватися лише
зусиллями самої школи, нехай навіть при
наявності тісної взаємодії: адміністрація–
педагоги – учні. Все це суб’єкти «всередині»
школи, і вони не завжди можуть відтворити
представлену систему у всій повноті інформаційних запитів її потенційних «зовнішніх»
користувачів. Інакше кажучи, за такого підходу
до створення сайту, наприклад,
не будуть
враховуватися інформаційні запити батьків чи
працівників відділу освіти, не зможе бути
реалізована координована професійна взаємодія
вчителів-предметників, різних шкіл. Проблематичним є й те, що відмежованими від роботи
сайту залишається більша кількість творчих
вчителів, активних учнів, які з тих чи інших
причин не працюють у контакті з групою, що
створюють сайт.
За таких умов сайт вирішує проблеми,
локалізовані рамками самої школи, у кращому
випадку він є «візитівкою» закладу. А бути
інструментом взаємодії з іншими суб’єктами (не
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обов’язково лише освітніми!), структурним
елементом системи освіти, відкритої для
контактів з оточуючим світом, такий сайт не
може.
Починати потрібно з
цілепокладання,
структури й наповнення, і керування цим
процесом лягає на плечі виключно тих, хто
займається розробкою стратегії й тактики
навчального закладу, формує його політику.
Шкільний сайт слід розглядати, насамперед,
не як технологічну проблему, а як проблему
шкільного управління. Головними в цій непростій
справі постають не питання програмування або
дизайну,
а
проблематика
структурування
інформації про школу, орієнтування на
користувачів шкільного сайту, робота з його
змістом, мовою подачі інформації, яка повинна
бути зрозумілою учням, учителям і батькам.
Сучасний стан розвитку
освіти вимагає
якомога ширшого залучення методів, що довели
свою ефективність в суміжних галузях і можуть
бути успішно використані для задоволення
потреб навчальних закладів у підвищенні їх
конкурентоздатності на ринку освітніх послуг.
У процесі своєї діяльності навчальний заклад
постійно стикається з широкими колами
громадськості: місцевими, регіональними та
центральними органами державної влади,
засобами
масової
інформації,
учнями
загальноосвітніх шкіл та їхніми батьками,
громадськими
організаціями;
закладамиконкурентами тощо. Саме в цих колах
формується громадська думка про заклад та
якість послуг, які він надає.
Шкільний сайт як електронний представник
школи в мережі Інтернет всебічно висвітлює
освітню,
науково-практичну,
громадську
діяльність навчального закладу, надає можливість
обмінюватись знаннями, творчими ідеями,
досягненнями, формами позакласної роботи.
Одночасно шкільний сайт є ефективним
інструментом для вирішення задачі розширення
освітніх
можливостей
очного
навчання,
організації дистанційної освіти в школі,
відображення діяльності учнів і педагогів для
зовнішніх
відвідувачів
мережі
Інтернет,
інформаційної підтримки учнів і вчителів,
проведення дистанційних батьківських зборів,
семінарів, конкурсів.
Якість функціонування шкільного сайту як
складової інформаційного освітнього простору
залежить від виконання основних завдань і
напрямків роботи навчального закладу.
Реалізація вище зазначених напрямків
діяльності переслідує такі цілі.
1. Позиціонування закладу, створення його
оригінального, сприятливого іміджу.
2. Створення стійкої позитивної громадської
думки щодо високого авторитету закладу та

якості його освітніх послуг.
3. Вихід навчально-виховної діяльності
закладу на якісно новий, вищий рівень розвитку.
4. Отримання поштовху для постійного
розвитку освіти в державі в цілому.
Починати слід з постановки
декількох
важливих
питань, адресованих
не лише
адміністрації школи, а й учителям.
– А чи потрібен шкільний сайт взагалі?
– Чи є в педагогічній практиці школи те, що не
може бути реалізовано без існування сайту, а
якщо ні – то навіщо його створювати?
– Що отримає школа з його появою чи що
одночасно з ним втратить?
– Чи достатньо активів (фінансових, людських,
організаційних) не лише для його створення,
але й підтримки, розвитку?
Отже, створення шкільного сайту – проблема
не стільки технологічна, скільки управлінська й
організаційна. Сайт живе, доки він розвивається,
змінюється структурно і контентно. І тут виникає
проблема людських ресурсів. Хто в школі
повинен відповідати за роботу сайту? Як свідчить
практика, це питання залишається проблематичним, тому, як наслідок, і низька якість
більшості шкільних сайтів. Доцільно призначати
відповідальним за сайт члена адміністрації, який
володіє інформацією про освітню ситуацію в
закладі та може об’єктивно відтворювати
життєдіяльність школи, спроможний організувати
діяльність команди по роботі над шкільним
сайтом. У нашому навчальному закладі функції
адміністратора сайту покладені на заступника
директора Г. Лошкарьову, а до творчої групи
входять вчителі інформатики та колектив творчих
ініціативних учнів.
Взагалі, динамізм шкільного життя висуває
високі вимоги до оперативності обробки
інформації. Перед тим, як приступати до
проектування меню, розробки розділів, введення
сервісів, необхідно визначити мету, а саме:
 шкільний сайт може виконувати функцію
«візитівки» школи зі своїм унікальним стилем
і характерною подачею інформації;
 сайт як координаційна точка внутрішньошкільної взаємодії.
Сайт можна використати для організації
дистанційної освіти, заочного зв’язку між учнем і
педагогом за різних обставин (хвороба, карантин
тощо). Список можливостей взаємодії суб’єктів
освітнього процесу залишається відкритим.
Сайт може слугувати своєрідним простором
професійної рефлексії. Коли стрічка новин стає
літописом життя дорослого й дитячого
колективів, а на сайті введена оцінка подій, то
можна отримувати достатньо цікавий зріз думок.
Сайт як вихід у зовнішній простір змушує
педагогів давати відповіді на питання, які у
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повсякденній діяльності не завжди осмислюються:
– У якому напрямку здійснюється розвиток
школи?
– Яка ціннісна основа, педагогічна, методична
концепція (ідея, кредо) школи?
– Чим відрізняється навчальний заклад від
інших освітніх закладів?
Створений простір спілкування на сайті
школи може слугувати показником професійної
рефлексії адміністратора й педагога, надавати
цікавий діагностичний матеріал для осмислення
діяльності, може бути комунікативним інструментом
у
спілкуванні
із
«зовнішніми»
суб’єктами: батьками, працівниками освіти й
культури. У цій якості шкільний сайт сприяє
підвищенню відкритості навчального закладу,
створює додаткові контактні можливості.
Отже, орієнтуючись на поставлену мету, слід
вибирати структуру шкільного сайту. Практика
показала, що адміністрація далеко не кожної
школи
спроможна
створити
структуру
інформаційного презентування, яка розкриває
специфіку школи. Також це потребує певних
часових, організаційних затрат і системного
погляду.
Для втілення колективної ідеї шкільного
сайту необхідно виконати певні організаційні дії:
– створити команду розробників (директор,
учні, вчитель інформатики, філологи тощо),
шляхи та способи формування команди
можуть
бути
різними,
тут
важливо
враховувати інтереси кожного з учасників
команди;
– підібрати необхідну літературу, переглянути
сторінки Інтернету; зайти на сторінки діючих
шкільних сайтів, щоб легше було починати
роботу над власним;
– вирішити питання з дизайном, змістом сайту
та
персонально,
хто
програмує,
де
розміщується сайт, хто збирає ту чи іншу
інформацію, хто її редагує, хто розміщує на
сайті;
– необхідно про себе заявити, зареєструвавшись
у різних пошукових системах;
– узаконити діяльність шкільного сайту через
Положення про шкільний сайт або наказ.
Коли сайт стануть відвідувати в Інтернеті,
з’явиться вибір напрямків подальшої діяльності,
які, між іншим, можуть запропонувати гості
сайту: взяти участь у спільних навчальних
проектах, в Інтернет-конкурсах, Інтернетконференціях,
спіль-них
випусках
газет,
обговоренні проблем на сторінках сайтів.
Увсіх навчальних закладах Сум діють шкільні
сайти, де зручні елементи управління й меню,
переходів; висвітлюються новини навчальних
закладів; створені карти сайту та проїзду до
навчальних закладів,
є інформація про

викладацький склад, розклад занять; спостерігається грамотність викладу матеріалу; наявні у
меню сторінки: на допомогу учню, на допомогу
батькам, вчителям, розміщено склад робочої
групи.
Крім того, на сайтах висвітлюються заходи
системи виховної роботи, результати творчої
діяльності учнів (анімаційні фільми, відео-фільми
про життя школи).
На шкільних сайтах Сум висвітлюється робота
над проектами відповідно до планів розвитку
навчальних закладів. Батьки та учні можуть
отримати інформацію про Дні відкритих дверей,
умови вступу до загальноосвітніх навчальних
закладів, дізнатися про різноманітні конкурси,
заходи, фестивалі, семінар тощо. Внутрішньопереміщені особи з зони АТО можуть отримати
відповіді на багато питань: як отримати допомогу
сім’ям з дітьми, як відновити втрачені документи,
куди звернутись за медичною допомогою тощо.
Але разом з тим у оформленні сайтів є
недоліки. Так, інколи спостерігається нелогічна
послідовність сторінок у меню, різноколірність на
одній сторінці, різні шрифти, вміщення сторінок не
відповідає їхнім назвам; рідше ніж один раз на
тиждень висвітлюються новини на сайті тощо.
Міжнародний досвід свідчить, що шкільний
сайт може бути інструментом педагогічної
взаємодії як колективів викладачів, так і окремих
вчителів та учнів.
Сьогодні створення персонального сайту
вчителя – це вимога сучасного інформаційного
світу, адже свої сторінки мають всі: державні
заклади, великі компанії, дрібні підприємці,
магазини, бібліотеки. Учителю як представнику
системи ОСВІТИ просто необхідно мати свій сайт.
Його створення відкриває для педагогічної
діяльності нове середовище та нові можливості.
Сайт стає робочим інструментом учителя,
уможливлює взаємодію учнів, вчителів, батьків:
при дистанційному навчанні, при організації
проектної діяльності, допомагає налагодити
спілкування, зв’язок зі своїми учнями й колегами.
Персональний сайт вчителя є новим інструментом
у педагогічній діяльності, інтегрує вчителя в
єдиний освітній простір.
Можна
визначити
такі
переваги
персонального сайту вчителя:
• швидка публікація матеріалів у інформаційному просторі;
• інформація доступна одразу широкому колу
читачів, незалежно від їх географічного
розташування;
• уже опублікований матеріал можна редагувати,
що дає змогу авторові швидко доповнювати,
доопрацьовувати його, виправляти помилки й
недоліки;
• матеріали надаються відвідувачам сайту для
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вільного користування; інформація може бути
адаптована до особливостей навчальних програм
або згідно з особистими потребами та
використана у навчально-виховному процесі;
• інформація, розташована на персональному сайті вчителя, доступна користувачу у
зручний для нього час;
• викладені на сайті матеріали не мають
обмежень за видом і обсягом;
• подані на сайті матеріали безкоштовні для
всіх користувачів інформаційного простору.
Є й нематеріальні бонуси, які дає вчителю
персональний сайт. Це повага учнів за
«просунутість» в інформаційних технологіях,
повага батьків за організованість і оперативність,
повага колег за методичні розробки та
впорядкованість матеріалів.
Персональний
сайт
вчителя
дозволяє
розширити сферу взаємодії вчителя й учня, а
також збільшити час занять. У кожного вчителя
бувають ситуації, коли під час уроку неможливо
викласти достатню кількість матеріалу для
сильних учнів, що виявляють інтерес до
предмета, але не завжди можна
приділити
необхідний час учням, які відчувають труднощі у
вивченні предмета. Персональний сайт дозволяє
виправити цю ситуацію, організувати роботу як зі
слабкими, так і з обдарованими дітьми.
Зваживши можливості вищезгаданих ресурсів, створила свій неповторний повнофункціональний сайт. Прагну дотримуватися вимоги,
яка висувається до власників сайтів: сайт повинен
бути
діючим.
Власник
повинен
його
використовувати, змінюючи або доповнюючи
інформацію, хоча б раз на 40 днів. Це мотивує
мене дбати про своє «творіння». Для того, щоб
привернути до нього увагу, я зареєструвала його
в різних каталогах. Це необхідно було для
«розкручування» сайту та подальшого його
просування. Адже зрозуміло: якщо на сайті немає
відвідувачів, то це мертвий сайт.
Робота з обдарованими учнями – один з

напрямів роботи кожного творчо працюючого
вчителя – спрямована на підтримання у дітей
інтересу до інформатики, на створення умов для
розвитку здібностей школярів. На сайті
представлені завдання для підготовки до
олімпіади, вікторини, конкурси для дітей
середньої та старшої ланки. У доступній формі
описані умови участі та вимоги до виконання
робіт. Відповіді на питання, розв’язки завдань
олімпіади, підготовлені презентації учні можуть
представляти в паперовому варіанті, можуть
надіслати їх на електронну адресу. Створення
цього сайту дозволило запровадити нові форми
роботи з обдарованими дітьми.
Крім того, на сайті зібрана вся інформація
про участь моїх вихованців у конкурсах і
олімпіадах. Ця сторінка є певним стимулом для
учнів вивчати предмет більш серйозно, стежити
за своїми успіхами та успіхами інших.
Хочу зазначити, що створення персональних
сайтів педагогів освітніх установ продиктовано
часом і вимогами держави, викладеними в
нормативних документах. Можливості використання персональних сайтів ще не достатньо
вивчені. Хоча вже сьогодні, без сумніву, можна
сказати, що робота з персональними сайтами
сприяє розвитку інформаційно-комунікаційних
компетенцій не тільки учнів, але й самих
педагогів. Сайти стають прообразом електронного портфоліо вчителя, візитівкою педагога та
його педагогічної діяльності.
На якому б етапі життєвого та професійного
шляху не знаходився б учитель, він ніколи не
може вважати свою освіту завершеною, а свою
професійну концепцію остаточно сформованою.
Участь у роботі по створенню власного
педагогічного сайту – це не просто веління часу, а
необхідність для плідної роботи будь-якого
вчителя-предметника,
що
працює
по
впровадженню нових освітніх стандартів у
навчальний процес.

Компетентнісна парадигма освіти
Н. Купреєва, Н.Михайлова

РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
У ВИПУСКНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК
НЕОБХІДНА УМОВА УСПІШНОГО
ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ

В Україні створюється єдина Національна
система кваліфікацій. Її основним призначенням є
формування цілісної та гнучкої системи
кваліфікацій, що охоплює всі рівні кваліфікації та
види початкової, середньої, професійно-техніч-

ної, вищої, післядипломної, неформальної та
інформальної освіти, навчання в продовженні
життя. Створення системи – це системний,
комплексний, тривалий і складний процес, який
забезпечить міжнародне визнання національних
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стандартів освіти, збалансованість між пропозицією та попитом на ринку праці.
Важливим кроком у цьому напрямку може
служити Національна рамка кваліфікацій,
затверджена постановою Кабінету міністрів
України №1341 від 23 листопада 2011 року. Вона
являє собою «системний і структурний опис за
компетентностями кваліфікаційних рівнів» [2,
с. 11]. Це цілісний, зрозумілий для міжнародного
співтовариства
опис
національної
шкали
кваліфікацій у термінах компетентнісного
підходу.
Сьогодні користуються попитом такі якості
фахівця, як професійна мобільність і гнучкість,
здатність працювати в команді й одночасно
виконувати функції декількох фахівців, здатність
вчитися і самовдосконалюватися продовження
професійної діяльності. До переліку обов’язково
затребуваних
роботодавцями
ключових
компетентностей сьогодні входять комунікативність, здатність працювати в команді, вміння
наочно і переконливо проводити презентацію
своїх ідей, готовність до нестандартних,
креативних рішень, культура самоорганізації
своєї діяльності, гнучкість у відношенні до вимог
та змін, витривалість і цілеспрямованість у
досягненні поставлених цілей.
Ці вимоги практично збігаються з основними
цілями освіти ХХІ століття, сформульованими
Ж. Делором: навчитися пізнавати, навчитися
робити, навчитися жити разом, навчитися жити.
Одночасно вони визначають основні ключові
види компетентності, якими повинен оволодіти
кожен громадянин. У зв’язку з цим основним
результатом функціонування кожного освітнього
закладу повинна стати не просто система стійких
знань, умінь і навичок випускників, а їхня
здатність бути суб’єктом професійної діяльності
та активної соціальної поведінки в суспільстві.
Для його характеристики використовують такі
поняття, як «здатний до...», «сукупність умінь...»,
«готовність до...», «знання в дії», «професійна
суб’єктність». Незважаючи на досить велику
кількість наукових досліджень з проблеми
формування
та
розвитку
різних
видів
компетентності у майбутніх фахівців, все ще є
розбіжності, суперечності й нестиковки в
розумінні
компетентнісного
підходу
до
підготовки майбутніх фахівців у системі
загальної середньої освіти.
Мета статті – обґрунтувати необхідність
розвитку ключових компетентностей у майбутніх
фахівців
у
процесі
формування
їхньої
професійної компетентності у системі загальної
середньої освіти.
Ідеї компетентнісного підходу як сучасної
парадигми освіти розглядаються в роботах В. Болотова, В. Зимової, Р. Єльникової, В. Краєвського, Ю. Татура, А. Хуторського, М. Чошанова,

