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УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ДОСВІД РЕГІОНУ
СТАН І ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ
У КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
УПРАВЛІНСЬКИХ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
О.В. Половенко,
завідувач обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту
та координації діяльності методичних служб комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»
Якісна освіта є пріоритетом будь-якої держави. Сучасне інформаційне
суспільство потребує:
фахівців, здатних до ефективного застосування ІКТ у власній
професійній діяльності;
розвитку кожної особистості у площині формування власної життєвої
траєкторії;
відстеження та керування динамікою прогресу у сфері навчання,
професійної чи соціальної самореалізації;
соціально активних громадян, які об’єднуються у спільноти, впливають
на власне життя та життя держави.
Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку
всього українського суспільства і освіти зокрема, вимагають нових підходів до
управління навчальними закладами. Пріоритетними серед них є впровадження
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що мають забезпечити
доступність та ефективність освіти, удосконалення навчально-виховного
процесу, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному
суспільстві.
Досягнення цих цілей неможливо без відповідного рівня підготовки
керівників шкіл. Сьогодні школа із закритої системи перетворюється у більш
складну відкриту систему. Це означає, що сучасний керівник навчального
закладу повинен успішно здійснювати як управлінську так і педагогічну
діяльність, забезпечуючи реалізацію цілей і змісту навчально-виховного
процесу та різноманітних форм міжсуб’єктних відносин у нових умовах.
Існуюча система навчання та підвищення кваліфікації керівників
навчальних закладів з питань формування ІКТ-компетентності охоплює такі
напрями, як:
1. Управління та стратегічне бачення розвитку навчального закладу:
формування та розвиток інформаційно-навчального середовища
навчального закладу;
формування загального бачення цілей та доцільності використання ІКТ
у навчальному процесі;
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управління процесом створення, реалізації та контролю виконання
стратегічного плану інформатизації школи, що забезпечує досягнення
поставлених цілей;
використання інформаційних ресурсів та технологій під час прийняття
управлінських рішень.
2. Ефективність професійної діяльності.
Основна увага зосереджується на використанні ІКТ для підвищення
ефективності педагогічної та управлінської діяльності як самого керівника, так і
всіх педагогічних працівників, а саме:
щоденне, цілеспрямоване та ефективне використання ІКТ у школі;
використання ІКТ для обміну інформацією;
участь у спільнотах, форумах, інтернет-конференціях, інших заходах,
що сприяють та стимулюють використання педагогами ІКТ для підвищення
ефективності своєї праці;
використання ІКТ для удосконалення управлінської діяльності.
3. Інформатизація школи, організація навчального процесу та
управління.
Упровадження та використання програмних комплексів, що мають за
мету:
допомогти в організації адміністративної діяльності;
розподілити фінансові ресурси;
постійно удосконалювати технології, що використовуються у
навчальному процесі та управлінні.
4. Експертиза та оцінювання результатів:
використання ІКТ для збирання та аналізу інформації, інтерпретування
результатів та ознайомлення з ними учасників навчального процесу з метою
покращення навчання та результатів навчальної діяльності учнів;
використання ІКТ для експертизи, оцінювання та управління
педагогічної та управлінської діяльності.
5. Соціальні, правові та етичні питання:
забезпечення рівного доступу до інформаційних ресурсів учасників
навчально-виховного процесу;
забезпечення конфіденційності інформації та безпеки у процесі
використання ІКТ;
забезпечення виконання санітарно-гігієнічних та екологічних норм у
ході використання ІКТ;
сприяння забезпеченню охорони авторських прав та права
інтелектуальної власності на продукти, вироблені з використанням місцевих
ресурсів.
Основною складовою структури підвищення рівня управлінської
компетентності керівників є курси підвищення кваліфікації.
Так, у 2013 році були проведені курси «Стратегія управління закладом
освіти в умовах формування інформаційного суспільства. Запровадження
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інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та
удосконалення закладом освіти» (27 слухачів). У 2015 році – курси для
керівників загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають фізику,
математику, інформатику з проблеми «Інформаційно-навчальне середовище як
засіб формування творчої активності педагога. Оновлення змісту та методики
викладання предметів природничо-математичного циклу в 5-11 класах».
Зміст технологічної складової професійної підготовки керівників закладів
освіти на курсах підвищення кваліфікації формується відповідно до потреб і
запитів слухачів. Вхідна анкета та он-лайн опитувальник обов’язково
передбачають діагностику рівня володіння керівниками інформаційними
технологіями.
Акцентується увага і на вдосконаленні методики проведення навчальних
занять на курсах підвищення кваліфікації за рахунок використання ІКТ та
онлайн-технологій. Зокрема, до всіх навчально-тематичних планів курсів
введено спецкурс «Онлайнові технології у роботі керівника загальноосвітнього
навчального закладу».
Оновлено тематику лекційних та практичних занять:
- «Медіа-освіта та медіа-грамотність» (викладач Корецька Л.В.);
- «Школа синергетичного ефекту «2+2=5» (викладач Корецька Л.В.);
- «Компетенції і компетентності в управлінській діяльності» (викладач
Бик А.С.);
- «Психолого-педагогічні засади професійного самовдосконалення
педагога» (викладач Павлюх В.В.);
- «Андрагогічні засади післядипломної педагогічної освіти» (викладач
Войтко В.В.);
- «Умови та шляхи створення повноцінної фінансової системи
навчального закладу» (викладач Гриценко С.А.);
- «Науково-методичні засади створення та розвитку інноваційного
освітнього середовища» (викладач Половенко О.В.);
- «Документування управлінської інформації та організація діловодства
у навчальному закладі», «Організація ефективного управління у навчальному
закладі» (викладач Трубіна В.Г.).
З метою підготовки до запровадження дистанційної форми навчання
керівників загальноосвітніх навчальних закладів розроблено спецкурс «Теорія і
практика управлінської діяльності керівника навчального закладу» (автор
Трубіна В.Г.).
Удосконалення ІКТ-компетентності здійснюється і в міжкурсовий період
через:
постійно діючі семінари;
інструктивно-методичні семінари;
ярмарки педагогічних ідей;
конкурси професійної майстерності;
тренінги;
методичні дні та ін.
8