В. Ягупова та інших. Цими та іншими авторами
компетентності класифікуються на такі види:
– ключові (бути соціальним суб’єктом, вміти
працювати
з
числом,
комунікативна,
інформаційні технології, робота в команді,
самоосвіта);
– за видами діяльності (трудова, навчальна,
комунікативна, професійна, предметна або
спеціальна профільна);
– за сферами суспільного життя (побутова,
цивільно-громадська, в мистецтві, культурнодозвіллєва,
фізкультури,
спорті,
освіті,
медицині, політиці тощо);
– за галузями суспільних знань (у математиці,
фізиці, в гуманітарних науках, в суспільствознавстві, біології тощо);
– за галузями суспільного виробництва;
– за складовими психічної сфери людини
(когнітивна,
технологічна,
мотиваційна,
етнічна, соціальна, поведінкова);
– за сферами прояву здібностей (у фізичній
культурі,
розумовій
сфері,
громадські,
практичні, виконавчі, творчі, художні, технічні,
педагогічні, психологічні, соціальні та ін.);
– за щаблями соціального розвитку та статусу
(готовність
до
школи,
компетентності
випускника, молодого спеціаліста, стажера,
керівника).
Ця
класифікація
демонструє
складну
«природу» компетентності, її різноплановий,
системний,
комплексний,
міжпредметний,
особистісний і діяльнісний аспекти.
З
позицій
компетентнісного
підходу
основним безпосереднім результатом професійної
підготовки майбутнього фахівця у системі
загальної середньої освіти стає формування його
професійної
компетентності.
На
шляху
досягнення цього результату виникає одна
суттєва проблема – недостатня сформованість
інших ключових компетентностей в учнів. Це
проявляється в таких недоліках: відсутність
культури навчальної діяльності, тобто деякі учні
в середній школі не навчилися вчитися; низька
соціальна суб’єктність учнів у повсякденному
житті, тобто вони слабко орієнтуються в
ключових
проблемах
сучасного
життя
(глобальних, духовних, екологічних, політичних,
міжкультурних, економічних), не навчилися пояснювати різноманітні явища, які супроводжують
життя сучасного громадянина, їхню сутність,
причини,
взаємозв’язки,
використовуючи
відповідний науковий апарат, не здатні
вирішувати проблеми, пов’язані з реалізацією
певних соціальних ролей у суспільстві;
недостатнє
усвідомлення
проблем
свого
професійного вибору, реалізації перспективних
професійних функцій у майбутній діяльності та
ін.
Основним результатом функціонування школи
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має стати не просто система знань, умінь і
навичок учнів, їхня готовність і здатність бути
суб’єктом соціальної поведінки, навчальної
діяльності, до усвідомленого професійного
вибору. Ключові компетентності забезпечують
усвідомлений вибір молодою людиною
майбутньої спеціальності. сприяють успішності
формування професійної компетентності. У
зв’язку з цим проблема формування ключових
компетентностей є однією з центральних для
стандартів середньої освіти.
У формулюванні та визначенні основних
видів ключових компетентностей має місце
найбільший розкид думок. При тому має місце
тотожність понять «ключові компетентності» та
«ключові компетенції», так і їх розведення і
розмежування. У нашій статті ми будемо
використовувати поняття «ключові компетентності». Не існує єдиного узгодженого переліку
ключових компетентностей. Основна причина –
різні методологічні підходи та замовлення
конкретної держави до підготовки його громадян
до майбутнього життя. Досягти такого
погодження не завжди вдається. Наприклад, у
ході міжнародного проекту «Визначення та
відбір ключових компетентностей», що реалізується Організацією економічного співробітництва та розвитку й Національними
інститутами освітньої статистики Швейцарії та
США, строгого визначення ключових
компетентностей вироблено не було.
Під час симпозіуму Ради Європи по темі
«Ключові компетенції для Європи» був
визначений лише приблизний перелік ключових
компетентностей:
– вивчати: уміти «витягати» користь із досвіду;
організовувати взаємозв’язок своїх знань і
впорядковувати їх; організовувати свої власні
прийоми вивчення; уміти вирішувати
проблеми; самостійно займатися своїм
навчанням;
– шукати: запитувати різні бази даних;
опитувати оточення; консультуватися у
експерта; одержувати інформацію; уміти
працювати з документами та класифікувати
їх;
– думати: пов’язувати минулі та дійсні події;
критично ставитися до того чи іншого
аспекту розвитку наших суспільств;
– вміти протистояти непевності та складності;
займати позицію в дискусіях і виковувати
свою власну думку; бачити важливість
політичного й економічного оточення, в
якому проходить навчання і робота;
оцінювати соціальні звички, пов’язані зі
здоров’ям, споживанням, а також з
навколишнім середовищем; уміти оцінювати
твори мистецтва та літератури;
– співпрацювати: вміти співпрацювати і

працювати в групі; приймати рішення —
улагоджувати розбіжності та конфлікти;
вміти домовлятися; вміти розробляти і
виконувати контракти;
– братися за справу: включатися в проект;
нести відповідальність; входити в групу або
колектив і вносити свій внесок; доводити
солідарність; уміти організовувати свою
роботу; вміти користуватися обчислювальними та моделюючими приладами;
– адаптуватися: вміти використовувати нові
технології інформації та комунікації;
доводити гнучкість перед обличчям швидких
змін; показувати стійкість перед труднощами;
уміти знаходити нові рішення.
В.Хутмахер приводить прийняте Радою
Європи визначення п’яти ключових компетенцій,
«молодих європейців»:
– політичні й соціальні: здатність приймати
відповідальність, брати участь у прийнятті
групових рішень, вирішувати конфлікти без
насильства, брати участь у підтриманні та
поліпшенні демократичних інститутів;
– міжкультурні: прийняття відмінностей,
повага до інших і здатність жити з людьми
інших культур, мов і релігій;
– комунікаційні: володіння усною та письмовою комунікацією, які особливо важливі
для роботи і соціального життя, з акцентом на
те, що тим людям, які не володіють ними,
загрожує соціальна ізоляція;
– інформаційні: володіння інформаційними
технологіями, розуміння їх застосування,
слабких та сильних сторін і способів до
критичного судження щодо інформації,
поширюваної мас-медійними засобами та
рекламою;
– навчальна: здатність навчатися впродовж
життя як основи неперервного навчання в
контексті особистого професійного, соціального життя [4, с.11].
Найбільш популярними є класифікації
А. Хутірського та І. Зимової. Про це свідчить,
наприклад, пропоноване А. Хутірським найменування основних ключових компетенцій/
компетентностей, до переліку яких входять
ціннісно-змістовна, загальнокультурна, навчальнопізнавальна, інформаційна, комунікативна,
соціально-трудова, особистісна компетенція або
компетенція особистісного вдосконалення [3].
Цей перелік визначений на основі головних
цілей загальної освіти, структурного представлення соціального досвіду та досвіду
особистості, а також основних видів діяльності
учня, що дозволяють йому оволодівати
соціальним досвідом, отримувати навички життя
і практичної діяльності в сучасному суспільстві.
Кожна з них, своєю чергою, представляє набір не
менш значущих компетенцій/компетентностей,
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що співвідносяться з основними сферами
діяльності людини.
І. Зимовою виділені групи ключових компетентностей на основі сформульованих у
психології положень про те, що людина є
одночасно суб’єктом спілкування, пізнання, праці
(Б. Ананьєв), що людина проявляється в системі
ставлень до суспільства, інших людей, до себе, до
праці (В. Мясищев); що компетентність людини
має вектор акмеологічного розвитку (Н. Кузьміна,
О. Деркач); що професіоналізм людини включає
компетентності (А. Маркова).
Таке угруповання дозволило структурувати
існуючі підходи до назви та визначення ключових
компетентностей і представити їх сукупність
(всього виділено 10 основних).
1. Компетентності, що відносяться до самої
людини як особистості, суб’єкта діяльності,
спілкування:
– здоров’язбереження: – знання та дотримання
норм здорового способу життя, знання шкоди
паління, алкоголізму, наркоманії, СНІДу;
знання та дотримання правил особистої
гігієни, побуту; фізична культура людини,
свобода та відповідальність вибору способу
життя;
– компетентності ціннісно-смислової орієнтації
в світі: цінності буття, життя; цінності
культури (література, образотворче мистецтво,
музика),
науки,
виробництва;
історії
цивілізацій, власної країни; релігії;
– інтеграції: структурування знань, ситуативноадекватної актуалізації знань, розширення
збільшення накопичених знань;
– громадянськості: знання та дотримання прав і
обов’язків
громадянина;
свобода
і
відповідальність, впевненість у собі, власна
гідність, громадянський обов'язок; знання та
гордість за символи держави (герб, прапор,
гімн);
– самовдосконалення, саморегулювання, саморозвиток, особистісна та предметна рефлексія;
сенс життя; професійний розвиток; мовний і
мовленнєвий розвиток; оволодіння культурою
рідної мови, володіння іноземною мовою.
2. Компетентності, що відносяться до
соціальної взаємодії людини та соціальної сфери:
– соціальна
взаємодія
з
суспільством,
спільнотою, колективом, сім’єю, друзями,
– партнерами, конфлікти та їх погашення,
співробітництво, толерантність, повага і
прийняття іншого (раса, національність,
релігія, статус, стать);
– у спілкуванні: усному, письмовому, діалог,
монолог, породження і сприйняття тексту;
знання та дотримання традицій, ритуалу,
етикету; крос-культурне спілкування; ділова
переписка;
діловодство,
бізнес-мова;
іншомовне
спілкування,
комунікативні

завдання, рівні впливу на реципієнта.
3. Компетентності, що відносяться до
діяльності людини:
– діяльності: гра, навчання, праця; засоби та
способи діяльності:планування, проектування,
моделювання, прогнозування, дослідницька
діяльність, орієнтація у різних видах
діяльності;
– пізнавальної діяльності: постановка та
рішення пізнавальних завдань; нестандартні
рішення, проблемні ситуації; продуктивне та
репродуктивне
пізнання,
дослідження,
інтелектуальна діяльність;
– інформаційних
технологій:
прийом,
переробка, передача інформації; перетворення
інформації
(читання,
конспектування),
мультимедійні
технології,
комп’ютерна
грамотність; володіння електронною, інтернеттехнологією [1].
В Україні прийнято такий перелік ключових
компетентностей: уміння вчитися; соціальна;
загальнокультурна; здоров’язбереження; громадянська;
інформаційна
та
комунікаційна.
Проведений аналіз різних підходів до визначення
ключових компетентностей дозволив зробити
кілька висновків:
1) у різних класифікаціях є однозначний вибір
таких видів ключових компетентностей:
соціальної; навчально-пізнавальної; життєвою
(соціально-трудової та інформаційної);
2) більшість дослідників відмічають особистісну
та
діяльнісну,
зокрема
мотиваційну
характеристики компетентності; діяльнісна
спрямованість компетентнісного підходу була
задана матеріалами Симпозіуму Ради Європи,
де підкреслювалося, що для результатів освіти
важливо знати не тільки ЩО, але і ЯК робити
[4], тобто головне не тільки ЗНАТИ, а бути
ЗДАТНИМ реалізувати знання в практичній
діяльності;
3) дослідники фіксують складний характер
ключових компетентностей як у їх визначенні,
так і в оцінюванні, тому що їх перелік досить
гнучкий, має мінливу структуру, залежать від
пріоритетів конкретного суспільства, цілей
освіти, гуманістичних цінностей та орієнтирів
як загалом у суспільстві, так і в освіті.
Але водночас можна виділить універсальну
структуру ключових компетентностей:
а) знання того, що необхідно робити, як робити,
тобто знання про засоби, способи й методи
виконання певних дій, вирішення соціальних і
професійних завдань, дотримання правил і
норм соціальної та професійної поведінки;
б) готовність до актуалізації знань у діяльності,
поведінці та спілкуванні у повсякденній,
навчальній, у професійній діяльності, тобто
сформованість особистісної, психологічної,
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мотиваційної, діяльнісної готовності;
в) здатність до актуалізації знань у діяльності,
поведінці та спілкуванні у повсякденній,
навчальній, професійній діяльності; суттєву
допомогу тут надає наявність практичного
досвіду реалізації теоретичних і практичних
знань; компетентнісний підхід підсилює
практикоорієнтованість середньої освіти;
г) ціннісно-смислове й мотиваційне ставлення до
змісту ключових компетентностей, тобто його
особистісна значущість для буття людини як
соціального, навчального та професійного
суб’єкта;
д) суб’єктність, тобто самодетермінація, саморегуляція, саморефлексія, самоконтроль і
самооцінка своєї поведінки, спілкування та
основних видів діяльності в суспільстві, в
навчальному й професійному середовищі,
тобто становлення соціального та навчального
суб’єкта.
Отже, в системі загальної середньої освіти
необхідно, з одного боку, розвивати ключові
компетентності, тому що ніхто не відміняв
виховну та розвиваючу функції освіти, а з іншого
– необхідно у формуванні професійної
компетентності
спиратися
на
ключові
компетентності. Саме вони, по-перше, складають
надійний фундамент,
основу професійної
компетентності; по-друге, являють «плацдарм»
для формування професійної компетентності; потретє, в процесі формування професійної
компетентності основні ключові компетентності
входять її в склад, перетворюючись в інші якості.
Безумовно, в системі освіти необхідно
уточнити перелік ключових компетентностей. Їх
необхідно деталізувати як за віковими групами
учнів,
ступенями
навчання,
так
і
з
загальноосвітніх і спеціальних предметів, за
профілем підготовки конкретних спеціалістів.
У зв’язку з цим при обгрунтуванні цих
стандартів компетентнісний підхід слід розуміти
наступним чином. Компетентнісний підхід
включає в себе ідентифікацію основних
професійних навичок, умінь, здібностей, а також
професійно важливих якостей, які повинні бути
сформовані у випускника школи. Професійна
компетентність означає здатність майбутнього
фахівця мобілізувати отримані професійні та
спеціальні знання, вміння, здібності, досвід і
способи поведінки в умовах конкретної
професійної діяльності.
Професійна компетентність є, по-перше,
процесуальною, тобто вона формується в
діяльності і в ній і виявляється; по-друге, вона
формується не лише в процесі навчання в школі,
але і під впливом навколишнього середовища,
тобто в рамках формальної, неформальної та
інформальної освіти; по-третє, вона описує
потенціал
майбутнього
фахівця,
який

проявляється у професійній діяльності, як
правило, у стандартних, а також і нестандартних
(творчий спеціаліст) ситуаціях [3 с. 28].
Професійна компетентність формується на
основі та з допомогою ключових компетентностей, які, з одного боку, забезпечують
успішне її формування, а з іншого – лежать в
основі
професійної
компетентності
та
забезпечують її актуалізацію і реалізацію. У
зв’язку з цим розробка освітніх стандартів і
програм
з
окремих дисциплін
повинна
враховувати комплексність, міжпредметність і
системність змісту освіти з точки зору внеску в
розвиток ключових і формування професійних
компетентностей. У кожному навчальному
предметі слід визначити необхідну й достатню
кількість пов’язаних між собою реальних
досліджуваних об’єктів, що формуються при
цьому знань, умінь, навичок і здібностей
діяльності,
складових
зміст
певних
компетентностей. У житті учня вони будуть
відіграватимуть багатофункціональну міжпредметну роль, оскільки проявляються не тільки в
школі, але і в сім’ї, у колі друзів, у майбутніх
виробничій діяльності.
Професійна компетентність майбутнього
фахівця поєднує в собі інтелектуальну (знання та
способи пізнавальної діяльності), діяльнісну
(навички, вміння і бажано – здібності) й
суб’єктну (саморефлексія, самодетермінація та
саморегуляція) складові освіти. Вона включає не
тільки когнітивну й операційно-технологічну
складові професійної освіти, але й мотиваційну,
етичну, соціальну та поведінкову, тобто воно
включає результати навчання не тільки у вигляді
знань, навичок, умінь і здібностей, а й систему
ціннісних орієнтацій, мотиви, звички та
ставлення майбутнього фахівця.[5].
Компетентнісний підхід суттєво змінює роль і
функції педагогічних працівників школи.
По-перше, провідними стають виховна й
розвиваюча функції: головним є не учбова
дисципліна, яку ви викладаєте, а особистість
учня, його навчальна та соціальна суб’єктність,
які ви формуєте; не дисципліна формує
суб’єктність, а педагог своєю діяльністю; на ці
цілі не шкодуйте ні часу, ні зусиль, тому що
сьогоднішній активний учень – завтрашній
соціальний суб’єкт суспільства.
По-друге, пошук проявів ключових і
професійних компетентностей у своєму навчальному предметі. У зв’язку з цим працювати в
першу чергу не на свій предмет, а на
інтегральний результат – сформованість професійної компетентності випускників.
По-третє, прищеплюйте учням культуру
навчальної діяльності, основним результатом якої
має бути формування навчальної суб’єктності;
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показниками якої є здатність творчо мислити,
виконувати основні навчальні функції як суб’єкта
навчальної діяльності. Для цього необхідно:
– привчати учнів думати і діяти самостійно;
частіше використовувати питання «чому?»,
щоб навчити учнів мислити причинно; творче
мислення розвивається всебічним аналізом
проблем, рішенням пізнавальних завдань
кількома способами;
– пам’ятати, що знає не той, хто переказує, а
той, хто здатний застосовувати свої знання на
практиці;
– обов’язково враховувати життєвий досвід

учнів, їхні інтереси, особливості розвитку,
індивідуальні особливості, майбутню
професію та кар’єрні перспективи кожного
учня;
– заохочувати дослідну роботу учнів: знайдіть
можливість ознайомити їх з технікою
експериментальної роботи, алгоритмами
розв’язання задач, обробкою першоджерел і
довідкових матеріалів;
– навчайте так, щоб учень розумів: професійна
компетентність є для нього життєвою
необхідністю.
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О. Запрягайло

ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
СИСТЕМИ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНІСНО
– ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Освіта завжди була особливою функцією
суспільства й держави, спрямованою на
формування та розвиток соціально-значущих
якостей кожної людини як члена суспільства і
громадянина держави. Через освіту здійснюється
вплив на формування свідомості суспільства,
регулюються процеси відомого саморозвитку
громадян. Як соціальне та культурне явище
освіта є атрибутом людства, невід’ємним його
супутником у поступальному русі еволюційного
розвитку.
Сучасна освіта передбачає відкритість
майбутньому, а її подальший розвиток повинен
спрямовуватися на подолання замкненості й
надання освітньому процесу творчого характеру,
що потребує нової освітньої моделі, яка б
відповідала реаліям постіндустріального суспільства, глобальним змінам в усіх сферах життя,
викликаними сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, стрімкими інтеграційними
процесами в світі. Як вирішити цю проблему? За
законами синергетики, здатність соціальної

матерії до самоорганізації виявляється в тому, що
виникнення будь-якої проблеми породжує і
засоби її вирішення, які тільки треба вміти
побачити і використати. Саме тому великого
значення для розвитку суспільства набуває
осмислення якісно нових ознак і смислів сучасної
освіти в умовах цивілізаційних змін нашої
історичної доби, розуміння тенденцій її розвитку,
внутрішніх протиріч й механізму прогресу.
Інтеграція України у світовий освітній простір
і процеси глобалізації, приєднання до Болонського
процесу докорінно змінило філософію освіти та
концепцію її розвитку. Система освіти сама здатна
впливати на глобалізацію, формуючи лінію
майбутньої культури, економіки, політики регіону,
держави і світу в цілому. Якщо саме з таких
позицій розглядати Болонський процес, то можна
говорити про реальну модернізацію національної
системи освіти, вдосконалення та підвищення
якості освітніх послуг, створення умов для
формування сприятливих умов для індивідуального розвитку людини, її соціалізації і
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самореалізації у європейському просторі.
Вивчення міжнародного досвіду є надзвичайно
важливим для України, оскільки відсутність
чіткої національної стратегії інтернаціоналізації
освіти призводить до низького обсягу експорту
освітніх послуг, незадовільних темпів розвитку
міжнародних освітніх програм і, відповідно,
ускладнює ефективну інтеграцію вітчизняної
освіти до загальноєвропейського та світового
освітнього простору. Враховуючи, що
різноманітність культур, традицій, особливостей,
у тому числі і у сфері освітніх систем, є значним
надбанням країн Європейського Союзу, то
першочерговим завданням є їх збереження, а
також стимулювання розвитку національних
культур держав-членів Європейського Союзу.
Разом з тим відкриті ринки праці, право громадян
на вільне пересування в межах території
Європейського Союзу з метою поселення,
навчання чи працевлаштування створюють
підґрунтя для визначення і формування таких
знань, умінь, навичок та кваліфікацій, які б були
універсальними для всіх країн ЄС.
Саме тому дослідження освітніх систем країн
Європейського Союзу, спрямоване на виявлення
сутності, головних напрямів та чинників, що
зумовлюють спільність та розбіжність у
функціонуванні та розвитку освіти країн
Європейського Союзу, дозволить: визначити
майбутні цілі освітніх систем, враховуючи
спільні риси та національне різноманіття;
визначити нові європейські нормативи, основні
вміння, які необхідно набути з метою здійснення
навчання в продовж життя; пристосувати
європейські формальні та неформальні системи
освіти до потреб суспільства, що ґрунтуються на
знаннях, та спрямувати на розвиток особистої
мотивації, критичного мислення та уміння
вчитися; удосконалити наявні освітні системи та
розробити нові диференційовані стратегії;
зберегти прозорість та взаємне визнання
дипломів та свідоцтв про освіту, незважаючи на
неоднорідність окремих освітніх систем на
території Європейського Союзу. Визначення
взаємозв’язку між системами освіти у країнах
Європейського Союзу та їх об’єднання
забезпечить вільний вибір місця навчання,
сприятиме розвитку єдиної освітньої системи
найвищого рівня в Європі.
Однією з рушійних сил прогресу в будь-якій
області людської діяльності і знань є
синтезування накопиченого світового досвіду. В
умовах реформи системи освіти в нашій країні
все більшої важливості набуває вивчення і аналіз
тенденцій розвитку освіти за кордоном.
Як відомо, в системах освіти в провідних
країнах світу в даний час відбуваються процеси
демократизації. Суттєвою її ознакою разом з
доступністю, варіативністю і диференціацією,

децентралізацією управління є відкритість,
наступність всіх її ступенів.
У наші дні світове співтовариство визначає
зміст
нової
освіти,
розробляються
і
впроваджуються новітні технології навчання,
постійно вдосконалюється освітній процес.
Цьому сприяють важливі фактори: всезростаючий обсяг знань, умінь і навичок, необхідних
школярам, результати досліджень природи
дитинства, досвід роботи навчальних закладів
різних країн. Крім того, освіті необхідно
відповідати новому рівню виробництва, науки,
культури, таким чином, оновлення системи
освіти є актуальним, неминучим завданням.
Освіченість – одна з вирішальних життєвих
цінностей, обумовлена не тільки прагненням
оволодіти знаннями як гарантом здобуття
матеріальних благ, але й усвідомленням
необхідності
широкої
культури.
При
ранжируванні життєвих цінностей більшість
населення розвинутих країн світу віддає перевагу
освіті.
Отже, можна сказати, що аналіз різних систем
освіти та виявлення їх переваг та недоліків дають
можливість виділити передумови і тенденції
формування єдиного освітнього простору.
Реформування і модернізація освіти повинні
розглядатись як важлива суспільна проблема,
оскільки сфера освіти є посередником між
особистістю, суспільством і державою, реально
впливає на гармонізацію їх відносин. Сфера
освіти найбільш повно задовольняє не тільки
інтереси, потреби, запити особистості, здійснює її
підготовку до життя у соціумі, а й сприяє
формуванню у молодої людини свідомості
громадянина суспільства, здатності до розуміння
й сприйняття суспільних трансформацій, змін та
їхніх наслідків, активної життєвої позиції у
суспільних процесах.
В умовах швидкозмінного глобального світу
знання й кваліфікація особистості стають не тільки
її капіталом, особистісною цінністю, а й набувають
суспільної й державної цінності. Від кваліфікації й
освіченості кожної людини стає залежним
економічний і соціальний розвиток країни, її
національна безпека, а тому сфера, що продукує
людський ресурс – сфера освіти – виходить на
пріоритетні позиції і рівноправно починає
взаємодіяти з іншими суспільними сферами.
Освіта починає розумітися контекстно широко.
Отже, освітні реформи і модернізація освіти
повинні не тільки декларуватися, а й реалізуватися
як загальнонаціональне завдання, масштабна акція
всієї країни, що проводиться при ефективному
співробітництві всього суспільства і держави.
Тільки у такому випадку можна досягти нової
якості освіти, що відповідає сучасним запитам
кожного громадянина, суспільства і держави.
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А. Семененко

ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ПЕДАГОГІВ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ

В Національній доктрині розвитку освіти
зазначено, що в Україні повинен забезпечуватися
прискорений, випереджальний інноваційний
розвиток освіти шляхом оновлення змісту освіти
та організації навчально-виховного процесу
відповідно
до
демократичних
цінностей,
ринкових засад економіки, сучасних науковотехнічних досягнень [1]. Система освіти
одночасно є виробником інновацій шляхом
відповідної підготовки майбутніх фахівців, і сама
стає споживачем інноваційних технологій.
Проблеми інноваційних перетворень в освіті
привертали увагу вчених різних країн, які
прагнули усунути її консервативність (П. Блонський, Г. Ващенко, Д. Дьюї, О. О’Нейл, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Уошборн, Я. Чепіга,
С. Шацький та ін.). Сучасний період
інноваційних змін позбавлений вад уніфікованої
освіти і характеризується різноманітністю типів

освітніх
закладів,
варіативністю
змісту,
інтеграційними міждисциплінарними процесами
тощо. У радянській і вітчизняній науці проблеми
інноваційної діяльності в освітній сфері було
присвячено чимало досліджень провідних вчених,
серед яких Л. Ващенко, Л. Даниленко, І. Дичківська, М. Кларін, О. Козлова, В. Кремень, О. Пєхота, Л. Подимова, О. Попова, А. Прігожин,
В. Сластьонін, А. Хуторський та інші.
Світова тенденція освітянських реформ і
пошуків відобразилась у змінах стратегій
державної освітньої політики України. Це
втілилось у проголошенні курсу на інноваційний
розвиток. Продовж останніх років на виконання
стратегічного завдання було затверджено більше
десяти державних документів, серед яких Закон
України «Про освіту» (2017), «Про порядок
створення та функціонування технопарків та
інноваційних структур інших типів» (1996), «Про
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загальну середню освіту» (1999), «Про
інноваційну діяльність» (2002), Укази Президента
України «Про Національну стратегію розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року» (2013),
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти в
Україні» (2012), Постанова Кабінету Міністрів
України «Положення про загальноосвітній
навчальний заклад» (2010), наказ Міністерства
освіти і науки «Про затвердження Положення про
порядок здійснення інноваційної освітньої
діяльності» (2012) та інші.
Зазначена у державних законах політика є
основою стратегії вітчизняної освіти, а тактичним
завданням освітян стає організація інноваційної
діяльності у навчальних закладах. Значне місце
тут займають завдання створення інноваційних
структур у системі загальної середньої освіти
(центрів,
банків
інновацій,
технопарків,
інкубаторів тощо), удосконалення організаційноекономічного механізму міжнародного трансферу
технологій, сприяння розвитку винахідництва та
забезпечення надійного патентного захисту
результатів прикладних науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт у державі та за
кордоном. Ці проблеми знаходяться в стадії
розв’язання шляхом створення інноваційних
структур для системи загальної середньої освіти,
пошуку потенційних інвесторів і збереження
інтелектуального
потенціалу
педагогічних
працівників.
Інноваційне середовище у системі освіти за
якісними
характеристиками
являє
собою
сукупність нормативно-правових, соціальнопедагогічних,
психолого-педагогічних
та
організаційно-управлінських
умов.
Саме
взаємодія їхніх впливів й забезпечує виявлення
педагогічної ініціативи та якість науковометодичного супроводу освітніх новацій. На
засадах
наукового
аналізу
освітнього
менеджменту, сформовані знання про умови
впровадження освітніх ініціатив, фактори, що
впливають на перебіг інноваційного процесу,
алгоритм упровадження інновацій, складові
освітнього менеджменту тощо. Так, основними
умовами управління інноваційними процесами
визначено:
нормативно-правові,
соціальнопедагогічні, психолого-педагогічні та організаційно-управлінські.
Важливою складовою, що визначає долю
інноваційних проектів у навчальних закладах, є їх
інноваційна культура. Вона проявляється у таких
соціопсихологічних характеристиках колективу,
як відкритість до змін,
налагодженість
внутрішньої комунікації, а також наявність
ефективної
ланки
управління
(освітнього
менеджменту), здатної організувати втілення
інноваційних проектів.
Ракурс представленого дослідження зосеред-

жений на психолого-педагогічних умовах
управління інноваційними процесами, що
складають
основу
інноваційної
культури
навчального закладу та втілюються серед іншого
в особистісно-професійній компетентності педагогів.
Так,
у
контексті
інноваційної
компетентності розглядаються: готовність до
змін;
соціально-педагогічна
ерудованость;
здатність оперувати інформацією; готовність до
постійного самонавчання та саморозвитку;
комунікативність та емоційна стабільність;
здатність до прийняття рішень та командної
роботи; відкритість. Важливою складовою є
також мотиваційний компонент, який активізує
сприйнятливість педагогів до нового та їх
занурення в інноваційний процес, стимулює їхню
науково-методичну підготовку до інноваційного
пошуку.
Теоретики виокремлюють три типології
культури організації, що змінюється [2, с. 105106 ]:
– модель Харрісона, яка включає чотири типи
культури організації: культура, орієнтована на
ролі (в центрі уваги – процедури та правила);
організація, орієнтована на завдання (увага
концентрується на виконанні завдання,
гнучкості, швидкості, здатності діяти в нових
ситуаціях і адаптуватися до них); орієнтована
на людину (головне в ній – уміння і потенціал
окремих співробітників); орієнтована на
владу, в якій центральною ідеєю є зростання
організації та покращення підпорядкованості
системи;
– рівнева модель культури організації включає
чотири основні характеристики, що мають
свою ієрархію: зовнішні рівні – сила волі та
ритуали; внутрішні рівні – міжособистісні
стосунки учасників навчально-виховного
процесу, цінності й переконання;
– модель «культури в чотирьох вимірах»
складається з таких вимірів: «владної
дистанції»,
«усунення
невизначенності»,
«індивідуалізму та колективізму», «мужності
й жіночості»;
– знання базових моделей культури організації,
що змінюються й дає змогу здійснювати
діагностику культури будь-якого навчального
закладу.
Орієнтирами у цьому є такі критерії:
– cистема цінностей, що переважає у колективі;
– віра у можливості
самореалізації та
професіонального зростання в організації;
– цілі, що втілюються у плануванні та діях;
– мова та комунікативна культура колективу;
– спільні ритуали, традиції, документація
організації.
Правильно проведена діагностика унаочнює
низку проблем, що заважатимуть ефективному
впровадженню інновацій. Це проблеми складні,
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адже зміни у культурному рівні колективу не
можливо вирішити адміністративними методами
та прямими наказами. Тут необхідна продумана
стратегія і складна система тактичних заходів
(тренінгів, зустрічей, рекламно-просвітницьких
бесід тощо), що здатні поступово вплинути на
світогляд і умонастрої колективу. Організувати
таку компанію з внесення змін у культуру
організації здатне тільки керівництво закладу, а
якість і ефективність цього процесу залежить від
рівня
їхньої
культури
та
професійних
менеджментських навичок.
Однією з складових такої діагностики має
бути
вивчення
особистісно-професійної
компетентності педагогів. Здійснене в рамках
дослідження
анкетування
педагогічних
працівників, що проходили у 2017 році курси
підвищення
кваліфікації
в
Київському
університеті імені Б. Грінченка, визначило
вихідний рівень (мотиваційної та когнітивної)
готовності педагогів до інноваційної діяльності,
наявність знань про інновації та причини їх
виникнення; креативність і рефлексивність
педагогів.
Перші два питання анкети виявили рівень
обізнаності та готовності керівників (директорів,
вихователів-методистів
закладів
дошкільної
освіти) до інноваційних технологій. Було названо
26 інноваційних технологій, що впроваджувалися
у навчальних закладах за останні 5 років.
Найбільш поширеними інноваційними технологіями в закладах освіти є: методика М. Єфіменко
(21,56% респондентів), оздоровчі технології
терапевтичного
спрямування
(21,56%
респондентів), інформаційно-комунікативні технології (19,23% респондентів), проектна та
пошуково-дослідницька
діяльність
(19,23%
респондентів), Lego-конструювання (17,31%
респондентів), нетрадиційні техніки малювання
(17,31% респондентів), здоров’я збережувальні
технології (15,38% респондентів), інформаційнокоректурні таблиці Н. Гавриш та О. Безсонової
(13,46% респондентів), методика навчання
читанню М. Зайцева (11,54% респондентів),
методика використання схем-моделей для
навчання дітей описовим розповідям Т. Ткаченко
(11,54% респондентів), паперопластика (11,54%
респондентів).
Завдяки анкетуванню вдалося встановити, що
вихователів-методистів (93,93%), які відповідають за впровадження інноваційних технологій у своїй професійній діяльності, значно
більше, ніж директорів (73,69%). Такі результати
вочевидь
тісно
пов’язані
з
рівнем
поінформованості керівників про інновації, що
впроваджуються у закладах освіти району, міста,
області, а також наявним позитивним чи

негативним досвідом інноваційної діяльності,
фінансовими затратами на її технічне оснащення,
кваліфікаційним рівнем педагогів, браку часу
директорів на цю діяльність.
Більше чверті директорів (26,31%) ствердили
відсутність впровадження інновацій за останні 5
років у закладах, де вони є керівниками.
Відповідь на третє питання анкети показало, що
лише частина респондентів (68,42% директорів і
45,45% – вихователів-методистів) пов’язують
інновації зі зміною політики в галузі освіти. Це
виявило одну з вад сучасної інформативної
політики держави, а саме відсутність адекватної
комунікації між найвищими освітянськими
інституціями, що формують політику освіти, та
сферою закладів освіти, які її реалізують. Саме
так можна оцінити достатньо великий відсоток
респондентів, що не пов’язують освітні інновації
зі зміною політики в галузі освіти. Серед
директорів заперечувальну відповідь дали більше
чверті осіб (26,42%) і визнали свою необізнаність
з цієї проблеми (5,62%).
Ще наочніше ситуація у вихователівметодистів, серед яких менше половини
пов’язують інновації зі зміною політики в галузі
освіти. Менше чверті з них або не знає відповіді
на це питання (21,21%), або дає заперечувальну
відповідь (21,21%).
У питанні застосування інновацій у виховній
роботі з дітьми приблизно однакова частина
респондентів (73,68%
директорів; 69,70%
вихователів-методистів) відповіла стверджувально. Однак виявилися і керівники, які не
впроваджують інновацій у виховній роботі
(10,53% директорів і 12,12 % - вихователівметодистів), не обізнані у цьому питанні (10,53%
директорів, 15,15% (вихователів-методистів) та
не змогли дати відповіді на нього (5,26%
директорів,
3,03%
вихователів-методистів).
Відповідно ця частина педагогічних працівників
працює із застарілими методиками, фронтальними формами організації дітей, далекими від
принципу дитино-центризму.
Встановлено, що переважна більшість
керівників (68,42% директорів і 60,61%
вихователів-методистів) намагаються поширювати власний педагогічний досвід закладу.
Разом із цим менше чверті з них визнають
відсутність такої практики (15,79% директорів;
24,24% вихователів-методистів) або не обізнані у
цьому питанні (10% директорів; 15% вихователівметодистів) і не залишили відповіді (5,26%
директорів; 6,06% вихователів-методистів).
Умовний поділ керівників (директорів і
вихователів-методистів) на п’ять груп за
принципом їх відношення до інновацій
представлений у таблиці 1.
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Таблиця 1.
Характеристика груп по відношенню керівників до інноваційної діяльності