З метою якісного науково-методичного забезпечення впровадження ІКТ
підготовлені і на належному рівні проведені:
обласний семінар-практикум для директорів шкіл, учасників
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» (номінація «Директор
школи») з проблеми «Інтернет-технології Web 2.0. для організації онлайнового
освітнього середовища»;
засідання постійно діючого семінару «Розвиток управлінських
компетентностей сучасного керівника закладу освіти: теорія і практика»;
заняття школи молодого керівника з проблеми «Онлайнові технології у
роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу»;
заняття регіональної школи новаторства з проблеми «Науково-технічне
забезпечення інноваційного розвитку сучасного навчального закладу».
У міжкурсовий період керівники мали можливість проходити навчання за
програмами спецкурсів:
основи Інтернету;
основи веб-дизайну;
основи створення комп’ютерних презентацій;
основи візуального програмування;
основи комп’ютерної графіки тощо.
Ефективно запроваджуються такі форми роботи, як: скайп-наради,
інтернет-конференції, віртуальні клуби, вебінари.
Організація та підтримка функціонування сайту центру дозволяє створити
єдину платформу для надання освітніх методичних послуг керівникам освітніх
установ.
Протягом 2013-2015 років регіональні методичні служби також звертають
увагу на формування управлінських ІКТ-компетентностей.
Варто зазначити, що основний вплив регіональними методичними
службами здійснюється на усвідомленні керівниками навчальних закладів
значимості інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону в
забезпеченні рівних умов і доступу до якісної освіти. Використання
інформаційно-комунікаційних технологій оптимізує зміст навчання керівників,
підвищує ефективність та якість надання методичних послуг.
Створені і функціонують 9 опорних шкіл з питань упровадження ІКТ:
- «Впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний
процес» (Троянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Троянської сільської
ради Голованівського району);
- «Підвищення інформаційної компетентності педагога» (Нечаївська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського);
- «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом
впровадження програми Intel® «Навчання для майбутнього» (Аджамська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної
адміністрації);
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- «Інформаційні технології в навчально-виховній роботі сучасного
закладу освіти» (Івангородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Олександрівської районної державної адміністрації);
- «Формування
інформаційної
культури
та
інформаційної
компетентності педагогічних працівників району» (Червонокостянтинівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради);
- «Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний
процес» (Ліцей інформаційних технологій Олександрійської міської ради);
- «Впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний
процес» (спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7
Світловодської міської ради).
Працівниками центру методичної та соціально-психологічної служби
управління освіти Кіровоградської міської ради здійснюється методичний
супровід упровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема:
підготовлено
методичні
рекомендації
щодо
створення
та
функціонування веб-сайту навчального закладу та особливостей роботи в
режимі «Конференція» на порталі «Класна оцінка»;
загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади міста створили власні
веб-сайти на порталі управління освіти Кіровоградської міської ради на
платформі «Класна оцінка».
Петрівський районний методичний кабінет. З метою формування та
підвищення управлінської професійної компетентності керівників у районі
функціонують постійно діючі семінари для директорів та заступників
директорів із навчально-виховної роботи з проблем: «Розвиток управлінської
компетентності керівника сучасної школи»; «Підвищення професійної
компетентності заступника директора в умовах модернізації освіти»; «Основи
управлінської діяльності». Програмами цих засідань передбачені практикуми,
які проводились на базі навчальних закладів, зокрема: «Громадсько активна
школа як засіб управління якістю освіти» (Чечеліївська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів), «Управління процесом упровадження інновацій у
загальноосвітніх навчальних закладах» (Петрівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів). Із метою підвищення інформаційної компетентності керівників
навчальних закладів проведені практичні заняття «Використання Інтернет та
медіаосвітніх технологій в управлінській діяльності керівника сучасної школи»,
«Шкільний сайт як ресурс відкритого інформаційно-освітнього простору
школи», «Упровадження ІКТ у навчально-виховний процес та адміністративну
управлінську діяльність», «ІКТ як інноваційний фактор розвитку освіти».
Особлива увага приділялась опрацюванню нормативно-правової бази,
організаційно-педагогічній діяльності адміністрацій щодо реалізації Державних
стандартів освіти.
Новопризначені керівники, кадровий резерв є учасниками постійно
діючого семінару.
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Удосконаленню рівня управлінської компетентності керівників
загальноосвітніх навчальних закладів сприяє навчання у:
- майстер-класі Гнатюк Л.Г. «Інноваційні процеси в сучасній школі.
Підвищення інформаційно-комунікаційної
компетентності на основі
акмеологічних технологій управління»;
- школах управлінської майстерності з проблем: «Підвищення
управлінської компетентності керівника школи в умовах створення Школи
сприяння здоров’ю» (керівник Позивай О.А.); «Розвиток та реалізація творчості
вчителя в рамках внутрішкільної методичної роботи» (керівник
Пустовойтенко Р.М.); «Удосконалення методичної роботи на основі творчого
впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського» (керівник Огир Т.Ю.);
«Моніторинг у роботі заступника директора» (керівник Погорєла Т.М.).
З метою активізації впровадження ІКТ в управлінську діяльність,
методистом Ошегою З.С. проводились семінари з проблем: «Система
управління особистим сайтом директора» (комунальний заклад «Петрівський
навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів –
гімназія»), «Система управління особистим сайтом заступника директора з
навчально-виховної роботи» (Новостародубська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів).
Долинським районним методичним кабінетом з метою ефективного
формування та розвитку інформаційного простору регіону організовано роботу
постійно діючого семінару методичного менеджменту з проблеми «Науковометодичний супровід розвитку інформаційно-навчального середовища школи».
За результатами діагностування керівників створені міжокружні творчі групи з
питань розвитку інформаційно-навчального середовища закладу. У рамках
занять, які проходяться в он-лайн режимі, учасники розробили та приступили
до реалізації методичного проекту «Організація самоосвітньої діяльності
педагогів». У рамках якого були складені методичні рекомендації:
«Педагогічний досвід вчителя: вивчення, узагальнення, апробація»;
методичний порадник щодо організації методичної роботи в освітньому окрузі
(Матвійчук Т.В., Пустовойт В.І., Бойко Г.І., Карявка О.М., Акаєвич Н.В.,
Куделя В.Д., Іщенко С.М.); методичні матеріали: «Атестація педагогів: новий
формат, інноваційні підходи та алгоритм атестаційного періоду» (Харсун В.М.,
Денисенко Ю.М., Сердюк В.М.), «Імідж керівника освітнього закладу»
(Кравченко Л.М.), «Проведення нестандартних педагогічних рад»
(Кандиба Т.О.)., «Технології вивчення та оформлення педагогічного досвіду»
(Мельниченко А.А. Скороход О.В.).
Проведені презентації досвіду роботи навчальних закладів з тем:
«Науково-методичний
супровід
розвитку
інформаційно-навчального
середовища закладу» (Райкович О.В.), «Контрольно-аналітична діяльність
керівника освітньої установи» (Юрченко О.Г., Андрощук О.Ф.), «Інноваційні
технології в управлінській діяльності» (Свічкарьова І.Б.), відеопрезентація
«Система роботи педагогічного колективу з обдарованими учнями»
(Зяброва Н.О., Марущак І.М.).
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Заслуговує на увагу робота майстер-класів директора навчальновиховного комплексу «Долинська гімназія – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 3» Свічкарьової І.Б. з таких проблем, як: «Створення
інформаційно-навчального середовища в закладі» (2015 р.), «Від управлінської
компетентності – до якості навчально-виховного процесу» (2014-2015 р.) та
Олійник Т.М., заступника директора з науково-методичної роботи,
«Організація безперервного удосконалення фахової майстерності та
підвищення професійної компетентності педагогічних працівників».
Окремі засідання постійно діючого семінару заступників директорів шкіл
з виховної роботи та педагогів-організаторів проводяться на дистанційній
основі. Результативним було засідання з проблеми «Розвиток виховного
середовища регіону в контексті формування ціннісних орієнтацій особистості»,
на якому були представлені напрацювання педагогічних колективів навчальних
закладів району.
Працівниками Олександрійського районного методичного кабінету
також приділяється увага роботі з керівними кадрами району, зокрема
упродовж 2014 року проведено інструктивні наради, тематичні, проблемні
семінари, семінари-практикуми, де розглядались питання планування
діяльності навчальних закладів, методичної роботи.
Планування роботи з керівниками навчальних закладів району
здійснюється на діагностичній основі, що дає змогу забезпечити потреби в
оволодінні інноваційними методами контролю й управління, формуванні
професійної кар’єри, підвищенні рівня педагогічної та управлінської культури.
Упродовж 2014-2015 років у районі працює постійно діючий семінар
керівників навчальних закладів з проблеми «Впровадження інноваційних форм
управлінської діяльності».
Для заступників директорів з навчально-виховної роботи діє школа
управлінської майстерності з проблеми «Розвиток творчої активності,
педагогічної майстерності шляхом організації внутрішкільної методичної
роботи в загальноосвітньому навчальному закладі».
З метою оновлення змісту і форм методичної роботи на базі опорних шкіл
методистами методичного кабінету проводилися навчання, тренінги, ділові та
рольові ігри, панорами творчих уроків та занять з використанням педагогічних
програмних засобів.
Передбачено групові консультації для керівників шкіл з питань:
- створення, упровадження інноваційних моделей навчальних закладів;
- організації та проведення атестації педагогічних працівників;
- науково-методичного забезпечення реалізації навчальних програм;
- підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо.
Розширенню інформаційного поля керівних кадрів сприяють експресінформації, епізодичні та постійні виставки науково-методичної літератури,
творчого доробку опорних закладів («Шлях освіти: від творчого вчителя до
творчого учня», «Керівнику школи – до початку (закінчення) навчального
року»,
«Педагогічна
періодика
вчителю»,
«Програмно-педагогічне
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забезпечення
навчального
процесу»,
«Інноваційні
процеси
в
загальноосвітньому
навчальному
закладі»),
підготовка
методичних
рекомендацій, посібників з актуальних проблем викладання навчальних
дисциплін, управлінської та виховної роботи («Методика вивчення та
узагальнення педагогічного досвіду»; «Аналіз уроку як складова контрольноаналітичної діяльності керівника навчального закладу»; «Методика реалізації
науково-методичної
проблеми
навчального
закладу»,
«Особливості
моніторингових досліджень у навчальному закладі»), інформаційнометодичних збірників за підсумками навчального року.
Методичним кабінетом на базі Користівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів (директор Правий О.В.) було організовано проведення майстеркласів з керівниками, педагогічними працівниками району щодо створення
власних блогів.
На базі навчальних закладів функціонують консультаційні пункти з
питань удосконалення управління навчально-виховним процесом:
Цукрозаводський
навчально-виховний
комплекс
(директор
Лещенко Т.В.) з проблеми «Спільна діяльність педагогів, батьків щодо
виховання учнів на основах народної педагогіки, творча діяльність
спеціалізованої школи художнього профілю»;
Користівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені А.П. Гайдара
(директор Правий В.П.) з проблеми «Керівництво сучасним загальноосвітнім
закладом на основах комп’ютерно-інформаційних технологій»;
Улянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (директор
Романець Л.М.) з проблеми «Управлінська компетентність керівника сучасного
навчального закладу».
Працівниками Олександрійського районного методичного кабінету
розроблені та реалізуються проекти «Наука-методика-навчання», «Учитель»,
«Керівник», «Управління», «Партнерство в освіті».
Другий рік на базі Новоукраїнського районного методичного кабінету
діє консультативний пункт для керівників закладів освіти з проблеми
«Актуальні питання організації управлінської діяльності керівника закладу
освіти. Розвиток інформаційної та комунікативної компетентності» (керівник
Каєнко Н.Г.). Результат роботи: керівники навчальних закладів пройшли курс
за вибором «Основи Internet» (тренер Литвиненко О.В.).
Структура сайту методичного кабінету вміщує два блоги, а саме: «Школа
успішного керівника», «Школа креативного заступника». У листопаді за участю
працівників інституту був проведений для керівників загальноосвітніх
навчальних закладів методичний день з питань упровадження інформаційних
технологій.
Активізувалась робота в Кіровоградському районному методичному
кабінеті. З березня 2014 року функціонує сайт завідувача районного
методичного кабінету Смоліної О.С. «Науково-методичний супровід діяльності
керівників навчальних закладів», який містить сторінки «Постійно діючий
семінар керівників загальноосвітніх навчальних закладів», «Віртуальний
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освітній округ», «Школа формування лідерів», «Інноваційна діяльність»,
«Авторська школа заступника директора з навчально-виховної роботи»,
«Віртуальний методичний кабінет» та інші корисні сторінки для використання
в практичній діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
Засідання школи формування лідерів відбувається дистанційно. Слухачі
отримують заздалегідь завдання, опрацьовують методичні матеріали, розміщені
на сторінці «Школа формування лідерів», звітують про виконання виконаної
роботи.
Методичними кабінетами запроваджено скайп-наради, консультації в
інтернет-режимі, здійснюється онлайн-спілкування, обмін досвідом роботи
через електронну пошту тощо.
Упровадження вищезазначених форм роботи дозволяє забезпечити:
оперативний доступ до інформації;
швидкий зворотній зв’язок та коригування роботи, можливість
інтенсивної комунікації;
умови створення мотивації до роботи за рахунок активності у
самоосвітній діяльності;
надання постійних консультацій.
Проте, незважаючи на позитивні тенденції в питаннях підготовки
керівників, результати дослідження, проведеного у листопаді-грудні 2014 року
показали такі результати:
54% – мають власний сайт;
25% – мають власні блоги;
55% – пройшли навчання за програмою Microsoft «Основи Internet»;
26% – пройшли навчання за програмою Intel® «Навчання для
майбутнього».
Жоден з керівників не пройшов курси за вибором.
Результати вихідного анкетування свідчать, що 92% керівників
потребують допомоги у використанні ІКТ в управлінській діяльності.
Як свідчать результати співбесід з адміністраторами навчальних закладів
та результати вивчень, основними причинами, що стримують використання
інформаційно-комунікаційних технологій у школі є:
недостатня забезпеченість шкіл комп’ютерним та мультимедійним
обладнанням;
недостатній рівень ІКТ-компетентності директорів загальноосвітніх
навчальних закладів для впровадження нових технологій;
консерватизм у використанні інформаційно-комунікаційних технологій
в управлінській діяльності;
відсутність програмного забезпечення для управління загальноосвітнім
навчальним закладом;
відсутність фінансування.
Висновки. Підготовка керівників до сучасного управління школою за
допомогою ІКТ у системі безперервної педагогічної освіти є дієвим складником
ефективного освітнього менеджменту, який суттєво вплине на створення
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конкурентних умов застосування наукових знань та інформації для соціальноекономічного розвитку країни, визначення та обґрунтування шляхів
становлення педагога-професіонала та керівника-менеджера в умовах
освітнього ринку, нарощування інтелектуального потенціалу нації шляхом
забезпечення конкурентоспроможності освіти в суспільстві, що змінюється.
Використання ІКТ в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом є
важливою складовою розвитку єдиного інформаційного освітнього простору
навчального закладу. Без чіткої організації роботи адміністрації навчального
закладу неможливо організувати управління всією системою в цілому.
Основними переваги використання ІКТ будуть такі:
підвищення ефективності навчального процесу;
можливість управління з використанням результатів попередньої
діяльності;
прийняття більш ефективних управлінських рішень;
підвищення об’єктивності в оцінці діяльності вчителів та учнів;
оперативний доступ до інформації стосовно діяльності освітнього
закладу;
економія як матеріальних, так і людських ресурсів;
скорочення обсягу рутинної роботи.
Для ефективної модернізації освіти та оновлення технічного арсеналу
засобів навчання необхідно забезпечити реалізацію державних програм,
спрямованих на інформатизацію, комп’ютеризацію та оновлення матеріальнотехнічної бази шкіл, надання вільного доступу до мережі Internet.
Слід зазначити, що для успішного оновлення процесу формування
управлінської компетентності керівників в системі післядипломної освіти,
необхідно реалізувати модульну модель, яка будуватиметься за принципами
професійної індивідуально-особистісної спрямованості, інтеграції, права
вибору, інноваційності, безперервності.
З цією метою у 2015 році розпочато підготовку керівників закладів освіти
області у міжкурсовий період за програмою «Електронне навчання кадрового
персоналу (системи управління навчанням)» та підготовку до запровадження
дистанційного навчання керівників (розробляються спецкурси: «Інноваційні
підходи до організації науково-методичної роботи та критерії її ефективності»,
«Колегіальне рішення: аналітико-прогностичний підхід до підготовки і
проведення педагогічної ради», «Організація та зміст навчально-виховного
процесу в закладі освіти»).
Створення єдиного освітнього простору забезпечить координацію
інноваційних процесів у регіональній системі освіти, впровадження новітніх
педагогічних та освітньо-управлінських технологій.
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КЕРІВНІ ДОМІНАНТИ ЗАСТУПНИКА: СУЧАСНІ ПІДХОДИ
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
В.Г. Трубіна,
методист обласного центру освітнього менеджменту
та координації діяльності методичних служб комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»
(з досвіду роботи Олійник Тамари Михайлівни, заступника директора
з науково-методичної роботи навчально-виховного комплексу «Долинська
гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3»
з проблеми «Сучасні підходи до організації науково-методичної роботи у
загальноосвітньому навчальному закладі»)
Провідні ідеї досвіду:
Створення системної моделі управління навчальним закладом на основі
програмно-цільового підходу, який передбачає модернізацію і вдосконалення
науково-методичної роботи з урахуванням інноваційних тенденцій розвитку
освіти.
Забезпечення ефективної системи прогнозування та планування
діяльності навчального закладу сприяє функціонуванню динамічної
компетентнісно орієнтованої моделі неперервного навчання педагогів у
міжкурсовий період.
Діагностико-прогностична та моніторингова системи аналізу щодо
визначення основних концептуальних напрямків і завдань розвитку закладу під
час побудови й структурування науково-методичної діяльності створюють
сприятливі умови для формування творчої активності та самоактивності
особистості педагога, реалізації його інтелектуального потенціалу.
Випереджувальний розвиток педагога на засадах інноваційного мислення
передбачає реалізацію загальних і особистісних завдань освіти шляхом
науково-методичного експерименту «Фахова культура уроку: компетентнісний
підхід», який став поштовхом до нововведень та підґрунтям для участі в нових
експериментальних дослідженнях.
Результативність експерименту на колективному рівні розглядається
через науково-практичні конференції, педагогічні ради, психолого-педагогічні
семінари, теоретичні семінари; на груповому рівні: через шкільні методичні
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об’єднання, творчі групи; індивідуально: через самоосвіту та розв’язання
персональних науково-методичних тем.
Якісна організація науково-методичного супроводу творчої діяльності
педагогів сприяє створенню ними власної системи роботи, яка дозволить
підвищити ефективність усього навчально-виховного процесу в закладі.
Планова цілеспрямована робота методичної ради забезпечує керівництво
і координацію методичної, наукової й інноваційної діяльності педагогічних
працівників, сприяє пошуку нового змісту, форм підвищення професійного
рівня педагогів.
Результативна діяльність опорної школи забезпечує підвищення
кваліфікації педагогів регіону з питань впровадження освітніх інновацій у
регіоні, управління організацією навчально-виховного процесу, створення
позитивного іміджу закладу в районі, області, Україні.
Однією з дієвих форм науково-методичної роботи та управління
навчальним закладом є педагогічна рада, її колегіальні рішення спрямовані на
результативне вирішення педагогічних проблем, завдань, шляхів розвитку
навчального закладу.
Системність та цілеспрямованість контрольно-аналітичної діяльності
щодо результативності науково-методичної роботи забезпечує виконання
впливового управлінського рішення, що сприяє координації діяльності
відповідно до поставлених завдань.
Долинський навчально-виховний комплекс є базовим в області з проблем
управлінської та науково-методичної діяльності.
Діяльність адміністрації навчально-виховного комплексу з питань
організації науково-методичної роботи постійно висвітлюється не лише для
педагогічної громади Долинського району й області. На базі навчального
закладу (23 квітня 2013 року) презентовано роботу Долинського районного
методичного кабінету та навчально-виховного комплексу з проблеми
«Модернізація системи методичної служби на засадах компетентнісно
орієнтованого підходу».
Досвід роботи навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» висвітлювався (22 жовтня 2012 року)
під час другого заняття обласної Школи вдосконалення методичної
майстерності з проблеми «Науково-методичний супровід профільного
навчання» для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників навчальних
закладів (27 січня 2015 року) з проблеми «Стратегія та складові розвитку
інформаційно-навчального середовища закладу».
Досвід роботи Олійник Тамари Михайлівни, заступника директора з
науково-методичної діяльності навчально-виховного комплексу «Долинська
гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» схвалено радою обласного
навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації
діяльності методичних служб (протокол № 4 від 04.12.2014 р.) та
рекомендовано для схвалення науково-методичною радою комунального
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закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» і творчого використання в
практичній діяльності керівників навчальних закладів області.
Модель управління навчальним закладом
Сучасні процеси в системі загальної середньої освіти мають вагомий
вплив на організацію діяльності загальноосвітнього навчального закладу і
вимагають нових оптимальних підходів до управління в умовах
функціонування й розвитку шкільної освітньої системи. Використання
ефективних технологій сучасного управління дає можливість для чіткого
визначення змісту, послідовності управлінських дій і дозволяє досягти
очікуваних результатів.
Дієві управлінські технології внутрішнього шкільного адміністрування
дозволяють існуючу систему функціонування трансформувати у модель
успішного розвитку закладу.
Домінувальний стиль управління, управлінська компетентність є
визначальними факторами для реалізації ключових функцій керівної діяльності:
планування, прогнозування, організації навчально-виховного, науковометодичного, інноваційного, контрольно-аналітичного та регулюючого
процесів.
Концептуальне прогнозування та вибір пріоритетів у розвитку навчальновиховного комплексу «Долинська гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 3» визначили мету, завдання існування закладу та його структуру:
Загальноосвітні класи
І ступінь – початкова школа
1-4 класи
ІІ ступінь – основна школа
5-9 класи