Отже, тільки незначна частина респондентів виявилося критичне ставлення до інновацій і
(7,7%) зарахувала себе до групи А, лідерів значна обережність у їх застосуванні в закладі
інноваційної діяльності, що постійно цікавляться дошкільної освіти. Останнє питання анкети визнаінноваційними освітніми технологіями й сміливо чало актуальні напрямки інновацій у педагоїх застосовують у професійній діяльності. Майже гічному середовищі. Безперечним лідером стали
половина педагогів, які зарахували себе до 2-ї інновації у сфері інклюзивної освіти, інформагрупи Б (46%), цікавляться інноваційними освіт- ційно-комунікативні та здоров’язбережувальні
німи технологіями, але прораховують їх доці- технології. Саме з ними хотіли детально ознайольність й впроваджують після успішної апробації митися керівники дошкільних закладів найблиіншими педагогами.
щим часом. Разом із цим приблизно однакова
Менше чверті (17,3%) керівників вважають, частина респондентів не дала відповіді на це
що їх можна віднести до групи В. Вони питання (26,42% директорів та 30,30% - виховасприймають інноваційний продукт стримано, телів-методистів. Отже, можна стверджувати, що
разом із цим не бажають відставати від інших, більше чверті керівників не зацікавлені іннованове опановують тоді, коли більшість педагогіч- ційною діяльністю і не збираються найблищим
ного колективу його опрацює. І тільки одна особа часом впроваджувати її у освітній процес
(2%) ототожнила себе з групою Г. Цей керівник дошкільного закладу.
більше сумнівається, ніж вірить в інновації, й
Друга анкета дозволила визначити три рівні
віддає перевагу перевіреним методикам. Ціка- (високий, середній, низький) креативності і
вим видається факт значної кількості осіб (27%), рефлексивності керівників щодо впровадження
що не захотіли визначити свою належність ні до інноваційної діяльності. Результати аналізу
однієї групи педагогів.
представлені у таблиці 2.
Таблиця 2.
У переважної кількості (65,3%) респондентів
Показники рівнів креативності і рефлексивності керівників щодо впровадження інноваційної
діяльності в закладі дошкільної освіти
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За результатами, представленими у таблиці 2,
кількість керівників, що забезпечують високий
рівень поінформованості колективу закладу про
педагогічні інновації (26,92%), майже удвічі
менша ніж, керівників із середнім рівнем
(48,08%). Достатньо високий відсоток (25%)
керівників із низьким рівнем
забезпечення
інформованості колективу з означеного питання.
Це свідчить як про недостатню доступність
інформації про інновації, так і про різницю в
інноваційній культурі закладів та їх працівників.
Більше половини респондентів (57,69%)
визнали, що відношення до педагогів у їхньому
закладі залежить від активності в інноваційній
діяльності. Це доводить міцний зв’язок між
професіоналізмом та інноваційною активністю
педагогів і є запорукою систематичної оновлюваності сучасності навчальних закладів.
Приблизно однаково розподілились респонденти щодо визначеності результатів інноваційної діяльності педагогів у закладі. Тут
переважав середній рівень (відповідно 46,15% - у
закладі). Високий рівень визначеності результатів
констатували більше чверті керівників (28,85% у закладі). Це унаявлює, що високі результати
пов’язані з достатньою виваженістю роботи
методичних центрів, а також свідчить про
наявність простору для вдосконалення їхньої
інноваційної діяльності. Серед стимулюючих і
заохочуваних
засобів
були
моніторинги,
консультування, тренінги, майстер-класи, творчі
групи, семінари, моральна (подяки, грамоти,
дипломи) чи матеріальна (премії, призи на
конкурсах) підтримки.
Про високий рівень комунікації у районі
засвідчують результати відповіді на шосте
питання. Так, половина
респондентів (50%)
поставили високий бал, адже впевнені, що
результати роботи учасників інноваційної
діяльності будуть обов’язково відомі всій
професійній
спільноті
району
(засобами
проведення: конференцій, методичних об’єднань,
семінарів, сайту управління освіти тощо).
Середній рівень виявився у меншої половини
(40,38%) респондентів. Лише незначний відсоток
(9,62%)
керівників
засвідчили
низьку
поінформованість у результатах інноваційної
діяльності в районі. Це директори закладів, що не
відвідують районні методичні заходи з
інноваційної
діяльності,
а
замість себе
відправляють туди вихователів-методистів чи
інших педагогічних працівників.
Оцінюючи відповідність винагороди результатам праці в реалізації інноваційних проектів,
більша частина респондентів (44,23%) дала
середню оцінку і тільки чверть (25%) вважають її
високою. Значна частина керівників (30,77%)
оцінили винагороду як недостатню. Це свідчить
про прогалини у політиці стимулювання
та

заохочення інноваційної діяльності, яка є
достатньо ресурснозатратною для педагогів, вони
очікують на відповідні винагороди з боку
адміністрації
району,
міста.
Гармонізація
очікуваних і реальних винагород є складовою
проектного
етапу
планування
інновацій
методистами РНМЦ. Ця узгодженість також є
запорукою підвищення інноваційної культури
педагогів, а отже, зміцнення їхнього потенціалу
щодо освоєння та впровадження нових інновацій.
Цікавими на цьому фоні є результати
відповіді на сьоме питання. Рекордна кількість
респондентів (61,54%) обрала високі бали,
стверджуючи, що у процесі інноваційної
діяльності педагоги відчувають позитивні емоції
частіше, ніж негативні. І це незважаючи на
існуючі недоліки в організації інноваційної
діяльності як в дошкільному закладі, так і в
районі. Отже, інноваційний компонент є
органічною складовою педагогічної практики та
внутрішньою потребою педагогів (лише 7,69% керівників поставили низькі, і 30,77% середні
бали).
Так
стає
зрозумілою
особлива
відповідальність
адміністративних і контролюючих органів освіти в організації навчальновиховного процесу таким чином, щоб розкривати
і зміцнювати цей інноваційний потенціал
педагогів.
Проведений аналіз засвідчує сформовану
мотиваційну
готовність
до
інноваційної
діяльності (93% вихователів-методистів, 73%
директорів). Це проявлялося у наявності
пізнавального інтересу до інноваційних технологій та розуміння значення їх застосування.
Когнітивна
готовність
досліджуваних
до
інноваційної діяльності проявилася в обізнаності
щодо інноваційних
технологій,
наявності
методичних знань, умінні успішно застосовувати
інновації. Впевнено можна стверджувати, що
переважна
більшість керівників
проявляє
креативність мислення та готовність до створення
і впровадження нових, нетрадиційний підходів в
організації освітнього процесу. Досліджуваними
був
продемонстрований
високий
рівень
рефлективності щодо оцінювання себе як
суб’єкта інноваційної діяльності та сучасного
освітнього контексту.
Разом із цим бесіди показали, що директорам
закладів освіти бракує інформаційних матеріалів,
щодо інноваційних технологій, організації
роботи експериментальних майданчиків і освітніх
проектів регіонального та всеукраїнського рівнів.
Недосконалою є політика стимуляції, заохочення
та підтримки інноваційної активності педагогів.
А тому освітянський простір потребує нових
сучасних форм поширення та розповсюдження
інноваційного досвіду.
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Ю. Карпенко

КОНТЕКСТНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ
КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ

В умовах реформування загальної середньої
освіти вчителю математики доведеться будувати
процес навчання передбачаючи формування в
учнів ключових компетентностей [1]. Очевидно,
що усі ці компетентності неможливо сформувати
і розвинути формами, методами та засобами лише
традиційного
навчання,
орієнтованого
на
формування знань, умінь і навичок. А тому
необхідно проаналізувати теорію та технології
контекстного навчання. Теорія контекстного
навчання спочатку застосовувалася у сфері
професійного навчання, проте основні її
положення можуть бути використані і в
загальноосвітній школі, зокрема у навчанні
математики.
Останнім часом проблема контекстного
навчання досить активно обговорюється на
сторінках методичної та психолого-педагогічної
літератури. Концепція контекстного навчання
була розроблена А. Вербицьким у 1991 році [2].
С. Качалова розглядала особливості навчальновиховного процесу контекстного типу [5]. Н. Лаврентьєва запропонувала форми та методи
навчання контекстного типу [6]. Є. Ширшов і
О. Чурбанова визначили особливості педагогічної
технології контекстного типу [7]. Т. Дубовицька
розробила принципи використання контексту як
інструменту організації освітньої діяльності [4].
Н. Демяненко
обґрунтувала
співвідношення
компетентнісного підходу та контекстного
навчання [3]. Проте зазначені дослідження
стосуються в основному вищої школи, на
сьогодні не розроблено методичних рекомендацій
щодо використання технологій контекстного
навчання на уроках математики.
Отже, мета статті – розкрити особливості
реалізації технологій контекстного навчання на
уроках математики в умовах становлення
компетентнісної освіти.
Контекстне навчання, за визначенням А. Вербицького, – це моделювання предметного та
соціального змісту майбутньої діяльності, що
забезпечить активність учнів [2].
Аналіз психолого-педагогічної літератури

свідчить, що основою контекстного навчання є:
– діяльнісна теорія засвоєння соціального
досвіду;
– теоретичне узагальнення практичного досвіду
«активного навчання»;
– категорія «контекст», що відображає вплив
предметного та соціального контекстів
майбутньої
навчальної
та
професійної
діяльності учня на процес і результати його
навчальної діяльності у школі.
Отже, для реалізації компетентнісного
підходу у навчання математики вчитель,
обираючи форми та методи навчання, повинен
враховувати особливості можливої майбутньої
професійної діяльності. Модель професійної
діяльності фахівця включає опис системи його
основних функцій, проблем і завдань, предметних
і соціальних компетентностей. При тому в учнів
не лише формуються відповідні ключові
компетентності, а й уявлення про знання, уміння,
навички, компетентності необхідні у тій чи іншій
професії.
Це дає змогу визначити основні принципи
контекстного навчання на уроках математики:
1) забезпечення активного включення учнів у
навчально-пізнавальну діяльність;
2) моделювання у навчальній діяльності учнів
особливостей професійної діяльності спеціалістів різних галузей;
3) використання методів і прийомів проблемного
навчання;
4) відповідність форм організації навчальної
діяльності учнів меті й змісту освіти, зокрема
математичної;
5) провідна роль спільної діяльності, міжособистісної взаємодії та діалогічного спілкування
суб'єктів освітнього процесу (вчителя та учнів,
учнів між собою);
6) поєднання інноваційних і традиційних
педагогічних технологій;
7) єдність навчання та виховання особистості
учня.
До особливостей реалізації технологій
контекстного навчання на уроках математики
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можна віднести таке:
– діяльність учня спрямована не лише на
засвоєння системи знань, умінь і навичок, а й
на формування компетентностей певного
фаху;
– задіяний увесь потенціал активності учня (від
сприйняття до соціальної активності);
– засвоєння знань та формування відповідних
компетентностей відбувається у контексті
розв’язання учнем змодельованих проблемних
(професійних) ситуацій, що сприяє реалізації
профорієнтації у навчанні математики;
– поєднання
індивідуальних,
групових
і
колективних форм роботи учнів, що стимулює
інтелектуальний і особистісний розвиток
кожного учня, а також моральних якостей
особистості;
– в учнів формується досвід використання
навчальної інформації для регуляції власної
діяльності
та
майбутньої
професійної
діяльності;
– моделювання проблемних ситуацій відображає сутність процесів, що відбуваються
сьогодні у науці, на виробництві і у
суспільстві, що забезпечує розуміння учнями

наявних проблем та пошуку шляхів їх
вирішення;
– з об’єкта навчання учень перетворюється на
суб’єкт пізнавальної, майбутньої професійної
та соціокультурної діяльності;
– можливість поєднання традиційного й
інноваційних підходів у навчанні.
Отже, тенденції розвитку сучасної загальної
середньої освіти та математичної освіти зокрема
вимагають оновлення форм, методів і засобів
навчання. В умовах впровадження компетентнісного підходу в освіті потрібна опора на
розвинену психолого-педагогічну теорію або
комплекс теорій. В якості такої теорії може
виступити
теорія
контекстного
навчання.
Визначені у статті особливості реалізації
технологій контекстного навчання на уроках
математики в умовах становлення компетентнісної освіти спрямовані на формування в учнів
початкових уявлень про майбутню професійну
діяльність, всебічний розвиток учня, його
талантів, інтелектуальних і творчих здібностей,
формування компетентностей необхідних для
його успішної самореалізації у подальшій
навчальній і професійній діяльності.
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З досвіду роботи
С. Малікова

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ
ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

«Я знаю, навіщо я навчаюся, де і як я можу ці
знання застосувати» – основна теза сучасного
розуміння методу проектів. Він надає вчителю
безмежні можливості для виконання навчальних
завдань і розвитку творчих здібностей учнів.
Метод допомагає вирішити низку важливих
питань: як підвищити читацьку активність учнів,

яким чином перетворити процес читання з
обов’язку на частинку дозвілля, як «осучаснити»
літературний твір світової класики.
Захоплені проектуванням учні отримуватимуть знання про основні літературознавчі
поняття цікаво й нетрадиційно. Проектування
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заохочує до вивчення зарубіжної літератури,
При тому всі члени шкільного колективу
навчає оперувати набутими вміннями та
розділяють відповідальність за його роботу.
навичками.
2. Учитель повністю відповідає за дітей, які беВаріантів проектів, над якими можуть праруть участь у проекті, за їхній успіх і за їхню
цювати учні, безліч. Але успішна реалізація
безпеку.
технології проектного навчання стане можливою, 3. Учитель довіряє учням, вважає їх
коли вчитель створить відповідні педагогічні
рівноправними учасниками загальної творчої
умови.
роботи і постійно підкреслює це своєю
1) Створить проблемну ситуацію, яка дозволить
поведінкою.
сформулювати учням актуальну й цікаву 4. Учитель створює умови для самостійної роботему для вивчення та дослідження.
ти дітей. Він так налаштовує свій клас, щоб у
2) Надасть школярам можливість обрати тему
ньому можна було вільно і самостійно працюпроекту, а також можливість індивідуально
вати.
або в групі планувати роботу, реалізовувати 5. Учитель виробляє нову позицію. Він перехосвій проект.
дить з позиції лектора та контролера на
3) Допоможе розподілити підтеми по групах,
позицію помічника, наставника.
ролі та функції в групі. Ці ролі можуть бути 6. Учитель втручається в самостійну роботу
такими: організатор, теоретик, програміст,
дітей тільки тоді, коли цього вимагають обсценарист, «інтернетчик», відеооператор,
ставини або самі учні про це просять.
експериментатор, оформлювач, доповідач
Предмет «Зарубіжна література» вивчається у
тощо. Роль не виключа, а передбачає 5-11 класах загальноосвітньої школи. Тому
співпрацю в проектній групі, взаємодію з вчителю, який бажає працювати за методом
членами інших груп.
проектів, слід враховувати вікові особливості
4) Сприятиме виявленню в учнів пошукової учнів. Аналіз науково-педагогічного досвіду у
активності в їхній дослідницькій діяльності.
сфері літературного розвитку учнів дає змогу
5) Підтримуватиме і заохочуватиме всебічний припустити, що тут є певна вікова динаміка,
пошук інформації учнями, використання пов’язана із сенситивністю (чуттєвістю) до
різних методів дослідження.
сприйняття літератури та інших видів мистецтва.
6) Консультуватиме учнів на всіх етапах робо- У кожному віковому періоді учні мають свої
ти.
особливості. Для певного віку характерні
7) Організовуватиме підбиття підсумків критичні етапи, коли змінюються зміст і форма
проміжних етапів роботи.
художньо-творчої діяльності й відповідно її
8) Надасть учням можливість для самооцінки вплив на загальний, творчий і літературний
виконаних ними проектів і роботи над ними.
розвиток. Образи, створені учнями, мають ознаки
9) Допоможе у створенні презентації.
не тільки словесного мистецтва, а й синтетичні
Ще однією умовою успіху учнівського про- риси, характерні, наприклад, для образотворчого,
ектування є дотримання учителем правил, музичного, театрального, кіноматографічного.
передбачених Дальтон-планом (Нідерланди).
Кожен учитель повинен спланувати проект1. Учитель сам вибирає, чи буде він працювати ну діяльність у різних класах відповідно до
за методом проектів. Ніхто з адміністрації вікових особливостей учнів. Можна запропонущколи не може на’язати йому це рішення.
вати такі види проектів.
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Які уроки «найбільш» потребують застосування методу проектів?
На яких саме уроках застосування методу
проектів є найефективнішим? Першою чергою це
урок-огляд.
Для прикладу звернемося до програмових
вимог 9 класу.
Перша тема — «Вступ. Із літератури
європейського бароко. Педро Кальдерон». На
вивчення теми відводиться 3 години. За
Державними вимогами до рівня загальноосвітньої
підготовки учень в результаті вивчення цього
матеріалу: «дає визначення бароко (як
літературного напряму XVII ст.)». Отже, для
розповіді про європейське й українське бароко,
глибокого аналізу драми Кальдерона, який
грунтується саме на знаннях особливостей цього
літературного напряму, часу замало. Науковці не
радять перетворювати учня на «скарбничку
знань». Але неможливо працювати з текстом
драми, не наповнивши цю «скарбничку» достатньою кількістю інформації. І це потрібно робити
(наповнювати «скарбничку») під час вивчення
теми «Із літератури класицизму», «Із літератури
XVIII століття. Просвітництво», «Із літератури
романтизму», «Від романтизму до реалізму». Як
опанувати такий обсяг інформації, не перетворивши матеріал з теорії літератури на мішанину
«ізмів» у голові учня? Одним зі шляхів
вирішення проблеми може бути застосування
методу проектів.
Комп’ютерна презентація або проект
«Рекламний постер», «Публікація» стисло, наочно може допомогти засвоїти багато інформації.
Проект «Наукова конференція» або «Круглий
стіл» дасть поглиблене розуміння будь-якого
поняття теорії літератури.
Проект «Спектакль» надасть можливість учням зустрітися з П. Кальдероном і письменниками – його сучасниками – в уявній мандрівці
в минуле і попросити їх розповісти про
світоглядні та художні принципи бароко. Роль
п и с ьм е н ни кі в в и к он ую т ь з а з да л егі д ь
підготовлені учні, заздалегідь складається і
сценарій цієї «зустрічі». Інколи вдалі проектні
ідеї висувають самі учні.
«Віртуальний музей» – це одна з цікавих
форм проектної роботи з вивчення біографії і
творчості письменника. Можна запропонувати
проекти «Прес-конференція» або «Інтерв’ю». Це
рольові проекти. Відомо, що кожен журналіст
перед зустріччю з цікавою людиною вивчає
факти її біографії та планує питання. Можна
розіграти таку прес-конференцію за готовим
сценарієм. Але набагато цікавішим буде жива
прес-конференція з непередбаченим (тому й
цікавим) перебігом подій. «Журналісти», які ретельно готуються до прес-конференції заздалегідь, дізнаються про події життя і творчість
митця від самого «письменника».