ІІІ ступінь – старша школа
10-11 класи

Класи з поглибленим вивченням
окремих предметів
І ступінь – 1-4 класи навчально-виховного
комплексу «Долинська гімназія –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» з
поглибленим вивченням іноземної мови
ІІ ступінь – 5-9 класи навчально-виховного
комплексу «Долинська гімназія –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» з
поглибленим вивченням математики та фізики,
іноземної мови
ІІІ ступінь – 10-11 класи профільне навчання

Досвід роботи навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» відомий на Кіровоградщині та в
Україні напрацюваннями та здобутками в системі управління, організації
інноваційної, науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності,
що мають високу результативність у забезпеченні навчально-виховного
процесу.
Інноваційний розвиток закладу, його успіхи зумовлені, перш за все,
високим рівнем управлінської компетентності керівників школи, які є
багатогранними знаючими і досвідченими особистостями, вони відрізняються
високими прогностичними якостями та уміннями з націленістю на конкретний
результат.
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Стиль управління має завершену структуру, а саме:
розвиток делегування повноважень;
створення атмосфери співпраці;
забезпечення умов для реалізації поставлених завдань;
урахування рівня розвитку колективу;
здійснення індивідуального підходу.
Розуміючи важливість управлінського впливу на процеси розвитку
навчального закладу, керівниками розроблено концептуальні напрями
управлінської діяльності у навчально-виховному комплексі «Долинська
гімназія – загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3» та визначено її мету:
координація дій усіх учасників навчально-виховного процесу, створення умов
для їх продуктивної творчої діяльності, основні завдання та шляхи реалізації.
Основні завдання:
- управління якістю освіти на основі нових інноваційних технологій та
освітнього моніторингу;
- моделювання сприятливого соціально-психологічного мікроклімату
для життєдіяльності школи задля максимально широкої актуалізації творчих
здібностей кожної особистості;
- забезпечення відповідної підготовки вчителів, які здатні успішно
втілювати в життя особистісно зорієнтовану творчу педагогіку;
- виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію
особистості;
- створення та ефективне використання умов для продуктивної творчої
діяльності вчителів;
- формування внутрішкільної культури;
- прогнозування роботи з кадрами;
- планування перспективного та поточного забезпечення школи
педагогічними кадрами;
- раціональне використання вчительських кадрів;
- призначення, звільнення вчителів, запровадження контрактної і
конкурсної системи;
- організація методичної роботи з кадрами (підвищення кваліфікації,
перепідготовка);
- матеріальне та моральне стимулюванню;
- підвищення правової компетенції педагогічного колективу та
дотримання трудового законодавства;
- робота адміністрації зі створення творчого мікроклімату в
педагогічному колективі.
Шляхи реалізації:
- упровадження в практику роботи школи інноваційних технологій;
- створення сприятливого мікроклімату серед учасників навчальновиховного процесу для успішного реалізації їх творчого потенціалу;
- виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення їх
фахового рівня через заняття самоосвітою;
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- підтримка ініціативи кожного учасника навчально-виховного процесу в
його самореалізації;
- розкриття творчого потенціалу учасників навчально-виховного
процесу;
- стимулювання творчості учасників навчально-виховного процесу;
- основні напрямки розвитку нової моделі школи.
Структура управлінської ради, що діє у навчальному закладі, дозволяє
здійснювати якісне делегування повноважень від директора школи
Свічкарьової Інни Борисівни до членів ради: заступників директорів, голів
шкільних методичних об`єднань, керівників творчих груп, голови піклувальної
ради, соціально-психологічної служби, від яких делегування поширюється на
педагогічний колектив, шкільні методичні об’єднання, творчі групи, учнівський
та батьківський колективи.
За словами Аристотеля, «благо за всіх обставин залежить від дотримання
двох умов: одна з них – правильне з’ясування завдань та кінцевої мети всякого
роду діяльності; друга – пошук всякого роду засобів, що ведуть до кінцевої
мети».
Системна модель у керівництві навчальним закладом на основі
програмно-цільового підходу дає змогу вирішувати ключові проблеми
управління:
здійснювати зв'язок між довгостроковим і оперативним плануванням;
зосереджувати увагу працівників на бажаних результатах, що
сформульовані як цілі діяльності;
визначати програму досягнення цілей шляхом визначення напрямів,
етапів та термінів розв’язання окремих задач;
дозволяти адміністративному складу визначати головні ланки своєї
відповідальності;
заохочувати працівників до взаємодії шляхом побудови спільних цілей
діяльності;
визначати процес досягнення цілей через діалог, широке обговорення;
визначати критерії якості роботи та давати основу для вимірювання
результатів з точки зору цих критеріїв тощо.
Програмно-цільове управління передбачає формування конкретних
стратегічних цілей, які, перш за все, відбивають світогляд керівників закладу, їх
розуміння модернізаційних процесів, забезпечує пріоритет першочергових
цілей і задач, орієнтує на комплексний підхід у використанні ресурсів (кадри,
час, фінанси) та досягнення мети й очікуваних кінцевих результатів.
Керівниками Долинського навчально-виховного комплексу реалізується
ефективна система прогнозування та планування, що базується на діагностикопрогностичній та моніторинговій системі аналізу у процесі побудови й
структурування науково-методичної діяльності.
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Керівні домінанти у модернізації науково-методичної роботи
Сучасний учитель повинен володіти такими
професійно-педагогічними і фаховими вміннями, які
були б спрямовані не тільки на передачу знань, а й
сприяли б формуванню особистості учня як людини
нового типу з гнучким нестандартним мисленням.
Т. Олійник
Ефективність науково-методичної роботи у навчальному закладі залежить
від пріоритетних напрямів розвитку, умілого внутрішкільного управління
процесом формування траєкторії професійного самозростання педагога,
становлення й удосконалення його професійного рівня на основі
компетентнісного й інших сучасних підходів до змісту і форм підвищення
кваліфікації.
Заступник директора з науково-методичної роботи навчально-виховного
комплексу «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3»
Олійник Тамара Михайлівна належить до когорти керівників, які відзначаються
високим рівнем управлінських компетентностей, здатністю аналітикопрогностичного формування інноваційного світогляду педагогічного колективу
та здійснення професійного науково-методичного супроводу управлінських
рішень щодо комплексного розв’язання нових експериментальнодослідницьких завдань.
Олійник Тамара Михайлівна, заступник директора з науково-методичної
роботи має вищу кваліфікаційну категорію, учитель-методист. Загальний
педагогічний стаж складає 30 років, а стаж управлінської діяльності – 11 років.
Лауреат обласної педагогічної олімпіади (2010 р.), лауреат обласного ярмарку
педагогічних ідей «Освітянські обрії Кіровоградщини» (2013 р.). Є головою
постійно діючого районного семінару з методичного менеджменту. Тамара
Михайлівна координатор проведення експерименту Всеукраїнського рівня з
проблеми «Створення науково-методичних засад формування у дітей
навчально-дослідницьких умінь»; вона досліджує науково-методичну проблему
«Формування вчителя-дослідника з високим рівнем професіоналізму,
методичної та загальної культури». У своїй діяльності вона керується словами
Еміля Золя: «Увесь сенс життя полягає в нескінченному завоюванні невідомого
і вічному зусиллі пізнати більше».
Під поняттям «науково-методична робота в школі» Тамара Михайлівна
розуміє «спеціально організовану діяльність педагогічного колективу, що
створює умови для підвищення рівня професійної компетентності педагога,
адже на сьогодні школі потрібен такий учитель, який би міг удосконалювати
свою професійну майстерність».
Основні напрями науково-методичної роботи в закладі визначені
концепцією діяльності і розвитку навчально-виховного комплексу «Долинська
гімназія – загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3».
Мета діяльності закладу: створення ідеальних умов для професійного
зростання та розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника
навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія – загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів № 3».
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Основні завдання:
- створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних
рішень педагогічних проблем;
- формування у вчителів готовності до впровадження сучасних
інноваційних технологій;
- формування прагнення до оволодіння педагогікою співпраці та
співтворчості на принципах особистісно орієнтованих методик навчання та
виховання;
- спрямування діяльності учнів за допомогою професійного мудрого
керівництва з боку педагогічного колективу.
Шляхи реалізації:
- посилення ролі методичної служби школи у проведенні діагностики,
вивчення рівня професійної компетентності вчителів;
- створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного
рівня професіоналізму;
- удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і
практики викладання;
- широке висвітлення позитивного досвіду через:
 школи моніторингової діяльності;
 семінари-практикуми;
 творчі звіти;
 виставки набутого досвіду;
 апробацію і обговорення підручників;
- участь у шкільних, районних та обласних конкурсах педагогічної
майстерності.
Методична робота в закладі розглядається як цілісна система підвищення
науково-теоретичного і загальнокультурного рівня вчителя, психологопедагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів.
На переконання Олійник Т.М., основні завдання керівника випливають із
розуміння того, що надання реальної дієвої допомоги вчителям закладу у
процесі їхньої творчої діяльності, у створенні ними власної системи роботи
дозволяє підвищувати кваліфікаційний рівень кожного педагога, а отже, і
підвищувати ефективність всього навчально-виховного процесу. До основних
завдань Тамара Михайлівна, зокрема, відносить:
визначення пріоритетів, змісту, форм і методів організації науковометодичної роботи вчителями щодо розвитку їх майстерності;
вивчення та створення сприятливих умов розвитку для педагога щодо
використання різних педагогічних технологій;
створення умов для самореалізації кожного педагога незалежно від
його кваліфікаційної категорії;
стимулювання
прагнень
учителів
до
саморозвитку
та
самовдосконалення;
визначення критеріїв ефективності організації науково-методичної
роботи в закладі;
вироблення методичних рекомендації щодо удосконалення організації
науково-методичної роботи з метою підвищення професійної майстерності
педагогів;
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залучення педагогічних працівників до навчально-методичної та
дослідницької роботи;
здійснення діагностики методичної та професійної підготовки вчителів
з метою врахування їх результатів при плануванні науково-методичної роботи;
удосконалення структури науково-методичної роботи;
активізацію співпраці з районним методичним кабінетом відділу освіти
районної держадміністрації та комунальним закладом «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського»;
зміну підходів та вдосконалення процесу атестації педагогічних
працівників на базі закладу;
удосконалення технологій здійснення моніторингових досліджень
навчально-виховного процесу тощо.
Робота у навчальному закладі планується в тісній співпраці директора,
заступників директора та керівників методичних підструктур (методичних
об’єднань, творчих груп тощо), які у свою чергу координують питання
планування методичної роботи на наступний рік з учителями (членами
методичних об’єднань, творчих груп).
Планування методичної роботи відображено в річному плані школи і
здійснюється на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу за
попередній навчальний рік.
На початку навчального року в школі видається наказ про організацію
методичної роботи, у якому визначається головна методична проблема школи,
затверджується структура науково-методичної діяльності на навчальний рік.
У рамках роботи над методичною проблемою, вивчення та впровадження
в практику роботи школи ефективного педагогічного досвіду вчителів міста,
району, школи протягом 2013-2014 н. р. було організовано роботу
9 методичних об’єднань учителів-предметників та класних керівників,
3-х творчих груп учителів, навчального семінару-практикуму з теми
«Застосування SMART-технологій у навчально-виховному процесі».
Для підвищення професійного рівня педагогів робота шкільних
предметних методичних об’єднань спрямовується на проблеми, вирішення яких
сприятиме розв’язанню загальношкільної науково-методичної проблеми.
Робота методичних об’єднань полягає у вдосконаленні методичної
підготовки, фахової майстерності вчителя, методики проведення уроку. З цією
метою керівниками методичних об’єднань навчально-виховного комплексу
«Долинська гімназія – загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3»
організовується поширення перспективного педагогічного досвіду шляхом
проведення системи відкритих уроків та позакласних заходів (у межах
шкільних методичних декад, тижнів тощо).
У системі роботи методичних об’єднань керівниками здійснюється
координація та змістовне навчання педагогів із залученням їх до освоєння
нових навчальних технологій, взаємоконтролю, спільного інспектування та
плідної методичної співпраці колег. Це сприяє колективному визначенню мети,
якісному плануванню діяльності, поєднанню внутрішнього шкільного
контролю та методичної роботи, творчому впровадженню новацій, а також
впливає на комунікативні процеси взаємозв’язку з кожним педагогом,
взаєморозуміння, формування потреб самоаналізу та самоконтролю.
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У роботі шкільних методичних об’єднань практикується колективне
вивчення нових нормативно-правових документів у галузі освіти, опрацювання
найактуальніших проблем, пов’язаних зі змістом професійної діяльності, обмін
досвідом, вивчення та узагальнення досвіду колег школи, району, організація
методичної допомоги молодим колегам тощо.
Результатом діяльності творчих груп стало створення проектів, які
запроваджуються в практику діяльності педагогічного колективу школи,
зокрема:
- «Творча обдарованість – наша надія»;
- «Інновації в сучасній школі»;
- «Формування життєвих компетентностей учнів у сучасних умовах
розвитку суспільства».
Упродовж 2014-2015 року в Долинському навчально-виховному
комплексі діють психолого-педагогічний семінар, творчі групи з проблем:
- «Пошук шляхів удосконалення сучасного уроку»;
- «Інноваційні освітні технології»;
- «Шляхи, форми і методи самоосвіти. Упровадження результатів
самоосвіти в практику роботи»;
- «Взаємодія вчителя з учнями в умовах творчо орієнтованого
педагогічного процесу» (керівник Бондюк Н.Г.).
Експеримент як один із шляхів інноваційного розвитку закладу.
Одним із визначальних чинників випереджувального розвитку педагога
на засадах інноваційного мислення адміністрація навчального закладу вбачає
науково-методичний експеримент «Фахова культура уроку: компетентнісний
підхід», який став поштовхом до нововведень та підґрунтям для участі в нових
експериментальних дослідженнях.
Об’єктом експерименту (2006-2011 рр.) стала система науковометодичної діяльності та її вплив на професійне самовиявлення педагогічного
працівника.
Основна мета експерименту – організація науково-методичної діяльності
навчального закладу на засадах компетентнісного підходу та вивчення впливу її
технологічних можливостей на фахову культуру уроку.
У процесі експерименту вся система науково-методичної роботи була
підпорядкована
розв’язанню
проблеми
«Створення
компетентнісно
орієнтованої моделі організації навчально-виховного процесу».
Під час вибору проблемного питання брались до уваги такі аспекти, як:
актуальність теми, практична значимість, відповідність сучасним педагогічним
ідеям, колегіальність вибору (проводилась діагностика та пропонувалося на
вибір кілька варіанів тем), відповідність інтересам і можливостям педагогів
закладу. Обрана науково-методична тема була теоретично обґрунтована,
розроблена система роботи над нею, намічено шляхи її розв’язання та щорічно
складався план реалізації.
Для успішної роботи над проблемою було укладено перспективний
поетапний план:
І етап – концептуально-організаційний (вересень 2007 р. – серпень
2008 р.);
ІІ етап – проектувальний розвиток моделі (вересень 2008 р. – серпень
2009 р.);
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ІІІ етап – оперативний розвиток моделі (вересень 2009 р. – серпень
2010 р.);
IV етап – систематизаційний (вересень 2010 р. – серпень 2011 р.);
V етап – підсумковий (вересень 2011 р. – серпень 2012 р.).
Аналіз експериментальної діяльності в закладі дозволив керівникам
зробити висновки, що робота над проблемою дала можливість вивчити
компетентнісний підхід до науково-методичного супроводу навчання учнів та
фахового самовиявлення вчителів на уроці.
Розв’язання вищезгаданої проблеми дозволило:
1) організувати самоосвітню науково-методичну діяльність учителя у
форматі компетентнісного підходу;
2) персоналізувати науково-методичну роботу з вчителем, що є засобом
модернізації відповідної діяльності закладу в умовах створення компетентнісно
орієнтованої моделі організації навчально-виховного процесу;
3) забезпечити компетентнісне зростання вчителя в умовах освітньої
практики на засадах оновлення і збагачення його технологічного потенціалу;
4) створити моделі випускників І, ІІ, ІІІ ступенів;
5) розробити нову модель уроків, заснованих на компетентнісно
орієнтованих засадах.
Поглиблене вивчення проблемного питання відбувалося колективно:
через науково-практичні конференції, педагогічні ради, психолого-педагогічні
семінари, теоретичні семінари; на груповому рівні: через шкільні методичні
об’єднання, проблемні творчі групи, методичні об’єднання класних керівників
(1-4 класи, 5-11 класи); індивідуально: через самоосвіту та роботу над
індивідуальною науково-методичною темою.
Підсумком роботи над єдиною науково-методичною темою стали:
- позитивна динаміка результатів навчальної та позаурочної діяльності
учнів;
- розробка компетентнісно орієнтованої моделі сучасного уроку;
- розробка подальших методів роботи методичної служби;
- організація і проведення семінарів районного та обласного рівнів;
- публікації статей і методичних розробок вчителями на сторінках
фахових періодичних видань;
- підвищення кваліфікаційного рівня вчителів за період опрацювання
єдиної науково-методичної теми тощо.
Робота колективу над експериментом дала можливість перейти до нової
прогресивної моделі розвитку і нового Всеукраїнського експерименту
«Створення науково-методичних засад формування у дітей навчальнодослідницьких умінь» (2012-2017 рр.). Шляхи реалізації проблеми:
розробка, апробація та корекція технологічного забезпечення уроку в
умовах компетентнісного підходу;
публікації педагогічних працівників у фахових виданнях;
удосконалення професійної майстерності вчителя завдяки участі у
фахових конкурсах, районних та обласних творчих групах;
дослідження впливу компетентнісного підходу на організацію та зміст
науково-методичної діяльності навчального закладу;
удосконалення культури педагогічної праці в роботі з обдарованими
дітьми.
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Формувальний науково-методичний експеримент Всеукраїнського рівня
«Створення науково-методичних засад формування у дітей навчальнодослідницьких умінь» (2012-2017 р.р.)

Формувальний науково-методичний експеримент регіонального рівня
«Фахова культура: компетентнісний підхід» (2006-2011 рр.)
У ході експерименту в закладі виникла необхідність у створенні
методичної ради, на яку покладено функції організаційно-коригуючого та
інструктивно-консалтингового управління і визначено завдання щодо
здійснення керівництва методичною, науковою, інноваційною координаційною
діяльністю, організації самоосвітньої діяльності педагогів тощо.
Робота науково-методичної ради 2014-2015 н.р.
Засідання 1.
1. Затвердження планів роботи методичної ради, шкільних предметних
методичних об’єднань, творчих груп.
2. Визначення функціональних обов’язків членів методичної ради.
3. Організація роботи колективу над проблемним питанням «Сучасний
урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учнів».
4. Організація роботи шкільного прес-центру та випуск методичних
бюлетенів.
5. Взаємовідвідування уроків учителями закладу.
6. Підготовка школярів до І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових
дисциплін.
7. Організація науково-дослідної роботи учнів.
8. Коригування тематики індивідуальних питань самоосвіти вчителів
закладу.
9. Підготовка та проведення колективних заходів.
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10. Робота в поточному навчальному році над виконанням програми
експерименту Всеукраїнського рівня з теми «Створення науково-методичних
засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь».
Огляд нормативних документів, новинок методичної та психологопедагогічної літератури.
Засідання 2.
1. Організація підготовки школярів до ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських
олімпіад з базових дисциплін.
3. Проведення атестації вчителів закладу.
4. Обговорення підготовки та проведення тижнів педагогічної
майстерності.
5. Вивчення досвіду роботи вчителів закладу.
6. Стан науково-дослідницької роботи учнів та вчителів закладу.
7. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної та
методичної літератури.
Засідання 3.
1. Підсумки методичної роботи, проведеної у І семестрі 2014-2015 н.р.
2. Підбиття підсумків курсової підготовки вчителів у 2014 році.
3. Аналіз результативності роботи шкільних методичних об’єднань,
творчих груп.
4. Аналіз
стану
опрацювання
науково-методичної
проблеми
педагогічного колективу.
5. Інформація про участь школярів та результативність ІІ етапу
Всеукраїнських олімпіад з базових та спеціальних навчальних предметів.
6. Огляд нормативних документів, новинок методичної та психологопедагогічної літератури.
Засідання 4.
1. Підсумки участі учнів у предметних олімпіадах всіх рівнів.
2. Підготовка до державної підсумкової атестації учнів.
3. Про схвалення та поширення досвіду роботи вчителів, досвід яких
вивчався.
4. Про конкурсний набір учнів до класів природничо-математичного та
філологічного (іноземні мови) профілів.
5. Огляд нормативних документів, новинок методичної та психологопедагогічної літератури.
Засідання 5.
1. Про підсумки атестації педагогічних працівників.
2. Аналіз роботи педколективу над проблемним питанням.
3. Про стан виконання навчальних програм.
4. Річний звіт про результати науково-методичної діяльності в закладі.
5. Підбиття підсумків роботи шкільних методичних об’єднань учителівпредметників, класних керівників, творчих груп.
6. Річний звіт керівника прес-центру.
27

7. Річний звіт педагога-організатора про організацію учнівського
самоврядування.
8. Підбиття підсумків курсової підготовки вчителів за навчальний рік.
9. Про підготовку до серпневих нарад учителів.
10. Підготовка пропозицій, рекомендацій щодо планування роботи
закладу на новий навчальний рік (обмін думками).
11. Огляд нормативних документів, новинок методичної та психологопедагогічної літератури.
Методичний супровід науково-дослідної експериментальної роботи
педагогів передбачає взаємозв’язок, взаємозалежність і взаємопідпорядкування
таких компонентів як постановка мети й завдань відповідно до вимог
державних нормативних документів, діагностика, ґрунтовний аналіз діяльності,
формування програми спільних дій колективу, контроль за ходом науководослідної роботи.
У рамках дослідно-експериментальної роботи в закладі реалізується
програма підготовки до інноваційної діяльності. Її основними складовими є:
Технології
в управлінні
закладом
Технологія
створення
навчальноінформаційного
середовища

Технології
в науководослідницькій
діяльності творчо
обдарованих учнів

Інновації
закладу
Технологія
організації науковометодичної роботи

Експериментальна
діяльність у закладі

Технології в
організації
навчальновиховного процесу
Така система дає можливість отримати конкретні результати й
передбачити на перспективу шляхи удосконалення професійної майстерності
педагогів.
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Робота над єдиною науково-методичною проблемою
Головним орієнтиром у плануванні науково-методичної діяльності в
навчальному закладі є робота над єдиною науково-методичною проблемою,
оскільки саме вона дає можливість кожному педагогу працювати над
удосконаленням навчально-виховного процесу.
У процесі індивідуальної роботи над реалізацією проблеми вчитель
опрацьовує різні джерела інформації, розвиває аналітичні навички, вміння
узагальнювати та презентувати результати своєї роботи над науковометодичною проблемою. Така діяльність активізує й прискорює процес
удосконалення професійної компетентності педагога.
Система роботи навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» (додаток 1) з 2012-2013 навчального
року була спрямована на реалізацію нової проблеми «Сучасний урок як засіб
розвитку творчої особистості вчителя і учнів» та передбачає 5 етапів:
1. діагностично-підготовчий (вересень-грудень 2012 р.);
2. теоретичне дослідження проблеми (січень-серпень 2013 р.);
3. практичне дослідження проблеми (вересень 2013 – серпень 2015 р.);
4. аналітичне узагальнення результатів (вересень 2015 – серпень 2016 р.);
5. узагальнення результатів роботи над проблемою (вересень 2016 –
серпень 2017 р.).
Щорічне структурування науково-методичної роботи (додаток 2 А, 2 Б)
дає можливість вивчати проблемні питання та забезпечувати реалізацію
колегіальних і колективних рішень на засіданнях педагогічних рад (додаток 3),
методичних рад, шкільних методичних об’єднань, нарад, а також шляхом
моніторингових і діагностичних мікродосліджень та участі в методичних
заходах різного рівня.
Дотримання принципів методичної роботи щодо науковості,
актуальності, системності, комплексності, систематичності, послідовності,
наступності, безперервності визначає основні пріоритетні цілі і завдання, які
визначаються колегіальним рішенням та беруться за основу під час планування
діяльності навчального закладу на новий навчальний рік.
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Додаток 1
Система роботи педагогічного колективу навчально-виховного комплексу
«Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3»
над проблемою «Сучасний урок як засіб розвитку
творчої особистості вчителя і учнів»
І етап (діагностично-підготовчий, 01.09.2012 р. – 31.12.2012 р.)
- Складання програми дослідження з
визначеної проблеми;
- комплексна діагностика розумового та
особистісного розвитку вчителів і учнів.
- визначення провідних напрямків діяльності
шкільного методичного об’єднання (далі
ШМО) з питань реалізації загальношкільної
проблеми.
- оформлення довідково-інформаційних
матеріалів з визначеної проблеми.

Результат

- Обробка
діагностичного
матеріалу;
- обґрунтування
актуальності проблеми;
- створення динамічних
груп.

ІІ етап (теоретичне дослідження проблеми, 01.01.2013 р. – 31.08.2013 р.)
- Вивчення науково-методичної літератури з
проблеми, активізація діяльності ШМО;
- ознайомлення педагогічного колективу з
досягненнями психолого-педагогічної науки,
перспективним педагогічним досвідом;
- робота динамічних груп.

Результат

- Накопичення
теоретичних знань;
- створення творчої
групи для дослідження
проблеми.

ІІІ етап (практичне дослідження проблеми, 01.09.2013 р. – 31.08.2015 р.)
- Спрямування всіх напрямів внутрішкільної
методичної роботи на розвиток творчого
потенціалу вчителя;
- організація взаємовідвідувань уроків та
самоосвітньої діяльності педагогів;
- вивчення, апробація перспективного
педагогічного досвіду;
- Робота творчої групи.

Результат

- Випуск методичних
бюлетенів з досвіду
роботи над проблемою;
- удосконалення
системи роботи
вчителів у контексті
роботи над проблемою.

IV етап (аналіз результатів роботи над проблемою, 01.09.2015 р. – 31.08.2016 р.)
- Розробка алгоритмів, пам’яток, порад;
- моніторинг діяльності вчителів і учнів у
контексті роботи над проблемою;
- обробка даних, отриманих у результаті
роботи над проблемою.

Результат

Систематизація
накопиченого
матеріалу.

V етап (узагальнення результатів роботи над проблемою, 01.09.2016 р. – 15.06.2017 р.)
- Узагальнення та аналіз роботи над
проблемою, підготовка практичних
рекомендацій;
- проведення творчих звітів ШМО;
- проведення творчих майстерень кращих
учителів;
- поширення за межами школи кращого
досвіду.

Результат
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- Узагальнений досвід
роботи над проблемою;
- створення банку
перспективного
педагогічного досвіду;
- науково-практична
конференція.

Додаток 2 А
Робота педагогічного колективу
навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3»
над проблемним питанням «Сучасний урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учнів»
2014-2015 н.р.
Термін
проведення
Серпень

Вересень

Жовтень
Листопад

Грудень

Січень

Педагогічна рада

Методична рада

Підсумки організації навчально- Організація роботи методичної
виховного процесу за
ради, творчих груп.
2013-2014 н.р. та завдання на
новий навчальний рік.
Організація методичної роботи,
спрямованої на реалізацію
проблемного питання «Сучасний
урок як засіб розвитку творчої
особистості вчителя і учнів».
Адаптація учнів 1-х класів.
Організація атестації вчителів
закладу.
Наступність у навчанні учнів
Декада педагогічної майстерності
5-х класів. Організація
вчителів, які атестуються.
адаптаційного періоду.

Робота з обдарованими учнями

Підготовка учнів до участі в
шкільних предметних олімпіадах.
Наукові товариства учнів
«Інтелект»,
«Школа юного науковця».
Проведення шкільних предметних
олімпіад.
Участь учнів у районних
предметних олімпіадах та
підготовка до участі в обласних.
Всеукраїнський конкурс
«Осінній колосок».
Результативність навчального
Аналіз науково-методичної роботи Підготовка учнів закладу до участі
процесу у І семестрі.
у І семестрі 2014-2015 н.р.
в шкільній та районній учнівській
Виконання навчальних програм,
науково-практичних
практичної частини програми.
конференціях із захисту науководослідницьких робіт.
Аналіз роботи педагогічного
Підготовка учнів закладу до участі
колективу над проблемним
в обласній учнівській науковопитанням у І семестрі 2014-2015
практичній конференції із захисту
н.р.
науково-дослідницьких робіт.
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Мікродослідження

Моніторинг методичної
роботи.
Діагностування
професійного рівня
педагогічних
працівників.
Результати проміжного
зрізу знань учнів.

Лютий
Березень

Місячник «Реалізація
міжпредметних зв’язків як
творча співпраця вчителів».
Творчий звіт учителів, які
атестуються. Узагальнення
досвіду.

Декада педагогічної майстерності
вчителів, які атестуються.
Про стан науково-дослідницької
роботи учнів та вчителів закладу.

Квітень

Травень

Методичний фестиваль
«Відкритий урок».

Виставка робіт, представлених
учнями-дослідниками.

Аналіз роботи педагогічного
колективу над проблемним
питанням у 2014-2015 н.р.

Діагностика вчителів з
питань планування на
новий навчальний рік
Всеукраїнські конкурси з
математики «Кенгуру», фізики
«Левеня», історії «Лелека»,
природничого «Весняний
колосок».
Підведення підсумків роботи з
обдарованими дітьми.

Аналіз результатів
моніторингу.

Додаток 2 Б
Термін
проведення
Серпень

Вересень

Жовтень

Шкільні методичні
об’єднання
Самоаналіз діяльності.

Засідання шкільного
методичного об’єднання.
Організація роботи над
індивідуальними проблемними
питаннями.
Підготовка та проведення
шкільних предметних олімпіад.

Психолого-педагогічна
підготовка
Участь учителів закладу в
роботі районної серпневої
конференції; членів районного
методичного об’єднання у
підсумковій серпневій педраді.
Опрацювання методичної та
психолого-педагогічної
літератури.

Наради
Інструктивно-методична нарада
керівників шкільних методичних
об’єднань з питань організації роботи
щодо самоосвіти.
Інструктивно-методична нарада
вчителів початкових класів з питання
залучення учнів початкових класів до
науково-дослідницької роботи.
Ознайомлення вчителів, які будуть
атестуватись у 2014-2015 н.р. з
Положенням про атестацію
педагогічних працівників та
інструкцією щодо її проведення.
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Методичні бюлетені

Шляхи, форми і методи
самоосвіти.
Упровадження
результатів самоосвіти в
практику роботи.
Взаємодія вчителя з
учнями в умовах творчо
орієнтованого
педагогічного процесу.

Листопад

Підготовка та проведення
тижня словесності.

Грудень

Засідання шкільного
методичного об’єднання.

Січень
Лютий

Підсумки роботи за І семестр
2014-2015 н. р.
Місячник правових знань

Березень

Шевченківські дні.

Квітень

Підготовка учнів до державної
підсумкової атестації та
зовнішнього незалежного
оцінювання.
Декада педагогічної
майстерності вчителів
початкових класів (4 класи).
Звіт про роботу методичного
об’єднання над проблемним
питанням.

Травень

Декада педагогічної
майстерності вчителів
початкової школи (учителі, які
працюють в 2-3-х класах).

Інструктивно-методична нарада з
учителями, система роботи яких буде
вивчатися в поточному навчальному
році.

Інструктивно-методична нарада
вчителів з питання підготовки учнів
до конкурсу-захисту науководослідницьких робіт. Підготовка
матеріалів з досвіду роботи для
творчого звіту з проблеми
самоосвіти.
Методична декада «Презентація Нарада при заступнику директора з
роботи вчителів, які
питання «Про результати діяльності
атестуються».
вчителів за індивідуальними
програмами роботи зі здібними та
обдарованими дітьми».
Підсумки проектно-дослідницької
діяльності. Інструктивно-методична
нарада керівників шкільних
методичних об’єднань з питань
аналізу участі учнів у науководослідницькій роботі.
Підсумок роботи всіх
підструктур методичної роботи.
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Інформаційна культура
учасників навчальновиховного процесу.
Підсумки методичної
роботи за І семестр
2014-2015 н.р.
Шляхи вдосконалення
сучасного уроку.
Інноваційні освітні
технології.

Професійна
компетентність учителя
як забезпечення якості
загальної середньої
освіти.
Використання ресурсів
мережі Internet у
професійній діяльності
вчителя.