Як свідчить досвід, учителі гуманітарних
дисциплін використовують методичний
потенціал творчих проектів. На уроках розвитку
мовлення є можливість виконувати і
презентувати міні-проекти.
Варто додати, що впродовження проектної
діяльності натикається на труднощі, пов’язані з
організацією класно-урочної системи навчання.
Науковці розрізняють проектну форму
організації навчального процесу, альтернативну
класно-урочній системі, і метод проектів, який
може бути використаний на уроках разом з
іншими методами навчання.
Практика роботи сучасних шкіл свідчить,
що, окрім міні-проектів, проект дійсно не
«вписується» в урок тривалістю 40-45 хвилин.
Повноцінна реалізація кожного з його етапів
вимагає більшого часу.
Наприклад, двох уроків, на яких можна
реалізувати міні-проект «Розробка рекламного
постеру» (інтегрований урок мови або
літератури й інформатики).
Більш ефективним виявляється проект, який
триває 4 - 7 уроків. Під час виконання домашнього завдання до чергового уроку учні
самостійно (індивідуально або в групах)
виконують той або інший етап роботи над
проектом, звітують про виконану роботу на
початку наступного уроку. Останні два уроки
(спарені) використовуються для презентації
повністю підготовлених проектів. Глибокі та
змістовні проекти реалізуються у позакласній
діяльності.
Це стосується:
– проектів, виконаних протягом проектного
тижня (в цей час уроки не проводяться, тому
загальна тривалість виконання проекту
складає 40-48 годин);
– середньострокових рольових і дослідницьких
проектів, що передбачають польовий (виїзний)
етап;
– тривалих (річних) проектів, дослідницького
характеру.
Варто зауважити, що подібні проекти
вимагають від учителя та учнів неабияких зусиль,
часу, напруження. Скільки таких проектів можна
реалізувати протягом навчального року?
Оптимальна кількість – один або два. Заява
учителя про те, що він працює з 29 проектами,
викликає, як мінімум, подив. Можна без вагань
сказати, що це псевдопроекти, адже вчитель
фізично не в змозі контролювати їх виконання.
Проектна робота забезпечує нас широким
спектром діяльності. Вона невичерпна, як невичерпна творчість. Саме тому ця методика завжди
буде актуальною й однією з найперспективніших.
Участь у проектній діяльності дає змогу
самореалізуватися як учневі, так і педагогу,
розкриває інтелектуальний потенціал усіх
учасників.
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А. Азаренкова

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ШЛЯХОМ
ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ З МАТЕМАТИКИ

Потреби сучасного суспільства ставлять
перед школою завдання формувати освічену,
працьовиту, культурну, творчу й одночасно
конкурентноспроможну особистість. Питання
розвитку саме творчої особистості, необхідність
підвищення інтелектуально-культурного потенціалу країни стає все актуальнішим. Ідея розвитку
природних здібностей дитини, розкриття її
творчості відповідає одночасно інтересам учня,
родини, школи, суспільства, запитам держави.
Формуванню самодостатньої,
компетентної,
творчої особистості як вчителя, так і учня, сприяє
залучення школярів до науково-дослідницької
діяльності. Реалізація «Державного стандарту» [5] потребує змін у роботі вчителя
математики, покладанню на нього нових функцій
у процесі професійно-педагогічної діяльності,
забезпечення методичного супроводу навчальної
діяльності.
Глибоке теоретичне дослідження питань
творчості, аналіз проблем і суперечностей,
опрацювання сучасної методичної літератури,
власний досвід роботи сприяли створенню
освітньої моделі, дозволили виробити ефективну
методику роботи з учнями та робочі прийоми
педагогічної техніки, що є складовими авторської
системи роботи.
Провідна ідея – створення оптимальних умов
для розвитку та саморозвитку особистості учня.
Основна мета вчителя – навчити дитину мислити,
уміти знаходити шляхи вирішення проблем,
сприяти становленню й розвитку особистості
кожного учня, формуванню його моральних
якостей (наполегливості, цілеспрямованості,
самостійності, здатності аргументовано відстоювати свої погляди та переконання). Отже,
потрібно навчити дитину вчитися, радіти процесу
пізнання нового.
Для реалізації поставленої мети формулюємо
перед собою основні завдання:
– захопити, зацікавити учнів математикою,
вселити впевненість у своїх силах;
– допомогти учням здобути максимально міцні
та обґрунтовані знання з предмету у
відповідності до програми;
– створити умови для творчого розвитку
особистості кожного учня та
його
самореалізації.
Для реалізації поставлених освітніх завдань
створено власну систему роботи з учнями по
виявленню та розвитку їхніх природних
здібностей, кожний етап якої сприяє досягненню

основної мети. Особливість досвіду полягає у
широкому залученні учнів до науководослідницької діяльності на всіх етапах
освітнього процесу, значної кількості різноманітних інтелектуальних змагань,
створенні
різновікових, різнорівневих груп школярів для
підготовки до цих змагань. На нашу думку,
результати педагогічної діяльності щодо розвитку
творчих здібностей учнів, створена мною система
роботи з обдарованими, запропоновані ефективні
методи та прийоми роботи з дітьми мають
практичне
значення,
що
підтверджується
високою результативністю участі учнів у різних
математичних змаганнях. Зокрема, більше 80
учнів стали призерами ІІ етапу, 54 – призерами ІІІ
етапу, один учень – призером
ІV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики. Із 2006 року 54 учні стали призерами
обласного етапу, з них 15 учнів - переможцями
Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН. У 2012 році учень 11
класу Гетало Станіслав здобув срібну медаль на
міжнародній конференції молодих вчених у
Нідерландах. За період із 2000-го року учні
постійні учасники та призери Всеукраїнського
турніру юних математиків, вузівських олімпіад,
інших математичних конкурсів.
Особливе значення для формування особистості має творча діяльність, тому основний
принцип сучасної освіти – діяльнісний підхід.
Навчання в діяльності спонукає учнів мислити,
концентрувати набутий досвід, аналізувати,
реалізувати набуті знання на практиці. Учитель
повинен навчити дитину творити і отримувати
задоволення від своєї творчості. Дослідницька
робота змінює світогляд людини, самооцінку, має
значний вплив на формування життєвих
цінностей.
На мій погляд, найбільш яскраво розкриває
свої здібності дитина в позакласній діяльності.
Тому значну увагу приділяємо саме індивідуальній та позакласній роботі. Залучаємо дітей до
участі у різних інтелектуальних змаганнях, у
тому числі математичних олімпіадах, турнірах,
конкурсах МАН, конференціях тощо. При підготовці до інтелектуальних змагань практикуємо
створення різнорівневих різновікових груп
школярів.
Активізувати розвиток творчих здібностей
допомагають завдання з параметром, завдання,
що вимагають досліджень, олімпіадні задачі.
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Наприклад. Знайти всі значення параметра а, при яких система рівнянь має рівно три розв’язки:

x  y  z  1
 2
2
2
3
3
3
 x  y  z  x  y  z  14
 xyz  a

Учні повинні помітити симетричність рівнянь
системи та пригадати, як це впливає на кількість
x

;

y

;

z

розв’язків (кожна трійка чисел (
) дає
рівно шість розв’язків, якщо числа не рівні між
собою, тому два з них повинні бути однаковими).
0

0

0

x  y

Нехай
. Тоді одержимо a  3 .
Досвід педагогічної діяльності, аналіз
наукових джерел дозволяють зробити наступні
висновки:
1. Здібності – це можливості. Потрібно багато
факторів, без наявності яких здібності можуть
згаснути, так і не спалахнувши.
2. Здібності розвиваються тільки в діяльності.
Найбільш широко розкриває свої здібності

дитина в позакласній роботі, що допомагає їй
реалізуватися, віднайти шляхи самопізнання й
самовдосконалення.
3. Потрібно виявляти здібності якомога раніше.
4. Для успішного формування у школярів
якостей творчої особистості потрібно надавати
їм максимум можливостей для випробовування себе у творчості.
5. Розвивати творчі здібності потрібно в системі.
Досвід доводить, що в практиці навчання
немає єдиного ідеального підходу, а є велике
розмаїття ідей щодо організації навчання. І
майстерність вчителя полягає саме у виборі
оптимальних підходів, їх вмілому поєднанні.
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В. Черненко

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У
ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Використання мультимедійних засобів при
навчанні передбачає декілька основних напрямів
реалізації педагогічної діяльності, серед них
можна виокремити два відповідно до ролі учнів
при проектуванні та створенні комп’ютерних
засобів навчання. До першої групи слід віднести
ті освітні продукти, які розробляються
вчителями і при роботі з якими учням надається
лише пасивна роль отримувача інформації. До

другої групи належать інтерактивні освітні
засоби. Вони передбачають активну роль учня,
який самостійно обирає розділи в межах теми,
визначаючи послідовність їх вивчення.
Найефективнішими з огляду на розвиток
навичок мислення, пізнавальної діяльності учнів і
навичок до самостійної дослідницької діяльності є
засоби, які проектуються та розробляються самими
учнями при вивченні навчального матеріалу [1].
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Викладачі відзначають високий рівень мотивації
учнів у випадках, коли їм надається можливість
за допомогою інформаційних технологій
представляти результати цікавого для них
проекту.
Викладачі, що навчаються ефективному
використанню
інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) у навчальному процесі, можуть
знайомитися з прикладами мультимедіа-проектів
і мультимедіа-уроків на Інтернет-сайтах, де
зібрані колекції робіт учнів і методичні розробки
вчителів, зокрема:

підготовка комп’ютерних презентацій за допомогою мультимедіа;

зйомка та комп’ютерний монтаж відеофільму;

створення Інтернет-сайту;

розробка навчального проекту.
В статті розглядатимуться дидактичні
особливості
проектування
мультимедійних
презентацій,
що
використовуються
у
навчальному процесі. Презентація – слово, яке в
українській мові має два значення:
– дія, акція (загальновживане значення): показ
нового товару, пред’явлення широкому
загалу нової інформації (представлення нової
книжки, колекції мод, кінофільму) як
рекламна, популяризуюча акція;
– документ,
створений
за
допомогою
комп’ютерної
програми
PowerPoint;
синонімами терміну «презентація» в цьому
розумінні є поняття «комп’ютерна презентація» та «мультимедійна презентація».
Поняття мультимедіа об’єднує різноманітні
інформаційні об’єкти – (текст, графіка, відео,
анімація та звук [4]), які можуть використовуватися як учнями так і вчителями при
проектуванні
власних
розробок.
Ними
застосовуються інструментальні засоби розробки
навчальних мультимедіа-матеріалів для формування гіперпосилань між фрагментами змістовних частин, забезпечення інтерактивності та
створення багатошарових модульних структур,
які включають цифрові фотографії, скановані
зображення, фрагменти фільмів і текстів.
Презентація являє собою послідовність
змінюючих один одного слайдів, тобто
електронних сторінок.
Демонстрація такого документу може
відбуватися на екрані монітору комп’ютера або
на великому екрані за допомогою спеціальних
пристроїв: мультимедійного проектора, плазменого екрана, мультимедійного плато, телевізора,
тощо. Глядачі бачать чергування зображень, на
кожному з яких можуть бути текст, фотографії,
малюнки, діаграми, графіки, відео-фрагменти.
Все це може супроводжуватися звуковим
оформленням – музикою чи голосовим
коментарем диктора. Частіше демонстрація
презентації супроводжує доповідь окремої

людини.
При демонстрації об’єкти можуть відразу
відображатися на слайдах, а можуть з’являтися
на них поступово, в певний час, визначений
доповідачем для підсилення наочності доповіді й
акцентування на особливо важливі моменти її
змісту. За потреб доповідач може порушити
визначену заздалегідь послідовність демонстрації слайдів і перейти до будь-якого з них у
довільному порядку.
Проведення презентації може супроводжуватися показом документу-презентації для більшої
наочності та демонстрації об’єктів і подій, які не
можуть бути безпосередньо представлені
аудиторії.
Вимова заслуговує на окрему увагу. Нечітка
вимова заважає сприйняттю інформації. Значні
труднощі викликають слова, що починаються
або закінчуються такими звуками, як [f], [t], [k],
[v], [d]. Наприклад, фраза «Our informed and competent image» може прозвучати, як «Our informed,
incompetent image». Для тренування вимови дуже
корисними є скоромовки. Слід також уникати
голосового виділення слів, що починаються з
голосних. Це посилює тиск на голосові зв’язки і,
як наслідок, робить голос різким і надривним.
Для м’якої та плавної вимови рекомендується
виділяти слова, що починаються з приголосних.
Програма PowerPoint дозволяє створювати
презентації з ефектами анімації окремих об’єктів
(тексту, фотографій, малюнків), зі звуковим
супроводом, демонстрацією відеофрагментів і
використанням
гиперпосилань для зміни
визначеної послідовності демонстрації слайдів.
Програма включає можливості малювання
простих об’єктів і внесення зміни до малюнків і
фотографій, відображення графіків і діаграм. На
базі розробленої презентації забезпечується
можливість її друкування в різних формах [2].
Збереження презентації у різних форматах
дозволяє використовувати її не лише на
комп’ютерах, на яких встановлене програмне
забезпечення Microsoft Office, а й переглядати за
допомогою будь-якого браузера.
В
науково-теоретичних
дослідженнях
відсутня загальновизнана класифікація презентацій за типом змісту й оформленням. Наприклад,
Л. Ястребов [7] пропонує класифікувати
презентації за ступенем їх «оживлення» різними
ефектами. Він виділяє такі групи презентацій.
1. Офіційна презентація: різного роду звіти,
доповіді тощо перед серйозною аудиторією, в
якій
необхідним
є
строгий
дизайн,
витриманість, єдиний шаблон оформлення для
всіх
слайдів,
вимагається
чітке
структурування та розміщення на слайдах всіх
тез доповіді.
2. Офіційно-емоційна презентація. Така презентація використовується для двох цілей: переда-
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ти слухачам деяку офіційну інформацію та надихати їх, переконати в чомусь. Наприклад, таку
презентацію можна зробити на батьківські збори.
3. «Плакати». В цьому випадку презентація
складається тільки з ілюстративного
матеріалу. На слайдах – тільки ілюстрації з
мінімумом підписів, комп’ютер використовується як звичайний слайд-проектор. Уся
робота по поясненню змісту покладається на
доповідача. Дуже бажаний єдиний шаблон
оформлення.
4. «Подвійна дія». На слайдах презентації, крім
зображень, використовується текстова
інформація. Вона може або пояснювати вміст
слайду або його «розширювати».
5. Інтерактивний семінар створюється для
проведення семінару в режимі діалогу з
аудиторією. Стають допустимими різноманітні анімації, рухомі малюнки, фотографії,
що обертаються, об’єкти навігації, особливо –
розгалуження презентації: в залежності від
відповідей слухачі, їхніх реакції на запитання і
твердження.
6. Електронний роздатковий матеріал. Матеріал
презентації має викладатися вичерпно
докладно, оскільки у слухача немає
можливості перепитувати доповідача.
Додатковий матеріал може міститися у
гіперпосиланнях або у спеціальних замітках
до слайду. Якщо презентація призначена для
самостійної роботи, її інтерфейс, навігація по
слайдах, можливості розгалуження повинні
бути добре продумані та обґрунтовані.
7. «Інформаційний ролик». Ролик має
демонструватися самостійно і незалежно від
доповідача, причому автоматично повертатися
до його початку. Весь показ проходить в
автоматичному режимі. Презентація містить
матеріали інформаційно-рекламного характеру, наочні матеріали, розраховані на швидке
сприйняття. Наприклад, така презентація може
використовуватися на виставках. Добре, коли
вона супр оводж ується диктор ським
пояснюючим текстом, що звучить з колонок.
Презентації можна класифікувати і за такими
ознаками:
– за кількістю медіа засобів: мультимедіа (звуки,
зображення, відео фрагменти), текстова (з
мінімальним ілюструванням), комбінована;
– за призначенням: комерційні (здебільшого
рекламного характеру), інформаційні,
навчальні тощо [3].
Розглянемо навчальні презентації як окрему
групу, враховуючи їхню особливу роль у
навчальному процесі. Серед навчальних
презентацій на уроках англійської мови в
залежності від цілей її застосування можна
виділити: лекційні (викладача), звіт про
результати діяльності, проект, дослідження

(учнівська робота), тест (як викладача, так і
учнів).
За способом подання слайдів можна
розрізняти презентації:
– для супроводу лекції, виступу з записом
голосу лектора чи усним супроводом;
– слайд-шоу без супроводу лектора або із
записаним голосом доповідача;
– комбінована з усним супроводом, із записаним
голосом, частиною якої може бути слайд-шоу.
Крім того, навчальні презентації можна
класифікувати за дидактичними ознаками:
учительські та учнівські.
Вчительські презентації призначені для:

супроводу лекції (текст, ілюстрації, інтерактивні засоби спілкування з аудиторією);

ілюстрування лекції, доповіді (тільки
малюнки, графіка, відео);

узагальнення, представлення результатів
діяльності учнів, наприклад для доповіді на
педраді, методичній раді тощо;

постановки проблеми, створення пізнавальної
мотивації учнів, колег тощо;

перевірки або самооцінювання знань чи вмінь,
тобто тестові;

виконання вже зазначених функцій, тобто
комбінована [4].
Учительська презентація за призначенням
може бути:
– проблемною (вступ до теми);
– інформативною: інструкції, приклади для
учнів, форми оцінювання, консультування;
вона використовується учнями самостійно
впродовж вивчення теми, доступна їм у будьякий час навчального процесу;
– діагностичною, контролюючою: використовується для перевірки знань учнів,
самооцінювання наприкінці вивчення теми,
розділу, уроку; використовується учнями
індивідуально та самостійно після вивчення
розділу, теми.
Роль і місце учнівських презентацій сьогодні
ще недостатньо вивчено.
Тому дидактичні
можливості мультимедійних презентацій як
потужного засобу навчання та розвитку учнів
недооцінені, часто неправильно використовуються педагогами у навчальному процесі.
Учнівські мультимедійні презентації доцільно
використовувати
як
для
представлення
результатів власних проведених досліджень,
проектів, самостійної роботи, так і для виконання
випереджуючих завдань як засіб ознайомлення з
новою інформацією.
За кількістю учнів, що планують, проектують,
розробляють, демонструють презентації, можна
виокремити:
– індивідуальні: розробляються одним учнем;
– групові: розробляються малою групою учнів;
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– класні: можуть бути підготовлені всім
У презентаціях, які є представленням
класом індивідуально чи малими групами, що результатів учнівського дослідження, не відобрастворюють окремі слайди.
жається гіпотеза, хід дослідження та висновки.
Варто
звернути
увагу
на
переваги Інколи висновки носять загальний характер, не
мультимедійних презентацій.
стосуються конкретного дослідження, яке

Презентації можуть створюватися не тільки проводили самі учні.
Розміщення на слайді великого обсягу
для показу на стінному екрані для групи
слухачів в аудиторії, але можуть використо- текстового матеріалу, для читання й осмислення
вуватися для індивідуального перегляду на якого необхідно багато часу.
комп’ютері.
Перевантаженість презентацій ілюстративним

Комп’ютерні презентації можуть використо- матеріалом, який не відноситься до її змісту, а
вуватися як для занять з безпосередньою часто заважає розумінню основного.
участю доповідача, так і без його участі
Перевантаженість анімаційними ефектами
(наприклад, для самоосвіти).
(різноманітна зміна слайдів, більшість елементів

Потенційна можливість інтерактивності дозво- крутиться, виїжджає, вилітає). Це ускладнює
ляє комп’ютерні презентації адаптувати під сприйняття, не акцентує увагу на головному
особливості сприйняття учнями навчального матеріалі та не полегшує запам’ятовування.
Створення так званого «реферату з
матеріалу.

Часова інтерактивність надає можливість малюнками» чи «мультимедійного реферату»,
учню самостійно визначати початок, трива- тобто використання великої кількості слайдів
лість процесу навчання, а також швидкість (більше 10) з текстовою інформацією, перепросування по навчальному матеріалу.
писаною з підручників, посібників, Інтернету,

Інтерактивність
при
доборі
потрібної замість формулювання тез чи ключових, опорних
послідовності відображення навчальної інфор- слів і фраз.
мації забезпечує вільне визначення чергування
Створення так званого «фотоальбому», де
використання фрагментів інформації.
забагато ілюстрацій (фотографій чи малюнків) з

Змістова інтерактивність дозволяє змінювати, підписами.
доповнювати чи зменшувати обсяг змістової
Розміщення в презентації, що призначена для
супроводу доповіді, таблиць замість відповідних
інформації.

Створені презентації легко тиражуються, діаграм. Для аналізу числових даних таблиць доціможуть демонструватися практично на будь- льніше використовувати публікації, призначені
якому комп’ютері і являють собою корисний для вдумливого читання та докладного аналізу.
засіб аудіовізуальної підтримки будь-якої
Невідповідність фону презентації та іншого
доповіді (виступу на науковій конференції чи оформлення її змісту.
звіту перед класом).
Нечитабельність тексту (розмір шрифту
Для демонстрації великій групі учнів, (<20), невідповідність кольору букв і фону, вибір
необхідні спеціальні пристрої, якими більшість шрифтів дуже складних для читання.
навчальних закладів України не забезпечена.
Відсутність формулювання теми й автора на
Вважаючи, що презентація є творчою першому слайді та використаних джерел на
роботою учнів, деякі вчителі не обмежують останньому.
Корисною в практиці навчання вчителів, а
засоби вираження ідей і думок учнів. Тоді варто
згадати про існуючу систему вимог. Крім особливо тренерів і методистів, які займаються
естетичних вимог до дизайну, існують специфічні підготовкою майбутніх вчителів і підвищенням
вимоги до створення учнівської презентації як кваліфікації педагогічних кадрів, є вправа з
засобу подання самостійної дослідницької роботи аналізу типових помилок презентації та переучнів.
робки її в презентацію, в якій враховані всі
Розглянемо типові помилки.
дидактичні вимоги. Для виконання цієї вправи
Викладення в презентації теоретичного учасникам тренінгу пропонується учнівська
матеріалу, запозиченого з підручника чи посіб- презентація, що не відповідає вимогам. Вони
ника (енциклопедії тощо). Це є недоцільним, після обговорення і аналізу створюють власну
оскільки презентація результатів дослідження версію, яка відповідає віковим особливостям
робиться учнями, як правило, наприкінці учнів, демонструє результати дослідження учнів,
вивчення теми чи розділу, коли ознайомлення з розвиток їхнього мислення.
означеннями й основними формулами вже не є
Програмою навчання також передбачається
актуальним. Це не варто робити ще й тому, що створення презентації, яку вчитель демонструє
слайд на екрані демонструється протягом учням на самому початку роботи над навчальним
обмеженого проміжку часу.
проектом. Вимоги до створення такого метоВ презентаціях, виконаних як приклади дичного мультимедійного продукту дещо інші,
учнівських робіт, використовується текстовий ніж до створення прикладів учнівських робіт.
матеріал, що не відповідає віку учнів.
Учительська презентація може бути продемонст-

39

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 ( 38 ) , 2018
_________________________________________________________________________________________
рована на початку роботи над проектом, а також
може бути використана учнями для самостійного
перегляду. Вона має зацікавити школярів,
спонукати їх до самостійної роботи, до
проведення дослідження, пов’язаного з темою
навчального проекту. Тому на початку такої
презентації можуть бути поставлені цікаві,
провокуючі проблемні запитання. В цій
презентації можуть бути вміщені завдання,

розподілені групи, визначені етапи роботи та
терміни їх виконання. Така учительська розробка
може містити корисні для учнів посилання на
друковані та Інтернет-джерела, з яких учні
можуть одержати додаткову інформацію. В
презентації вчителя можуть бути вбудовані файли
з критеріями оцінки роботи учнів, тести для
самоконтролю знань і навичок.
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І. Черняк

ФОРМУВАННЯ НООСФЕРНОГО СВІТОГЛЯДУ ТА
ВИКОРИСТАННЯ БІОАДЕКВАТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА
УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

Інтерес до знань в учнів з року в рік падає,
якість з усіх предметів знижується, незважаючи
на старання вчителів, на самовідданість їхньої
праці. Лише окремі групи дітей, налаштованих на
досягнення певної мети, а значить, і
матеріального благополуччя, зусиллями своєї
волі змушують себе вивчати «потрібні» для них
дисципліни. Тому вчителі задаються питанням: як
провести гармонійний урок, урок – пошук?
Організація сучасного уроку – справа нелегка.
Сучасні діти приходять до школи з величезним
бажанням діяти, діяти успішно. Їм подобається на
уроці не просто слухати, а й бути активними
учасниками навчального процесу, ставити
запитання, обговорювати проблеми, брати
інтерв’ю,
приймати
рішення,
вигадувати,
фантазувати. А тому актуалізуються проблеми

застосування принципово нових технологій
навчання, одна з яких біоадекватна методика. Її
автор – доктор психологічних наук, президент
Ноосферної академії науки і освіти Н. Маслова
[1, с.36 ].
Ноосфера – це сфера розуму, духу,
духовності. Для ноосферної освіти характерні
системність і цілісність, а її мета активізація лівота правопівкульного мислення, що оздоровлює
весь організм. Результат ноосферної освіти –
фізично, морально, психічно здорова людина, яка
користується цілісним мисленням [ 2, с.198 ].
Ліва та права півкулі мозку, що відповідають
за розумову діяльність, за своїми функціями не
рівнозначні. Права півкуля – інтуїтивне, творче –
відповідає за емоційно-образне мислення. Ліва
відповідає за логічне мислення. Цілісність у будь
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якій розумовій діяльності (а у дітей це навчання)
передбачає гармонійну роботу двох півкуль [2,
с.216 ]. Сьогодні весь процес навчання людини
базується на нещадній експлуатації лівої півкулі
та в абсолютному нехтуванні правою. Лише
окремі дисципліни (образотворче та музичне
мистецтва, частково література) активізують
образно-творчий центр. Активність однієї півкулі
призводить до нерівномірного контролю за
роботою органів. Тому наступає дисгармонія в
усій діяльності організму, що викликає всілякі
захворювання. Першою чергою страждає психіка,
адже вона безпосередньо пов’язана з діяльністю
мозку. Звідси нестійкість дітей до стресів,
психологічних, а також інфекційних захворювань.
[ 3, с. 95 ]. Дуже часто ми, вчителі, нарікаємо на
те, що всі наші зусилля виявляються недостатньо
ефективними. Ось чому таким привабливим є
головне положення біоадекватної методики
викладання: генетична єдність «Творець - Світ Природа - Людина - Суспільство».
Ноосферний урок має розпочинатися з
релаксації. Релаксація – позбавлення від
емоційної напруги. Коли дитина сильно схвильована, збуджена або, навпаки, пригноблена,
виникає надлишкова напруга в окремих групах
м’язів. Необхідним є стан спокою, розслаблення,
що виникає у суб’єкта внаслідок зняття
напруження [3, с. 87]. Цей етап уроку продовжується одну хвилину, і на ньому вчитель може
запропонувати такі вправи:
– Погляньте на вазон. Що змінилося в ньому?
(З’явилася квітка.) Які емоції вона у вас
викликала?
– Розгляньте папку з малюнками, що у вас на
парті (5-10 малюнків пейзажу різних пір року).
Виберіть той, який вам найбільше сподобався.
Чому? (Ви обрали саме цей малюнок, який
викликає радість. Хочеться летіти, він надихає
на спокій, гармонію душі).
– Прослухайте музику чи вірш.
– Що нового з’явилося на дошці? (Гілка квітучої
вишні.)
Ці вправи включають праву півкулю,
емоційний стан дітей сприятливий для подальшої
роботи (для включення лівої півкулі головного
мозку). Після цього оголошується тема, мета,
завдання уроку та мотивація. У методиці
використовуються можливості плідної роботи як
в активному, так і в релаксаційному стані. Такий
підхід дозволяє організувати максимально
комфортні умови на уроці, зняти в учнів напругу,
створити ситуацію успіху. М’язова релаксація
(розслаблення м’язів рук, ніг, обличчя, шиї,
корпуса, живота), виникнення внутрішніх образів
робить урок продуктивним, допомагає гармонізувати логічні та інтуїтивно-творчі процеси в
головному мозку, формуючи при цьому цілісне
мислення.

Наприклад, на уроці зарубіжної літератури
при вивченні теми «Творчість японського поета
М. Басьо», перш ніж почати вивчення певного
розділу, я пропоную силою уяви зануритися в
досліджувану тему за допомогою навіювань про
дану епоху. Можна уявити машину часу, яка
віднесе в потрібну епоху або країну, пейзаж,
життя людей у супроводі тихої музики, можна
використати аромалампи. Щоб матеріал був
більш зрозумілим та запам’ятався, на уроках
пропонується учням створити образ, який учні
фіксують на папері, дозволяючи фантазії
проявляти себе максимально. Далі структурують
отриману
інформацію
на
образі-символі
(наприклад, квітка сакури, на яку вписують усі
поняття чи відомості про Японію та мистецтво
цієї країни). Вчитель пропонує власний образсимвол, щоб діти порівняли зі своїм. Це моторно кінестетичний етап уроку: малювання моделі
образона, нанесення навчального матеріалу на
намальований
образ.
Процес
сприйняття
інформації будується на психологічній основі так
званого особистого досвіду (пам’яті). Дитина
повинна запропонований образ асоціювати
(порівняти) з тим, що є в її досвіді і миттєво
прийняти або відкинути (на рівні підсвідомості).
Учні не завжди приймають запропоновані мною
образи з досліджуваної теми. Вони працюють зі
своїми внутрішніми символами, і це важливо,
адже не порушується індивідуальна інтелектуальна природа. Школярі придумують методи
фіксації інформації. Приємно бачити радість в
очах учнів, почуття свободи, успішності.
Отже, одним із способів підвищення
пізнавальної мотивації учнів є робота з
мислеобразами та колективне обговорення образусхеми:
– Яку інформацію було складно запам’ятати?
– Порівняйте мій образон зі своїм.
– Що ви хочете змінити у своєму образоні?
На етапі логічного та лінгвістичного
відтворення учням пропонується обмін думками.
Наприклад:
– У чому полягає краса життя?
– Які почуття вас переповнювали, коли ви
уявляли чайну церемонію?
– Чи надихнула вас чайна церемонія на
створення філософських віршів, у яких краса
проглядається в буденних речах?
Для закріплення навчальної інформармації
виконуються практичні завдання. Співвідношення мислеобразу «квітки сакури» із хайку
М. Басьо (краса, враження, простота). Також
важливим є творчі завдання: провести рольову
гру, скласти словник нових слів, скласти
алгоритм дій аналізу хайку, есе, створити
реклами, кросворд, підготувати комп’ютерну
презентацію. Обов’язковим є етап рефлексії
(самооцінки), коли учні пригадують завдання
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уроку і дають відповідь, що вдалося, а що ні.
Продуманим має бути етап домашнього завдання.
Ноосферний урок завершується тим, що учні
усвідомлюють єдність тіла та душі, розуміють,
яка урок сприяв розвитку їхнього інтелекту,
духовності, що є найважливішим людським
скарбом. За словами Г. Сковороди: «З усіх
скарбів знання – найкращий. Його не можна ні
загубити, ні вкрасти, ні знищити».
Ноосферна методика в освіті спонукає нас до
дій. Біоадекватне навчання – це творче на всіх
рівнях буття навчання та виховання цілісної
особистості. Формується гармонійна людина,
позбавлена внутрішніх протиріч. Така освіта
екологічна: діти відчувають свою природу, свій
ритм, свій талант. Ця методика є довгоочікуваним
лікуванням всього організму, тому що правильно
використовується мозок, який управляє людиною.