Підсумки роботи
педагогічного колективу
над проблемним
питанням
за 2014-2015 н.р.

Додаток 3
Перспективний план тематичних педагогічних рад
2012-2013 н.р.
1. Година спілкування як одна з провідних форм діяльності класних
керівників (організація, зміст, тематика, форма проведення).
2. Сучасний урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя й учня.
3. Творчий звіт учителів, які атестуються. Узагальнення досвіду.
2013-2014 н. р.
1. Психологічна компетентність учителя: формуємо позитивне мислення
школярів.
2. Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової
культури учнів: поваги до Конституції, Законодавства України, Державної
символіки.
3. Творчий звіт учителів, які атестуються. Узагальнення досвіду.
2014-2015 н. р.
1. Створення науково-методичних засад формування в дітей навчальнодослідницьких умінь.
2. Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час навчальновиховного процесу.
3. Майстерність класного керівника, його творча ініціатива.
Удосконалення методів і форм роботи з учнями на основі програми «Основні
орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України».
4. Портфоліо вчителів, які атестуються. Узагальнення досвіду.
2015-2016 н. р.
1. Діяльність педагогічного колективу щодо формування естетичної
культури та моральних якостей школярів.
2. Упровадження вчителями в педагогічну діяльність інноваційних форм
та методів навчання.
3. «Педагогічна скринька» вчителів, які атестуються. Узагальнення
досвіду.
2016-2017 н. р.
1. Сучасний урок як засіб розвитку творчої особистості вчителів і учнів:
досвід і перспективи.
2. Використання новітніх технологій у виховній роботі школи.
3. Творчий звіт вчителів, які атестуються. Узагальнення досвіду.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
З ПЕДАГОГАМИ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ОКРУГІВ
(з досвіду роботи методичного кабінету відділу освіти
Петрівської районної державної адміністрації)
Л.М. Кірішко,
методист обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та
координації діяльності методичних служб комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»
У сучасних умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року, яка визначає основні напрями, пріоритети,
завдання державної політики в цій галузі, важливого значення набуває
забезпечення умов для рівного доступу до якісної освіти, самореалізації кожної
особистості в умовах створення освітніх округів.
Окреслене завдання є особливо актуальним для освіти Петрівського
району.
З метою випереджувального здійснення організаційного науковометодичного забезпечення діяльності освітніх округів та реалізації обласної
цільової програми «Освітній округ 2011-2015» (затвердженої рішенням
дев’ятої сесії шостого скликання Кіровоградської обласної ради від 19 серпня
2011 року № 167) була прийнята районна програма «Освітній округ 2011-2015»,
(затверджена рішенням районної ради від 16 грудня 2011 року № 126), до
складання якої долучилися і методисти методичного кабінету. Для її виконання
у районі організовано роботу п’яти освітніх округів: Центрального,
Новостародубського, Володимирівського, Луганського та Східного (схема 1).
Схема 1
Карта освітніх округів Петрівського району

Кожен з округів виступає, як «добровільне об’єднання в межах
адміністративно-територіальних одиниць навчальних закладів системи
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої
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освіти, що спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуття
громадянами загальної середньої освіти, упровадження допрофільної
підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів,
забезпечення всебічного розвитку особистості, а також закладів культури,
фізичної культури і спорту, підприємств і громадських організацій (суб'єкти
округу)» [2;1].
На сучасному етапі освітній округ – це провідник нового підходу до
надання освітніх послуг та оптимальна модель профільної освіти в регіоні.
З урахуванням зазначеного вище в діяльності методичної служби регіону
особливого значення набули процеси модернізації функцій науково-методичної
роботи, особливо таких, як координаційна, моделювальна, прогностична.
Необхідність оновлення координаційної функції зумовлена наявністю проблем
організаційного та методичного характеру в діяльності освітніх округів.
В умовах цих змін методичним кабінетом визначено напрями діяльності з
формування системи науково-методичного супроводу діяльності освітніх
округів:
- розроблення моделей організації мережевої взаємодії в рамках освітніх
округів (окружні методичні об'єднання);
- науково-методичне забезпечення діяльності базових опорних
навчальних закладів;
- створення єдиного освітнього простору на базі округу, формування
нових моделей науково-методичного забезпечення упровадження інноваційних
процесів;
- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів щодо
інноваційної діяльності, раціональне використання їхнього творчого
потенціалу.
Першим кроком до його реалізації стало розроблення методистами
структурно-функціональної моделі 5 освітніх округів Петрівського району
(таблиця 1).
Таблиця 1
Структурно-функціональна модель
освітніх округів Петрівського району
Назва освітнього
округу
Центральний

Суб’єкти освітніх округів

Комунальний заклад «Петрівський навчальновиховний комплекс «загальноосвітня школа
ІІ-ІІІ ступенів – гімназія», Петрівська
загальноосвітня школа І ступеня, Богданівська
загальноосвітня
школа
І-ІІ
ступенів,
Водянський навчально-виховний комплекс,
Іванівський дошкільний навчальний заклад,
Петрівський дошкільний навчальний заклад
№ 1, Петрівський дошкільний навчальний
заклад
№ 2,
Богданівський
дошкільний
навчальний заклад, центр дитячої та юнацької
творчості
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Опорні заклади
освітніх округів
(профіль
навчання)
Комунальний
заклад
«Петрівський
навчальновиховний комплекс
«загальноосвітня
школа
ІІ-ІІІ ступенів –
гімназія»,
(математичний,
історичний)

Новостародубський Новостародубська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів, Чечеліївська загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів,
Балахівська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів,
Червоносільська
загальноосвітня
школа
І-ІІ ступенів, Новостародубський дошкільний
навчальний заклад № 1, Новостародубський
дошкільний
навчальний
заклад
№ 2,
Балахівський дошкільний навчальний заклад,
Малинівський дошкільний навчальний заклад,
Чечеліївський дошкільний навчальний заклад,
філія центру дитячої та юнацької творчості
Володимирівський Володимирівська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів, Ганнівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, Іскрівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, Володимирівський дошкільний
навчальний заклад, Ганнівський дошкільний
навчальний заклад, Іскрівський дошкільний
навчальний заклад
Луганський
Луганська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
Червонокостянтинівська загальноосвітня школа
І-ІІІ
ступенів,
Луганський
дошкільний
навчальний заклад, Баштинський дошкільний
навчальний заклад, Червонокостянтинівський
дошкільний навчальний заклад

Східний

Новостардубська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
(екологічний)
Чечеліївська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
(екологічний)

Ганнівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
(інформаційнотехнологічний)

Луганська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
(інформаційнотехнологічний),
Червонокостянтинівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
(інформаційнотехнологічний)
Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Петрівська
Зеленська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, загальноосвітня
Зеленський дошкільний навчальний заклад,
школа І-ІІІ ступенів
філія центру дитячої та юнацької творчості
(інформаційнотехнологічний)

Освітні округи в районі діють за моделлю «соціально-педагогічний
комплекс». Вони об’єднали навколо себе загальноосвітні та дошкільні
навчальні заклади і філіали центру дитячої та юнацької творчості.
При визначенні опорного закладу освітнього округу була врахована
динаміка демографічних показників району, перспективність розвитку
населених пунктів, якісний склад педагогічних колективів для того, щоб
об’єднати зусилля усіх суб’єктів освітнього округу для вирішення таких
завдань:
- формування єдиного освітнього простору в межах округу;
- забезпечення рівного доступу дітей до якісної дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти;
- надання можливості учням здобувати знання та необхідні компетенції з
обраного профілю;
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- упровадження в освітній процес сучасних навчальних та виховних
технологій;
- ефективне використання творчого потенціалу працівників навчальних
закладів;
- раціональне використання навчально-матеріальної бази суб’єктів
округу.
Центром профільного навчання в освітньому окрузі є опорний
загальноосвітній навчальний заклад, який забезпечує: проведення навчальних
занять, що відповідають його спеціалізації, профілю навчання; проведення
факультативних занять, спецкурсів; культурно-просвітницьку роботу з
батьківською громадськістю; методичний супровід діяльності навчальних
закладів – суб’єктів освітнього округу; надання сервісних послуг. Особливістю
двох освітніх округів району є те, що вони мають по два опорних заклади,
зокрема: Новостародубський (Новостардубська та Чечеліївська загальноосвітні
школи І-ІІІ ступенів), Луганський (Луганська, Червонокостянтинівська
загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів).
Ураховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, профільне
навчання в старшій школі організовано в освітніх округах, зокрема:
- Новостародубському – у Новостародубській та Чечеліївській
загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів – екологічний профіль навчання;
- Центральному – комунальний заклад «Петрівський навчально-виховний
комплекс «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» – математичний та
історичний профілі навчання;
- Луганському – Червонокостянтинівській та Луганській загальноосвітніх
школах І-ІІІ ступенів – інформаційно-технологічний профіль навчання;
- Володимирівському
–
Ганнівській
загальноосвітній
школі
І-ІІІ ступенів – інформаційно-технологічний профіль навчання;
- Східному – Петрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів –
інформаційно-технологічний профіль навчання.
Враховуючи актуальність визначених завдань та особливість організації
профільного навчання у навчальних закладах освітніх округів, колектив
методичного кабінету обрав для поглибленого опрацювання проблему
«Підвищення професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів
загальноосвітніх навчальних закладів як умова розвитку особистості учня».
З метою забезпечення випереджувального здійснення організаційного
науково-методичного супроводу діяльності освітніх округів, завідувач
методичного кабінету Лепська О.П. у 2010-2013 рр. була слухачем обласної
проблемної лабораторії «Науково-методичний супровід упровадження
профільного навчання». Брала активну участь в обласних, Всеукраїнських
науково-практичних семінарах у рамках роботи Всеукраїнської школи
новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, на
яких висвітлювалися питання науково-методичного забезпечення діяльності
освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі.
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Для вирішення педагогічних завдань, організації системної науковометодичної роботи в регіоні методичний кабінет надає сервісні послуги з метою
підвищення професійної майстерності педагогічних працівників та здійснення
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в навчальних
закладах освітніх округів.
З метою організації ефективної діяльності освітніх округів методисти
розробили «Паспорт функціонування та розвитку освітнього округу». У
Паспорті міститься інформація про назву округу, правовий статус суб’єктів
освітнього округу, модель освітнього округу, опис учнівського контингенту та
складу педагогічного колективу, опис можливостей опорного закладу для
здійснення якісної освіти, відомості про Раду округу та зміст її діяльності,
особливості організації навчання та виховання учнів в освітньому окрузі:
міжшкільні факультативи, гуртки, взаємодія з позашкільним навчальним
закладом, особливості організації методичної роботи в освітньому окрузі
(форми методичної роботи та їх керівники) тощо.
Методичний кабінет створив оптимальну та динамічну систему
координування науково-методичної роботи з прогнозуванням кінцевого
результату. Основні акценти зроблено на визначенні структури, змісту та форм
роботи з керівними та педагогічними кадрами, які працюють в умовах
функціонування освітніх округів. Розроблена координаційна карта проведення
відповідних науково-методичних заходів, які організовуються на районному та
окружному рівнях.
Постійно в полі зору методичної служби району питання організації
навчання педагогів освітніх округів у міжкурсовий період, результативність їх
навчання на курсах підвищення кваліфікації, ефективність самоосвітньої
роботи.
Районним методичним кабінетом створена структура навчання педагогів,
яка включає:
- творчу групу вчителів, які викладають у профільних класах;
- міжшкільні методичні об’єднання вчителів;
- школу вдосконалення методичної майстерності;
- семінари;
- консультпункт.
У структурі науково-методичної діяльності методичного кабінету
передбачено роботу з директорами, заступниками, педагогами-організаторами,
психологами, методичним активом опорних закладів освітніх округів.
У змісті цих форм методичної роботи переважають питання, які є
актуальними і перспективними, а саме:
- «Науково-методичні підходи до планування роботи опорного закладу
освітнього округу»;
- «Педагогічні підходи щодо організації допрофільної підготовки та
профільного навчання в межах округу на основі індивідуальних навчальних
траєкторій учнів»;
39