Подібні підходи у навчанні знижують
психосоматичні та інфекційні захворювання,
виробляють стійкість до стресів [5, с.36 ].
Здоров’язберігаюча освітня система дає ефект
оздоровлення і вчителя, і учня, сприяє корекції
фізичних, психічних, моральних, інтелектуальних
відхилень. На мій погляд, ноосферна освіта –
нова і дуже перспективна освітня система. В
оволодінні сутнісним словом важливу роль
відіграють предмети гуманітарного циклу: мови,
літератури, історія, культурологія, психологія,
філософія. Біоадекватне вивчення цих предметів
формує ясну думку та багатство образів учнів.
Така людина зможе свідомо зробити соціальний,
моральний і професійний вибір, бо вміло володіє
цілісним, образно-логічним мисленням, яке є
основою генетичного способу пізнання.
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К. Киншакова
НЕЙРО-ЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ –
ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Сучасний період розвитку суспільства, рівень
його соціального та духовного життя потребує
якісно нового рівня освіти. Підготовка
висококваліфікованих спеціалістів пов’язана з
активізацією процесу навчання на заняттях з
іноземної мови. Тому, перед викладачем постає
завдання пошуку нових, нестандартних і більш
дієвих методів викладання предмету.
Для того, щоб навчання іноземної мови стало
ефективним, необхідно врахувати природні
механізми навчання рідної мови в поєднанні з
особливостями, які з’являються при освоєнні

другої і більше мов. Також необхідно врахувати
особистісну складову в навчанні. Вона
реалізується насамперед в індивідуальних
пізнавальних стратегіях і пізнавальних перевагах.
Отже, в сучасних умовах особливо гостро
постає потреба не тільки в проводженні
досліджень з питань підвищення ефективності
навчання іноземними мовами традиційними
шляхами, але й із застосуванням нових методів.
Таким методом може стати технологія нейролінгвістичного програмування (НЛП), яку на
Заході вже досить широко впроваджують у
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НЛП започаткували Р. Бендлер та професор
лінгвістики
каліфорнійського
університету
Д. Гріндер на початку 1970-х років. Вони не
створили принципово нового вчення, але лише
проаналізували досвід успішних психотерапевтів,
психологів, гіпнотизерів, виділили ключові
чинники їхнього успіху у спілкуванні. НЛП
вивчає патерни або «програми», що утворюються
шляхом
взаємодії
мозку (нейро),
мови
(лінгвістичне) та тіла, і створюють як ефективну,
так і неефективну поведінку [2, c.14].
Ефект застосування НЛП полягає в тому, що
об’єктові впливу не нав’язують певну думку, а
штучно створюють інформаційний контекст, який
стимулює так зване «самостійне» формування
необхідних думок і висновків.
НЛП – це не просто набір технік чи прийомів
впливу на підсвідомість. Це велика сила, здатна
міняти людей, їхні думки, наміри та дії. Вона має
як негативний, так і позитивний вплив на
людську особистість [1, c.8].
Застосування технік НЛП у навчанні носить
позитивний характер, оскільки передбачає зміну
самого підходу до навчання.
НЛП надає в розпорядження викладача
технічні засоби та навички, що сприяють
самовдосконаленню особливості, змушує повірити у власні сили.
У процесі навчання іноземних мов викладач
може допомогти студенту швидко змінювати
світобачення за допомогою застосування технік
НЛП. Штучне створення-імітація екстремальної
ситуації чи нагнітання навколо неї емоційних
пристрастей стимулює роботу мозку об’єкта в
екстремальному режими. Отже, міняються
погляди та ставлення студентів до самого процесу
навчання і під час заняття іноземної мови, якщо
викладач знаходить «ключик», організовує
процес навчання таким чином, що студент сам за
власним бажанням активізує свою діяльність.
Заслуговує на увагу й опис процесів,
сприйняття й перероблення інформації. Його
застосування сприятиме посиленню індивідуального навчання, формуванню пізнавального
інтересу до вивчення іноземної мови та
підвищенню ефективності навчання загалом.
У теорії використовуються диференціація
особистостей на основі провідних репрезентативних систем сприйняття явищ навколишньої
дійсності (візуальної, аудіальної та кінестетичної). Вважається, що у кожної людини є
номінативний канал сприйняття та зберігання
інформації (репрезетативна система) й основний
інформаційний потік надходить саме через цей
канал. Репрезентація вивчає, організований досвід
особистості, як вона сприймає явища навколишньої дійсності. Це, відповідно до території нейро лінгвістичного програмування, відбуваються в
образах (візуальна система), звуках (аудіальна

система) та відчуттях (кінестетична система). У
психології поняттю «репрезентативна система»
відповідає поняття «модальність».
Наприклад, учнів, у яких слух є основним
способом сприйняття інформації, можна назвати
аудіалами. Вони спираються на свою здатність
запам’ятовувати почуте. Досить часто такі учні не
ведуть конспектів. Під час заняття вони можуть
багато розмовляти й читати письмові завдання
вголос. Вони бажають навчатися, прослуховуючи
лекції, беручи участь у дискусіях і сесіях з
питаннями та відповідями.
Візуали, на відміну від аудіалів, сприймають
інформацію за допомогою зору й запам’ятовують
краще, коли вона подається за допомогою
додаткових засобів, що демонструють сказане:
малюнків, схем, наочного матеріалу, карт тощо.
Такі учні віддають перевагу добре структурованій
презентації інформації. Візуали люблять вести
конспекти. Під час занять вони зазвичай мовчазні.
Найбільш вдалими методами для них є показ
відео,слайдів або безпосередня демонстрація
сказаного.
Кінестетики навчаються за рахунок особистої
участі в процесі. Вони досить імпульсивні й не
проявляють достатнього терпіння. Під час занять
можуть бути неспокійними та метушливими доти,
поки вони не зможуть порухатись або самостійно
щось зробити. Їхній підхід до навчання досить безсистемний. Найвдалішим методом для них є
емпіричні вправи – ділові ігри та групові вправи.
Звичайно, що небагато учнів є «чистими»
аудіалами чи візуалами. У відповідних
дослідженнях зазначається: в кожній випадковій
вибраній групі з тридцяти студентів приблизно 22
здатні ефективно навчатись, якщо викладач
забезпечує поєднання візуальної, слухової та
кінестетичної діяльності. Однак вісім студентів –
це ті, хто віддає перевагу тільки одному із
способів й інколи можуть демонструвати повну
нездатність до засвоєння, коли їхні індивідуальні
потреби не будуть врахованими. Для того, щоб
задовольнити потреби різних студентів, навчання
обов’язково
має
бути
полісенсорним
і
різноманітним. [3, c.11-12].
Отже, причини незадовільної динаміки у
навчанні можна пояснити відсутністю у
традиційній системі освіти орієнтації на розвиток
репрезентативних систем як фізіологічної основи
процесів сприйняття. Традиційне навчання багато
у чому є механічним перенесенням викладачем
негнучких стратегій відповідно до методики
предмета без урахування особливостей карт
репрезентативних систем тих, хто навчається.
Навчання відбувається шляхом випадкового
нагромадження стратегій, які є найбільш
відповідними фільтрами сприйняття того, хто
навчається. Коли вони в загальних рисах
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збігаються з репрезентативними особливостями
методичної карти предмета і з фільтрами
репрезентативних систем викладача, процес
навчання відбувається успішно та підвищує
мотивацію до навчання. Той, хто навчається,
відтворює випадково знайдену ефективну
поведінку без урахування контекстів мети і
змісту навчання. Внаслідок цього навіть у
найобдарованіших студентів спонтанно утворюються деякі особистісні переваги щодо
інформації та способів роботи з нею. Очевидно,
що для підвищення ефективності навчання
необхідно навчати багатосенсорно; що сприяє
кращому
запам’ятовуванню:
чим
більше
інформаційних каналів, тим ліпша пам’ять.
Слід відзначити, що застосування технік НЛП
сприяє не тільки розвитку студентів, але й самого
викладача. Адже під час підготовки до заняття
він має врахувати індивідуальні особливості
групи й окремих студентів, знати достеменно
особливості репрезентаційних систем сприйняття. Лише викладач, що постійно вдосконалює
власну педагогічну майстерність, займається
пошуком нових ефективних прийомів і технік
навчання, може досягти високих результатів.
Нейролінгвістичне програмування ґрунтується на
певній системі базових пресупозицій, загальних
принципів, розуміння яких є необхідною умовою
успішної та ефективної роботи. Засновники НЛП
розглядають всі технології, техніки й моделі НЛП
як прояв базових пресупозицій у різних
контекстах людської життєдіяльності [4, c.78].
Не менш важливу роль у процесі навчання
відіграють і стосунки, що складаються між
викладачем і студентом. У будь-яких позитивних
стосунках людей встановлюється певний зв’язок.
Для характеристики типу зв’язку у психології
існує таке поняття, як рапорт (фр. rapport–
повідомлення, відношення, зв’язок). Без нього
неможливе здійснення ефективної комунікації,
який характеризується наявністю взаємних
позитивних емоційних відносин і певною мірою

взаєморозуміння. Контактуючи з іншими людьми,
ми йдемо двома шляхами: на відмінностях, які
існують між нами, або на схожості, злагоді чи
подібності. Ситуація рапорту безпосередньо
пов’язана зі схожою гучністю голосу, темпом
мовлення, словесним рядом, зворотами. Це
означає, що почуття, думки, інтереси людей,
знаходяться у гармонії, що вони є опорою один
для одного. Люди підсвідомо підлаштовуються
один під одного. За допомогою техніки НЛП
викладач може робити це свідомо та ціле
спрямовано [2, c.18].
Застосування технік НЛП у навчанні не є
прихованим і носить позитивний характер. Як
ефективний засіб впливу на мислення, емоції та
поведінку людини НЛП надає в розпорядження
викладача технічні засоби та навички, що
сприяють самовдосконаленню особистості. Він
демонструє позитивний погляд на систему
загальнолюдських цінностей, змушує повірити у
власні сили, в потенціал міжособистісного
спілкування. НЛП дає ключ до розуміння
духовної сфери людського буття, що виходить за
рамки нашого особистого досвіду. Його ціль
полягає не тільки в самовдосконаленні, але й у
накопиченні мудрості.
Це наштовхує на думку, що і у процесі
навчання іноземних мов викладач може
допомогти студенту (суб’єкту впливу) швидко
змінювати світобачення за допомогою застосування технік НЛП. Штучне створення – імітація
екстремальної ситуації чи нагнітання навколо неї
емоційних пристрастей стимулює роботу мозку
об’єкта в екстремальному режимі. Так, під час
телевізійних політичних ток-шоу погляди
учасників змінюються кардинально до закінчення
передачі. Змінюються погляди та ставлення
студентів до самого процесу навчання і під час
занятті з іноземної мови, якщо викладач
знаходить підходящий «ключик», організовує
процес навчання таким чином, що студент сам за
власним бажанням активізує свою діяльність.

ЛІТЕРАТУРИ
1. Бендлер Р., Дж. Грюндер, Рефрейминг: Ориентация личности с помощью рече віх стратегий. Перев.
с англ./ Р. Бендлер и др. – Воронеж: НПО «МОДЖ», 1995 –8 с.
2. Робинсон С. Словарь терминов нейро-лингвистического программирования / С. Робинсон – М.,
«Прогресс» – 2001. – с. 4-18.
3. Пометун О. Інтерактивні методики та система навчання / О.Пометун – К.: Шк.світ, 2007.– с.11-12.
4. Волкер В. Проект НЛП: Исходный код / В. Волтер, – М.: «Маркетинг», 2002. – с.78.

44

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 ( 38 ) , 2018
_________________________________________________________________________________________

Т. Адюкова
ПЕДАГОГІЧНИЙ
ІНСТРУМЕНТАРІЙ
ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Постановка проблеми. Зростаючі вимоги з
боку держави і суспільства до якості,
доступності та ефективності освітніх послуг
вимагають від учителя нових підходів до
організації
освітнього
процесу.
Стало
очевидним, що урок, який базується на
традицiйних методах, не вiдповiдає вимогам
сучасності й вимагає негайної перебудови, адже
«стратегічною метою сучасної освіти є
формування високоосвіченої,
інтелігентної,
самодостатньої
творчої
особистості
з
інноваційним типом мислення і діяльності,
здатної
гідно
відповісти
на
виклики
цивілізації» [2]. Модернізація освітнього процесу
у закладах освіти все більш потребує розробки та
впровадження нових педагогічних технологій,
які забезпечать досягнення цілей навчання і
виховання.
Актуальність статті. У Концепції «Нова
українська школа» спільними для всіх
компетентностей є такі вміння:
 уміння читати і розуміти прочитане;
 уміння висловлювати думку усно і письмово;
 критичне мислення;
 здатність логічно обґрунтовувати позицію;
 виявляти ініціативу;
 творити;
 уміння вирішувати проблеми;
 оцінювати ризики та приймати рішення;
 уміння конструктивно керувати емоціями;
 застосовувати емоційний інтелект;
 здатність співпрацювати в команді [2].
А тому, сьогодні надзвичайно зростає роль
гуманітарних дисциплін, серед яких українська
мова та література посідають особливе місце.
Саме вони сприяють формуванню загальної
культури, моралі, світогляду молоді.
Мета статті – проаналізувати ефективність
використання інноваційних методів і технологій
на уроках української мови та літератури.
Виклад матеріалу. Децентралізація освіти,
боротьба за підвищення якості знань учнів,
успішне складання учнями ЗНО потребують від
учителя-словесника нових методів і прийомів
організації вивчення мови та літератури.

Вчителеві української мови та літератури
потрібно шукати нові технології навчання учнів,
поєднувати традиційні, перевірені практикою
методи та прийоми роботи з новими, вводити у
структуру уроку нові елементи, збагачувати
новими технічними засобами навчання.
Джерелами
збагачення
педагогічного
інструментарію вчителя-словесника можуть
бути: 1) практичний досвід, узагальнення
передового педагогічного досвіду; 2) розвиток
мовознавства та літературознавства як основних
базових наук; 3) розвиток суміжних наук –
психології, дидактики, менеджменту; 4) новітні
дослідження в галузі теорії навчання мови; 5)
методичний експеримент; 6) створення нових
програм, підручників, нових практичних систем
навчання, 7) конструювання нових типів уроків
тощо.
Методи навчання класифікують як загальні
(можна використовувати під час навчання будьяких навчальних предметів) і спеціальні
(застосовують для викладання лише окремих
предметів). Чим багатший арсенал прийомів у
структурі методу, тим він продуктивніший та
ефективніший. Прийом коментованого читання,
евристична бесіда, навчальний диспут, прийом
порівняння, прийоми мисленнєвого характеру,
специфічні прийоми навчання мови (різні види
розбору (фонетичного, лексичного, морфемного,
словотворчого, морфологічного, синтаксичного,
стилістичного); кожен з них може бути усним і
писемним, повним і частковим; графічний
розбір, розбір-міркування; заміна, поширення,
перестановка мовних одиниць; моделювання
структури
речення,
словосполучення,
конструювання словосполучень, речень певного
типу, заміна мовних одиниць співвідносними,
лінгвістичний і стилістичний експерименти,
алгоритмізація) – все це результативні й
перевірені практикою інструменти вчителясловесника.
Щоб
успішно
оволодіти
оптимальним вибором методів і прийомів
навчання мови та літератури, слід глибоко
осмислити склад, структуру, функції кожного з
них і можливості застосування [3, с. 4].
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При тому особливої ваги набувають методи стимулювання навчальної діяльності учнів [4, с. 46].
Методи стимулювання навчальної
діяльності учнів

методи стимулювання обов’язку та
відповідальності в навчанні

методи формування пізнавальних інтересів

Пізнавальні інтереси розвивають
навчальна дискусія
забезпечення успіху в навчанні
пізнавальні ігри
створення ситуації новизни навчального матеріалу
створення інтересу в процесі викладання
опора на життєвий досвід учнів
Концепція «Нової української школи»
актуалізувала технологію розвитку критичного
мислення учнів.
Мета та завдання технології розвитку
критичного мислення:
– формування та підтримка пізнавального
інтересу в учнів і розуміння мети вивчення
цієї проблеми (теми, питання);
– розвиток
внутрішньої
мотивації
до
цілеспрямованого навчання;
– спонукання учнів до порівняння отриманої
інформації з особистим досвідом і на її ґрунті
формування аналітичного судження;
– розвиток критичного способу мислення [7,
с. 23].
У філософії під критичним мисленням
розуміють
уміння
логічно
мислити
й
аргументувати, аналітично дискутувати та
правильно висловлювати свою думку. У
педагогічній літературі критичність розглядається як усвідомлений контроль за ходом
інтелектуальної діяльності, у процесі якої
відбувається
оцінювання
роботи,
думок,
вироблених гіпотез, шляхів їх доведення тощо.
Критичне мислення – це здатність людини
чітко виділити проблему, яку необхідно
розв’язати; самостійно знайти, обробити і
проаналізувати інформацію; логічно побудувати
свої думки, навести переконливу аргументацію;

здатність мислити мобільно, обирати єдино
правильне
розв’язання
проблеми;
бути
відкритим до сприйняття думок інших і
одночасно принциповим у відстоюванні своєї
позиції [7, с. 15].
Концепція «Нової української школи»
актуалізувала технологію розвитку критичного
мислення учнів.
Мета та завдання технології розвитку
критичного мислення:
– формування та підтримка пізнавального
інтересу в учнів і розуміння мети вивчення
цієї проблеми (теми, питання);
– розвиток
внутрішньої
мотивації
до
цілеспрямованого навчання;
– спонукання учнів до порівняння отриманої
інформації з особистим досвідом і на її
ґрунті формування аналітичного судження;
– розвиток критичного способу мислення [7, с.
23].
У філософії під критичним мисленням
розуміють
уміння
логічно
мислити
й
аргументувати, аналітично дискутувати та
правильно висловлювати свою думку. У
педагогічній
літературі
критичність
розглядається як усвідомлений контроль за
ходом інтелектуальної діяльності, у процесі якої
відбувається
оцінювання
роботи,
думок,
вироблених гіпотез, шляхів їх доведення тощо.

46

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 ( 38 ) , 2018
_________________________________________________________________________________________
Критичне мислення – це здатність людини
чітко виділити проблему, яку необхідно
розв’язати; самостійно знайти, обробити і
проаналізувати інформацію; логічно побудувати
свої думки, навести переконливу аргументацію;
здатність мислити мобільно, обирати єдино
правильне
розв’язання
проблеми;
бути
відкритим до сприйняття думок інших і
одночасно принциповим у відстоюванні своєї
позиції [7, с. 15].
Розвиток критичного мислення вимагає
організації тісної взаємодії учителя і учня.
Реалізація в освітньому процесі методології
критичного мислення змінює дидактично
раціоналізовану модель людини, яку навчають і
в якої формується інтелектуальна діяльність
оперування
опанованими
знаннями,
на
екзистенційно-гуманістичну модель людини,
яка, здобуваючи знання, саморозвивається,
активно формує в собі суб’єктивність і творчий
потенціал.
До основних характеристик і принципів
критичного мислення належать: самостійність та
індивідуальність; інформація є відправним, а не
кінцевим пунктом критичного мислення;
критичне мислення завжди починається з
постановки й усвідомлення проблеми; критичне
мислення прагне до переконливої аргументації;
критичне мислення є передусім мисленням
соціальним.
Критичне мислення є складним процесом,

який починається з ознайомлення з інформацією,
а завершується прийняттям певного рішення та
складається з кількох послідовних етапів:
– сприйняття інформації з різних джерел;
– аналіз різних точок зору, обрання своєї точки
зору;
– зіставлення з іншими точками зору;
– добір аргументів на підтримку обраної
позиції;
– ухвалення рішення на основі доказів.
Методична модель пізнавального процесу в
контексті технології критичного мислення
налічує три стадії:
1)
виклик
(демонстрування
учнями
первинних знань, особистісного досвіду);
2) осмислення (безпосередня робота з
інформацією);
3) роздуми (рефлексія).
На
нашу
думку,
найефективнішим
методичним
прийомом,
який
можна
застосовувати майже на кожному уроці
української мови та літератури, є «Фішбоун».
Найбільшою його «цінністю» є те, що він не
потребує наявності мультимедійної дошки чи
інших, дорогих технічних засобів навчання.
Суть
прийому
«Фішбоун»
(«риб’яча
кісточка») полягає в постановці проблеми, яка
вивчається на уроці, у визначенні її аспектів і
знаходженні
аргументів,
фактів
на
підтвердження її вирішення [6].