- «Створення освітнього середовища для реалізації здібностей дитини в
процесі упровадження профільного навчання»;
- «Демократизація та гуманізація управлінської діяльності та шкільного
життя»;
- «Упровадження інноваційних ідей в діяльність освітніх округів»;
- «Розвиток особистості в системі компетентнісно орієнтованого підходу
до навчання і виховання».
У рамках постійно діючого семінару керівників загальноосвітніх
навчальних закладів з проблеми «Розвиток управлінської компетентності
керівника сучасної школи» переважають інтерактивні форми роботи. Щорічно
проводиться захист структур методичної роботи загальноосвітніх навчальних
закладів. Увага акцентується на організації методичної роботи в освітніх
округах.
На допомогу директорам навчальних закладів з питань організації
профільного навчання в старшій школі, профорієнтаційної роботи з учнями на
базі методичного кабінету створено консультативний пункт. Методист
Горбанець Людмила Михайлівна підготувала методичні рекомендації «На
шляху до профілізації старшої школи». У рекомендаціях подано зразок
технологічної карти визначення профілю навчального закладу, орієнтовна
структура навчального плану допрофільної підготовки, етапи профілізації
старшої школи, зразки діагностичних матеріалів, тести для визначення творчих
нахилів школярів.
Районний методичний кабінет є ресурсним центром науково-методичної
роботи, у якому зібрано левову частку інформаційно-методичних матеріалів з
проблем профілізації: електронний банк даних, бібліотечні фонди, тематичні
папки, методичні посібники та методичні рекомендації, серії цифрових
ресурсів, презентації, розробки уроків, програми елективних курсів, розробки
сценаріїв позакласних заходів тощо.
З метою якісного впровадження у навчальних закладах освітніх округів
профільного навчання проведено районні методичні заходи, зокрема:
семінари-практикуми на базі закладів освіти для вчителів, які
викладають у профільних класах, та заступників директорів із навчальновиховної роботи: «Допрофільна підготовка та профільне навчання учнівської
молоді, удосконалення професійної компетентності школярів» (Ганнівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); «Удосконалення навчально-виховного
процесу в умовах профільної освіти» (Червонокостянтинівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів); «Розвиток та саморозвиток творчої особистості в умовах
допрофільної підготовки та профільного навчання» (Новостародубська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); «Роль міжшкільного методичного
об’єднання у формуванні компетентності вчителя» (Іскрівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів);
семінари: «Розвиток професійної компетентності вчителя географії в
умовах профілізації освіти» (керівник Савостікова В.М.), «Організаційнопедагогічна діяльність методичних служб в умовах реалізації профільного
40

навчання» (керівник Горбанець Л.М.), «Організаційно-педагогічна діяльність
методичних служб в умовах реалізації допрофільної підготовки та профільного
навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладах» (керівник
Ошега З.С.), «Розвиток обдарованості дитини в умовах допрофільної
підготовки і профільного навчання» (керівник Швець Т.М.);
школу вдосконалення методичної майстерності «Науково-методичний
супровід профільного навчання» (керівник Ошега З.С., методист методичного
кабінету).
Кожен учитель, який викладає у профільному класі, веде методичний
паспорт. У ньому зазначена науково-методична проблема, над якою працює
вчитель, результати проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації,
участь у районних, обласних та всеукраїнських конкурсах, конференціях,
семінарах, тематика публікацій у науково-педагогічних виданнях, а також
інформація про відзначення.
Горбанець Л.М. постійно висвітлює шляхи реалізації профільного
навчання у старшій школі, акцентує увагу на проблеми і перспективи його
впровадження в районі через статті в газетах «Трудова слава», «Освітянське
слово».
Організація методичної роботи в межах сільської школи має певні
труднощі, які виникають через віддаленість суб’єктів освітнього округу від
культурного центру, районного методичного кабінету, базового закладу
освітнього округу, обмеженість професійного спілкування з колегами одного
профілю. Враховуючи дані умови та з метою підвищення професійної
компетентності педагогів, їхньої самоосвітньої діяльності, домінуючою
колективною формою методичної роботи в освітніх округах є міжшкільні
методичні об’єднання вчителів одного фаху чи міжпредметні. На рівні
загальноосвітніх навчальних закладів-суб’єктів освітніх округів ефективно
працюють 15 міжшкільних методичних об’єднань (діаграма 1), відповідно до
наказу відділу освіти від 10 вересня 2014 року № 239 «Про організацію
методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014/2015 н.р.».
Діаграма 1
Кількісний показник міжшкільних методичних
об’єднань вчителів в освітніх округах
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Із метою методичного супроводу профільного навчання та підвищення
професійної компетентності педагогічних працівників робота міжшкільних
методичних об’єднань в освітніх округах здійснюється за відповідними
напрямками діяльності: фізико-математичні дисципліни (3), художньоестетичні дисципліни (2), початкові класи (1), предмети оздоровчого циклу (1),
предмети суспільного циклу (2), іноземна мова (1), природничий цикл (1),
гуманітарний цикл (3), інформатика (1) (діаграма 2).
Діаграма 2
Міжшкільні методичні об’єднання вчителів
за напрямками діяльності
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Засідання міжшкільних методичних об’єднань відбуваються почергово,
на базі усіх загальноосвітніх навчальних закладів округу, згідно з графіком.
При плануванні роботи перевага надається формам і методам, які стимулюють
творчі пошуки, самоосвітню діяльність вчителів, а саме: дискусії, круглі столи,
ділові та рольові ігри, моделювання уроків, захист творчих ідей, творчі звіти
вчителів, звіти про результати навчання на курсах підвищення кваліфікації.
Така форма методичної роботи дає можливість вчителям обговорювати
питання навчально-виховного процесу, сприяє впровадженню в практику
роботи педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та інноваційних
освітніх технологій. Учителі мають змогу не лише обговорити теоретичні
питання, але й відвідати уроки та виховні заходи своїх колег, поділитися
досвідом. Матеріали засідань висвітлюються у методичних бюлетенях.
На підсумкові щорічні засідання члени міжшкільних методичних
об’єднань готують звіти про результативність роботи у формі брошури,
буклету, теки або презентації. Щорічно напрацьовані методичні матеріали
презентуються на семінарах та районній серпневій конференції.
На рівні шкіл, які є суб’єктами освітніх округів, значна увага
приділяється поглибленню та вдосконаленню науково-методичної роботи з
вчителями у напрямку формування їх професійної готовності до побудови
42

освітнього процесу, який має інтегроване спрямування і забезпечує цілісний
вплив на особистість дитини.
Слід звернути увагу, що у Східному освітньому окрузі педагоги надали
перевагу таким формам методичної роботи, як: проблемний семінар «Навчання
і виховання успіхом» (керівник Медведенко Л.П., учитель трудового навчання
та образотворчого мистецтва Петрівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів); школа комп’ютерної грамотності з проблеми «Використання
інформаційних технологій навчання на уроках» (керівник Чудний О.В., учитель
фізики Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів); майстер-клас
Плис О.В., учителя початкових класів Петрівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів з проблеми «Формування інноваційного мислення учителя».
Ефективність діяльності базового закладу освітнього округу Петрівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради (директор
Гнатюк Л.Г.) здійснюється через упровадження моделі «Школа успіху».
Заслуговує на увагу розроблена Гнатюк Л.Г. власна технологія управління
«Школою успіху». Формування компетентності педагогічних працівників,
стимулювання їх постійного професійного зростання, творчої активності
здійснюється через модернізацію традиційних і впровадження нетрадиційних
форм методичної роботи (майстер-класи, ділові ігри, вернісажі, виїзні
педагогічні ради, відеосалони, комунікативні лабораторії, дискусійні клуби,
лабораторії, вебінари, тренінги).
Особливістю структури методичної роботи у Володимирівському
освітньому окрузі є постійно діючі та епізодичні форми науково-методичної
роботи, під час яких проводяться моделювання уроків, методичні практикуми,
відкриті заняття вчителів-майстрів педагогічної праці, захист проектів
самоосвітньої роботи (схема 1).

43

Схема 1
Структура методичної роботи
Володимирівського загальноосвітнього округу
КООРДИНАЦІЙНА МЕТОДИЧНА РАДА

ПОСТІЙНО ДІЮЧІ

ЕПІЗОДИЧНІ
ФОРМИ РОБОТИ

МЕТОДИЧНІ ФОРМИ РОБОТИ

учителів
суспільного циклу
учителівсловесників

Виставка-ярмарка педагогічних надбань
«Сучасна освіта Володимирівського округу»