На малюнку голова – питання теми, верхні
кісточки – основні поняття теми, нижні кісточки –
суть понять, хвіст – відповідь на питання.
Робота з діаграмою Ісікави (Ісікава Каору –
японський професор, один із теоретиків
менеджменту,
який і
винайшов
метод
структурного аналізу причинно-наслідкових
зв’язків) проводиться в декілька етапів:
– виявлення та збирання всіх факторів і причин,
що впливають на досліджуваний результат;
– групування факторів за смисловим і
причинно-наслідковими блоками;
– розподіл цих факторів всередині кожного

блоку за значимістю;
– аналіз отриманих результатів;
– «відкидання» факторів, на які ми не можемо
впливати;
– ігнорування малозначущих і непринципових
чинників [6].
Записи мають бути короткими, бути
ключовими
словами
або
фразами,
що
відображають суть.
Робота із діаграмою проводиться всім класом
під
керівництвом
учителя.
Типовим
застосуванням цього методу є виконання
малюнку діаграми на дошці керівником команди.
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Діаграма Ісікави дає такі переваги:
– дозволяє графічно відобразити взаємозв’язок
досліджуваної проблеми та причин, що
впливають на цю проблему;
– представити взаємозв’язок між причинами та
зіставити їх відносну важливість;
– зручна й проста для розуміння учнями;
– дає
можливість
стимулювати
творче
мислення;
– дозволяє впорядкувати роботу творчої
(навчальної) групи.
Учні, які опановують методичний прийом
«Фішбоун», набувають такі компетенції:
– критичне мислення;
– взаємодія у групах;
– планування та здійснення дослідницької
діяльності;
– тлумачення прочитаного та формулювання
своєї позиції;
– адекватне розуміння тексту;
– усвідомлене читання текстів вголос і про себе

з отриманням необхідної інформації.
Головне при вирішенні проблеми –
встановити причинно-наслідкові зв’язки.
Висновки.
Використання
сучасних
технологій навчання на уроках української мови
та літератури спонукає до самостійної роботи,
створює сприятливі умови для розвитку творчих
здібностей та критичного мислення кожного
учня, підвищує їх мотивацію та пізнавальну
активність.
Ефективність
впровадження
сучасних педагогічних технологій та методів
навчання залежить від вчителя. Цей процес буде
якіснішим, якщо в освітньому процесі будуть
поєднані різні технології навчання, які
взаємодоповнюють одна одну. Педагогічні
технології, побудовані на суб’єкт-суб’єктній
взаємодії, стають визначальними, спонукають
всіх
учасників
освітнього
процесу
до
саморозвитку і є обов’язковою умовою
підготовки конкурентоспроможного випускника
Нової української школи.
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ЗНО
О. Борисенко
СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

Одним із основних напрямів Національної
стратегії розвитку освіти є розвиток державногромадського управління освітою та контроль за
якістю
освітньої
діяльності.
Механізмом
здійснення об’єктивного оцінювання якості
підготовки випускників закладів загальної
середньої освіти є зовнішнє незалежне
оцінювання, яке одночасно дозволяє удосконалити систему відбору абітурієнтів до закладів
вищої освіти.
Якісно організована підготовка учнів 11-х
класів до зовнішнього оцінювання є запорукою
успішного проходження ними цієї складної
процедури та своєрідним засобом підвищення
ефективності
навчально-виховної
роботи
окремих закладів та освітньої системи в цілому.
У зв’язку з цим, у 2017-2018 навчальному

році відділом моніторингу якості освіти та ЗНО
Сумського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти було проведено дослідження
стану
організації
підготовки
учнів
до
зовнішнього незалежного оцінювання у закладах
загальної середньої освіти шести районів
області.
Загальна кількість респондентів, які взяли участь
у моніторингу, становила 961 особу. З цих 6%
заступників директорів, 48% учителів, які викладають
предмети, винесені для складання ЗНО, 46% учнів 11х класів 62 закладів загальної середньої освіти.
Основними факторами, що впливають на
ступінь готовності учнів до ЗНО, заступники
директорів вважають мотивацію учнів (100%),
наявність
в
них необхідних знань (86%),
організовану роботу вчителів-предметників (69%).

Основні фактори, що впливають на готовність учнів до ЗНО
69%

Мотивація учня

100%
72%

Наявність необхідних знань

86%
34%

Організована робота вчителівпредметників

69%
20%

Обізнаність учнів із процедурою
проходження ЗНО

34%

Матеріальні статки родини,
можливість займатися з
репетитором

6%
5%
11%

Стан матеріально-технічного
забезпечення закладу освіти

5%
0%

20%

40%

Заступники директорів

На запитання про ефективність різних
напрямів діяльності закладів із підготовки учнів
до ЗНО обидві категорії опитаних педагогічних
працівників (заступники директорів, учителі)
дали подібні відповіді. Так, на думку 89%
заступників директорів та 84% учителів,
найбільша увага в закладі загальної середньої

60%

80%

100%

120%

Учителі

освіти
повинна
приділятись
проведенню
регулярного
систематичного
повторення,
інформаційно-роз’яснювальній роботі з учнями
та їхніми батьками
(81 % відповідей заступників директорів та 66 % відповідей учителів),
роботі учнів над тестовими завданнями (76%
відповідей заступників директорів та 77% учителів).
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Напрями діяльності закладів загальної середньої освіти, які підвищують
ефективність складання учнями ЗНО
Регулярне, системне
повторення

84%
89%

Проведення
інформаційнороз’яснюваль ної роботи

66%
81%

Сумлінна праця учнів із
тестовими матеріалами

77%
76%

Моделювання
процедури ЗНО

24%
24%

Робота з підвищення
учителями власного
фахового рівня

21%
18%

Проведення
психологічних тренінгів

9%
3%
0%

10%

20%

30%

40%

Заступники директорів

Як свідчить аналіз результатів опитування,
на важливості психологічних тренінгів наголосили лише 9% учителів і 3% заступників
директорів. Моделювання процедури ЗНО для
більшості педагогів також є одним із найменш
пріоритетних напрямів їхньої роботи.
Серед методичних заходів, спрямованих на
підвищення результативності складання ЗНО,
заступники директорів назвали педагогічні ради
та засідання методичних об’єднань, пролонговані дистанційні семінари Харківського
регіонального центру оцінювання якості освіти.
Як зазначили заступники директорів шкіл, у
закладах, де вони працюють, активно проводиться
інформаційно-роз’яснювальна робота серед учнів
випускних класів та їхніх батьків. Із необхідною
інформацією про організацію та умови проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
учні
дізнаються з інформаційних куточків ЗНО (100%),
уроків інформатики (79%), на класних годинах (77%
відповідей). Лише 11% опитаних заступників
директорів указали на факт проведення в
освітніх
закладах,
де
вони
працюють,
тематичних зустрічей батьків та учнів із
працівниками
районного
відділу
освіти
(методичного кабінету). Про організацію
тематичних зустрічей із представниками закладів
вищої освіти повідомили лише 8% опитаних.
Важливою складовою підготовки учнів до
складання ЗНО є предметна (змістовна)
готовність
випускників
старшої
школи.
Переважна більшість (91%) опитаних заступників директорів зазначили, що найважливішими
показниками змістовної готовності учнів є
наявність у них необхідного обсягу знань.
Але, досвід педагогів свідчить, що
підготовка учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання – процедура, відокремлена (за
змістом) від навчальних програм старшої школи.
Отже, перед закладами загальної середньої освіти
постає проблема необхідності використання
варіативної складової навчальних планів в
організації підготовки учнів до ЗНО.
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Проведене анкетування заступників керівників досліджених закладів освіти дало змогу
встановити, що
у 68% закладів надаються
години варіативної складової для організації курсів за
вибором і предметних факультативів (48%), підготовки
учнів
із окремих предметів тестування (35%),
проведення індивідуально-групових занять (17%
відповідей).
Проведення групових консультацій та індивідуальних занять є ефективними формами організації
підготовки до ЗНО учнів із початковим рівнем
успішності. Як свідчить опитування, лише 3%
учителів досліджених закладів не виокремлюють
із
загальної
кількості
зазначену групу
одинадцятикласників у процесі планування
позаурочної роботи з підготовки учнів до ЗНО.
Систематично проводять індивідуальногрупові заняття із невстигаючими учнями 65%
педагогів-предметників,
допомагаючи
цій
категорії випускників засвоювати навчальний
матеріал, структурувати отримані знання, застосовувати особисті можливості
для успішного
складання державної підсумкової атестації
у
формі зовнішнього незалежного оцінювання.
На підвищення результативності складання ЗНО
учнями, на думку опитаних педагогів, найбільше
впливають:
самопідготовка
(75%),
сумлінне
виконання домашніх завдань (60%), заняття учнів із
репетитором (30%), відвідування предметних
факультативів, курсів за вибором і гуртків (30%),
відвідування підготовчих курсів у закладах вищої
освіти (21% відповідей).
Як показало дослідження, всі опитані вчителі
здійснюють цілеспрямовану роботу за напрямом
підготовки до ЗНО: проводять аналіз сертифікаційних робіт, опрацьовують зі старшокласниками на уроках завдання попередніх років,
використовують у педагогічній практиці тестовий контроль знань учнів. Але 46 %
респондентів виявляють пасивну зацікавленість
результатами своїх учнів: чекають на розміщення правильних відповідей на офіційному сайті
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Українського центру оцінювання якості освіти,
обговорення результатів на засіданнях методичних об’єднань.
Серед проблем і перешкод, які виникають у
педагогів у процесі підготовки учнів до ЗНО,
респонденти вказали на байдуже ставлення до

результатів ЗНО з боку учнів та їхніх батьків (53%),
недостатню кількість годин варіативної та інваріантної
складової
(31%). Тільки 14% респондентів не
відчувають жодних труднощів під час підготовки
учнів до тестування ЗНО.

Перешкоди, що виникають в процесі підготовки учнів до ЗНО
(за відповідями вчителів-предметників)
Байдуже ставлення до
результатів ЗНО з боку
учнів та їх батьків

53%

Недостатня кількість
навчальних годин

31%

Перешкоди відсутні

14%

Відсутність достатньої
кількості підручників та
посібників

7%

Неможливість реалізації
практичної складової
навчальних програм

5%

Недостатній обсяг
інформації з окремих тем

5%

0%

10%

20%

Переважна більшість респондентів (97%)
вважають, що створили оптимальні умови для
підготовки учнів, але оцінюють ступінь їхньої
готовності до ЗНО середнім рівнем 57%,
низьким – 7% учителів-предметників.
Вочевидь, така ситуація пояснюється
ставленням учителів районів до власної
відповідальності за результати випускників.
Висока професійна компетентність учителя, його
прагнення до саморозвитку, уміння зацікавити та
вмотивувати учня здатні суттєво вплинути на
результати ЗНО. Але більшість учителів (70%)
зазначили, що високий результат ЗНО залежить,
насамперед, від зусиль і здібностей самих
випускників. Тільки 18% опитаних учителів пов’язують
високу кваліфікацію педагога з успішністю учнів. При
тому, 88% опитаних старшокласників указали,
що своїми навчальними досягненнями з
предметів тестування вони завдячують саме
вчителям.
Як показали результати проведеного дослідження,

№ з/п

30%

40%

50%

60%

при виборі предметів тестування більшість (83%)
респондентів будуть орієнтуватись, перш за все,
на вимоги «Умов прийому на навчання до вищих
навчальних закладів України в 2018 році».
Планують складати тестування з тих навчальних
дисциплін, із яких мають найвищі оцінки 21%
одинадцятикласників. Обиратимуть навчальні
предмети за порадами батьків тільки 10% учнів.
Зовнішнє незалежне оцінювання має
низку особливостей, що можуть викликати в
учнів певні труднощі ще на підготовчому етапі.
Про це повідомили 79% опитаних. Причиною
хвилювань учнів можуть бути сумніви у власних
здібностях,
повноті
та
міцності
знань,
можливостях пам’яті, логічного мислення тощо.
Так, респонденти зазначили, що отримати
бажаний результат тестування їм можуть
завадити психологічні чинники, недостатній
рівень підготовки з окремих предметів, брак часу
для підготовки.

Чинники, що впливають на результативність складання ЗНО
Варіант відповіді

1

Психологічні чинники (невпевненість, схвильованість, страх)

Кількість
відповідей, %
59

2

Недостатній рівень підготовки з навчального предмета

55

3

Брак часу на підготовку до ЗНО

33

4

Невміння розподіляти час, відведений на роботу з тестом

22

5

Стан здоров’я

16

6

Несприятливий збіг обставин

18

7

Невміння виконувати завдання у тестовій формі

2

8

Фаховий рівень учителя

2
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Найбільша стурбованість опитаних учнів
пов’язана з неможливістю вступити до бажаного
закладу вищої освіти (55%), відповідальністю за
результати тестування (52%), складністю завдань тесту
(36%), недостатнім рівнем знань (36% респондентів).
Усі респонденти дослідження зазначили, що
в закладах, де вони навчаються, проводиться
активна інформаційно-роз’яснювальна робота
щодо ЗНО 2018 року. З відомостями щодо
зовнішнього незалежного оцінювання випускники мають змогу ознайомитись у куточках
ЗНО, на веб-ресурсі закладу освіти повідомили
86 % опитаних. Із процедурою, організацією,
особливостями проведення ЗНО 2018 року
старшокласники ознайомлюються під час
проведення класних годинах (71%), на
тематичних батьківських зборах за участі
одинадцятикласників (67%), індивідуальних
бесід (59%), зустрічах із викладачами закладів
вищої освіти (38%), психологічних тренінгах
(32%).
З
метою
удосконалення
предметної
підготовки, респонденти дослідження опрацьовують інформацію зі збірників тестових завдань
(86%), з інтернет-джерел (81%), шкільних
підручників (68%), довідників (49%), конспектів
уроків (42%). Але тільки 19% опитаних указали,
що для підвищення якості підготовки до
зовнішнього незалежного оцінювання їм
вистачає організованого повторення на уроках.
Переважна більшість (76%) старшокласників закладів освіти, які взяли участь у
дослідженні, повідомили, що готуються до

зовнішнього незалежного оцінювання самостійно. Особливу увагу звертає на себе той факт, що
42% учнів удосконалюють власні знання,
відвідуючи факультативні та додаткові заняття в
закладах загальної середньої освіти, де навчаються.
При тому тільки 13% опитаних навчаються на
підготовчих курсах у закладах вищої освіти.
Як зазначили 73% респондентів, підготовка
учнів до зовнішнього незалежного оцінювання в
досліджених закладах загальної середньої освіти
проводиться з усіх навчальних дисциплін. За
даними самооцінки, рівень підготовки учнів до
зовнішнього незалежного
оцінювання
та
державної підсумкової атестації
з окремих
предметів є різним.
За результатами проведеного дослідження,
найбільш високою є готовність учнів до складання
зовнішнього незалежного оцінювання з хімії та
іноземної мови. Учні, які виявили бажання
складати ці предмети, є найбільш умотивованою
групою старшокласників, але кількість цих
випускників невелика – від 2 до 4 осіб.
Серед найбільш обираних предметів ЗНО
якість підготовки учнів закладів загальної
середньої освіти до складання української мови і
літератури, біології є найвищою. Свою підготовку з
математики та історії України учні закладів загальної
середньої освіти оцінюють найнижчими показниками. 12% учнів, які складатимуть історію України, та
16% учнів, які обрали математику, вказали на
низький рівень своєї підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання з цих предметів.

Рівень підготовки учнів до складання ЗНО, %
(за результатами самооцінки)
Хімія 4%
Іноземна мова

13%

72%

3%

57%

Географія

53%

9%

66%

12%

0%

19%

55%
10%

20%

30%
низький

Отже, підготовка до ЗНО для кожного
випускника закладу загальної середньої освіти є
важливим етапом, що повинен розпочатись з
пропедевтичної підготовки в класах середньої
школи і закінчитись старшою школою, де кожен
учень цілеспрямовано готується до тестування,

5%
12%

65%

7%

3%

26%

16%

Історія України

4%

30%

68%

Математика

7%
26%

58%

Ф ізика 1%

Українська мова і
література

33%

17%

Біологія

11%

28%
40%

50%

середній

60%
достатній

70%

80%

6%
4%
10%

90%

100%

високий

обираючи певний перелік предметів. Завданням
закладу освіти є створення умов для рівного
доступу кожного учня до якісних освітніх
послуг і спрямування освітнього процесу в
школі на оптимізацію підготовки випускників
до зовнішнього незалежного оцінювання.
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