Учитель
року

із самоосвіти

ЗВІТИ

учителів
природничого
циклу

МІЖШКІЛЬНІ КОНКУРСИ

МІЖШКІЛЬНІ МО

учителів фізикоматематичного
циклу

ТВОРЧА ГРУПА З ПИТАНЬ
ДОПРОФІЛЬНОГО ТА ПРОФІЛЬНОГО
НАВЧАННЯ

РОБОТИМЕТОДИЧНІ ФОРМИ РОБОТИ

Кращий
урок
року

із курсів
підвищення
кваліфікації

Методичні бюлетені

Учителі приділяють значну увагу питанням удосконалення уроку,
піднесення його якості й ефективності.
Розвитку творчої активності вчителів та опрацюванню питань, які
виносяться на розгляд, сприяло проведення методичних заходів, зокрема:
ділової гри «Застосування різноманітних прийомів, методів і форм у
процесі навчання», круглого столу «Застосовуємо педагогічні інновації:
технологія веб-квесту», семінару-практикуму «Реалізація творчої особистості
вчителя в системі міжшкільної методичної роботи», творчого звіту вчителя
біології Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хомич Л.М. з
питання «Викладання шкільного курсу біології в умовах переходу освіти на
новий зміст і термін навчання», методичної сесії «Створення умов для
формування умінь та навичок самостійної роботи учнів», педагогічної виставки
«Творчі здобутки», виставки-ярмарку педагогічних надбань «Сучасна освіта
Володимирівського округу» (на базі Володимирівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів);
круглого столу «Проектуємо урок разом» (на базі Ганнівської
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загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
усного журналу «Педагогічні знахідки», панорами творчих уроків з
проблеми «Формування життєвих вмінь та навичок учнів на уроці» (на базі
Іскрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів).
Традиційно на базі однієї зі шкіл проводяться міжшкільні конкурси
професійної майстерності «Учитель року», «Класний керівник року».
Ефективно працює творча група з проблеми «Інноваційний підхід до
організації допрофільного і профільного навчання» (керівник Галіба О.А.,
учитель інформатики Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів).
Члени творчої групи: Бондарева Н.П., учитель фізики та інформатики;
Крамаренко В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи
Іскрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; Погорєла Т.М., заступник
директора з навчально-виховної роботи; Дудник Н.В., учитель історії та
інформатики Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;
Галіба О.М., учитель інформатики; Міщенко М.І., заступник директора з
навчально-виховної роботи Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
провели круглий стіл з проблеми «Розвиток творчого потенціалу особистості
учня в процесі профілізації старшої школи», розробили методичні
рекомендації.
Також учителі є активними учасниками районних та обласних інтернетконференцій, обласного ярмарку педагогічних ідей «Інформаційнокомунікаційна компетентність педагогів як умова забезпечення якісної освіти»,
розміщують кращі уроки в мережі Internet на освітянському сайті «Острів
знань», учительському журналі on-line та на сайті videouroki.net.
Удосконаленню педагогічної майстерності вчителів сприяє й те, що вони
є активними учасниками обласних заходів, зокрема, 4 вчителів є членами
обласних творчих груп та слухачами постійно діючих семінарів, а саме:
«Пошук шляхів роботи з обдарованими учнями в процесі їх підготовки
до участі в природничо-математичних олімпіадах» (Лазарчук Г.О., учитель
математики Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
«Сучасний урок з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності, фізичної
культури» (Ляхович І.Б., учитель основ здоров’я Володимирівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
«Вивчення історії Кіровоградщини» (Дудник Н.В., учитель історії
Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
«Сучасні методи і форми апробації підручників із математики»
(Лісайчук Н.С., учитель математики Володимирівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів).
Створення науково-методичного середовища Новостародубського
освітнього округу забезпечується через функціонування міжшкільних
методичних об’єднань. Зокрема, учителів іноземної мови з проблеми
«Формування комунікативної мовленнєвої компетентності особистості та
розвиток мовленнєвих здібностей через інноваційну діяльність на уроках
іноземної мови» (керівник Бурлак О.Г.); учителів предметів суспільного циклу
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з проблеми «Формування в учнів предметних компетентностей шляхом
упровадження інновацій на уроках предметів суспільного циклу» (керівник
Бондаренко Л.П.); учителів фізико-математичного циклу з проблеми
«Забезпечення інтелектуального розвитку особистості через здійснення
інтерактивних підходів до навчання предметів фізико-математичного циклу»
(керівник Гущина І.В.) та ін.
У процесі їх діяльності акцентується увага на використанні ІКТ,
мультимедійних засобів навчання, упровадження особистісно-орієнованого
навчання, групових, диференційованих та індивідуальних форм роботи.
На базі Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Петрівської районної ради (директор Бурлак Л.Г.), яка є базовим закладом
освітнього округу, діє віртуальна лабораторія учителів хімії з проблеми
«Підвищення практичної і прикладної спрямованості змісту хімічної освіти
шляхом удосконалення навчального експерименту» (керівник Гончарук В.Д.).
Заняття проводяться дистанційно, усі матеріали розміщені на сайті керівника
цієї лабораторії. Віталій Дмитрович провів майстер-клас «Використання
програми Free Pascal і VB» для вчителів хімії та інформатики.
У Центральному освітньому окрузі базовим закладом є комунальний
заклад «Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа
ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» (директор Вєтрова А.С.).
З метою реалізації завдань науково-методичної роботи в окрузі
організовано:
- години спілкування для молодих та малодосвідчених педагогів «Як
стати успішним педагогом на старті професійної кар’єри», «Самоосвітня
діяльність як основа підвищення компетентності сучасного педагога»;
- індивідуальні та тематичні консультації «Педагогічна компетентність
та пошук нових освітніх технологій»; «Організація науково-дослідної роботи у
наукових товариствах», «Організація роботи з обдарованими дітьми».
У базовому закладі освітнього округу науково-методична робота
здійснюється на діагностичній основі з використанням моніторингових
досліджень.
Педагогічний моніторинг забезпечує безперервне відстеження зростання
професійної майстерності та творчого потенціалу педагогів, допомагає
оптимально спланувати методичну роботу, удосконалити її зміст і підвищити
якість навчально-виховного процесу в навчальних закладах.
Варто відзначити творчий потенціал педагогічного колективу. Так,
аналізуючи участь педагогічних працівників закладу в професійних конкурсах,
щороку мають переможців та лауреатів всеукраїнського конкурсу «Учитель
року». Зокрема: Оранський О.В. (2013 р.), переможець обласного етапу
конкурсу в номінації «Фізика»; Ваніна Н.І. (2014 р.), лауреат обласного етапу
конкурсу в номінації «Географія»; Жигунова А.С. (2014 р.), лауреат обласного
етапу конкурсу в номінації «Світова література»; Швець О.О. (2015 р.),
переможець обласного етапу конкурсу в номінації «Хімія».
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Навчальний заклад працює за математичним та історичним профілями
навчання учнів 10-11 класів та як базовий заклад забезпечує:
- проведення на своїй базі навчальних занять, що відповідають його
спеціалізації, профільному навчанню і потребують технічного та іншого
відповідного обладнання, для учнів загальноосвітніх навчальних закладів
округу;
- проведення факультативних занять, спецкурсів для учнів базової та
старшої школи суб’єктів округу;
- організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;
- культурно-просвітницьку роботу з батьківською громадськістю.
Відповідно до складеного графіка надання освітніх послуг комунальний
заклад «Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа
ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» забезпечує проведення на своїй базі предметних
консультацій:
- з української мови (Литвинова Л.В., учитель української мови та
літератури);
- із зарубіжної літератури (Шашуба Л.А., учитель російської мови та
світової літератури);
- з історії і правознавства (Копань Т.К., учитель історії);
- з математики (Семенко Н.М., учитель математики);
- з географії (Чорна Л.А., учитель географії).
Організація методичної роботи учителів освітнього округу здійснюється
через міжшкільні методичні структури:
учителів фізико-математичних дисциплін з проблеми «Методичні
особливості роботи вчителів фізико-математичних дисциплін із здібними та
обдарованими дітьми в контексті підготовки до олімпіад» (керівник
Мішура А.К., учитель математики комунального закладу «Петрівський
навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів –
гімназія»);
учителів художньо-естетичних дисциплін та фізичної культури з
проблеми «Упровадження інноваційних технологій, спрямованих на
формування життєвих компетенцій учнів» (керівник Царук М.А., учитель
трудового навчання комунального закладу «Петрівський навчально-виховний
комплекс «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія»).
Учителі Петрівської загальноосвітньої школи І ступеня активно діляться
досвідом роботи з колегами району та області щодо впровадження педагогічних
ідей В.О. Сухомлинського в навчально-виховному процесі. Для використання в
роботі вчителям пропонуються розробки уроків мислення серед природи на
різноманітну тематику. Розробки уроків надруковані у фаховому журналі
«Початкова освіта» № 6 за 2013 рік. Освітянські надбання висвітлені в рубриці
сайту районного методичного кабінету «Ідеї В.О. Сухомлинського».
На базі Петрівської загальноосвітньої школи І ступеня працює
міжшкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів із проблеми
«Розвиток творчого потенціалу учнів на основі реалізації педагогічних ідей
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В.О. Сухомлинського» (керівник ДіордієваД.О., учитель початкових класів
Петрівської загальноосвітньої школи І ступеня).
У закладі традиційно проводяться методичні заходи, у яких беруть участь
педагоги Центрального освітнього округу, зокрема:
- педагогічні читання «В.О. Сухомлинський – велетень педагогічної
думки», «Обережно: Дитина!»;
- методична конференція «Ідеї В.О. Сухомлинського в моїй творчій
лабораторії»;
- педагогічний «міст успіху» з проблеми «Реалізація принципу
наступності як фактор успішної адаптації випускників початкової школи в
основній школі»;
- міжшкільний конкурс «Учитель року».
Для задоволення професійних потреб педагогічних працівників у
Новостародубському освітньому окрузі (опорний заклад Новостародубська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, директор Бурлак Л.Г.) організовано
роботу 7 міжшкільних методичних об’єднань, які завдяки розробленій
оптимальній системі методичних заходів, максимально враховують потреби,
запити, інтереси вчителів.
У практичній діяльності використовуються як традиційні, так і
нетрадиційні форми роботи: аукціон педагогічних ідей, панорама
нестандартних методів, панорама досвіду, творчі звіти вчителів, презентації
тощо.
Територіально зручне розміщення навчальних закладів округу дає
можливість проводити таку інноваційну форму методичної роботи, як
методичний міст (спільні засідання міжшкільних методичних об’єднань,
методичні зустрічі з проблем «Формування життєвих компетентностей учнів на
уроках предметів природничо-математичного циклу», «Проблеми організації
допрофільного та профільного навчання в умовах освітнього округу», «Школа
Радості В. Сухомлинського і школа життя Ш. Амонашвілі в контексті гуманноособистісної педагогіки», «Від компетентного вчителя до компетентного учня»)
у межах методичних об’єднань одного фаху або вчителів різних спеціальностей
з однієї проблеми. Методичний міст – одна з найкращих форм методичної
роботи, що сприяє розвитку в педагогів практичних навичок із проблем
навчання і виховання учнів.
Апробована така форма роботи, як методичний зліт «Проектна діяльність
учителя: аналіз, досвід, перспективи», що проводився з метою популяризації
досвіду вчителів із упровадження інноваційних технологій.
Робота кожної методичної структури Східного освітнього округу
спрямована на удосконалення професійної майстерності вчителя.
Значна увага приділяється підготовці вчителя до роботи з обдарованими
учнями, впровадження Державних стандартів початкової загальної освіти,
базової і повної загальної середньої освіти, використання ІКТ.
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Зокрема, проведені:
- дискусія «Сучасні освітні технології: данина моді чи вимога часу»;
майстер-клас Чудного В.О. «Можливості програми Prezi.com.» (динамічна
група вчителів інформатики «Формування інформаційно-комунікаційних
компетентностей учнів», керівник Чудний О.В., учитель фізики Петрівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
- дискусійний клуб «Ситуація успіху на уроці. Як її створити?»; експреспоради «Щоб самому вчителю було цікаво» (проблемний семінар «Навчання і
виховання успіхом», керівник Медведенко Л.П., учитель Петрівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
- майстер-клас учителя початкових класів Плис О.В. «Використання арттерапевтичних методів у роботі вчителя. Казкотерапія. Мнемотехніка на
уроках».
Базовий заклад Східного освітнього округу – Петрівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів (директор Гнатюк Л.Г.) має досить сильний творчий
потенціал. Педагогічні працівники щороку стають лауреатами та переможцями
районного та обласного конкурсів «Учитель року».
Зокрема, Шарова Н.Я. – переможець обласного етапу конкурсу «Учитель
року-2013» в номінації «Світова література»; Чорнопольський С.В. – лауреат
обласного конкурсу «Учитель року-2013» в номінації «Музичне мистецтво»,
Гнатюк Л.Г. та Плис О.В. лауреати обласного конкурсу «Учитель року-2014» в
номінаціях «Директор школи» та «Початкові класи».
Базовий навчальний заклад
Луганського освітнього округу
Червонокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (директор
Н.Гавриленко) успішно виконує функції ресурсного центру з інноваційним
потенціалом, що поширюється не лише на освітній округ, а й на всю освітню
мережу району. Упродовж 6-ти років школа є опорною в районі з проблеми
«Формування інформаційної культури та інформаційної компетентності
педагогічних працівників району», яка ефективно реалізується через:
- індивідуальні консультації та практичні заняття для педагогічного
колективу школи і вчителів інформатики району;
- круглі столи «Вплив інформаційних технологій на психологічний стан
дитини», «Проблеми дистанційного навчання»;
- практичне заняття «Сучасний урок та його інформаційні технології»;
- презентації та обмін досвідом роботи з питань «Використання ІКТ на
уроках у початкових класах», «Формування інформаційної компетентності в
процесі фахової самоосвіти вчителя».
Учителі інформатики розробили серії лекцій «Комп’ютер на допомогу
вчителю» та уроків з теми «Глобальна мережа Internet».
Також вчителями проведено відкриті уроки з використання
інформаційно-комунікаційних та комп’ютерних технологій, практичні заняття:
«Метод проектів у навчальній діяльності учнів», «Internet та ігроманія – сучасна
залежність № 1», вернісаж уроків для батьків щодо можливостей використання
комп’ютерних технологій.
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В окрузі працює міжшкільне методичне об’єднання вчителів
інформатики з науково-методичної проблеми «Формування інформаційної
компетентності школярів в умовах організації і впровадження інформаційнотехнологічного профілю» (керівник Лівак Н.І.).
На засіданнях розглянуто питання:
- використання проектних технологій під час викладання предметів
природничо-математичного циклу;
- застосування комп’ютерної техніки у проектних технологіях в умовах
профільного навчання;
- диференціація навчання під час використання лекційно-практичної
системи на уроках математики;
- інтерактивні технології, як один з ефективних методів навчання;
- організація екологічно-просвітницької роботи під час проведення
позакласних заходів з географії;
- розв’язування задач з екологічної тематики на уроках фізики.
Сайко Сергій Валентинович, учитель математики та інформатики є
координатором роботи опорної школи, бере активну участь у роботі шкільного
методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу. Учитель є
шкільним координатором освітньої програми «Школа-новатор», керівником
районного постійно-діючого семінару вчителів інформатики з проблеми
«Формування професійної компетентності учителів інформатики з ІТ з метою
організації роботи з обдарованими дітьми» та районним тренером програми
«Intel. Навчання для майбутнього».
Досвід
роботи
педагогічного
колективу
школи
ефективно
використовується під час проведення методичних заходів. Зокрема, у
2013-2015 роках на базі школи проведено:
- засідання обласної творчої групи вчителів інформатики з проблеми
«Технологічні особливості сучасного уроку інформатики». Учасники обласної
творчої групи вчителів інформатики мали можливість подивитися уроки та
фрагменти уроків вчителів інформатики та ознайомитися з особливостями
сучасного уроку інформатики з використанням мультимедійного обладнання та
інтерактивної дошки;
- заняття обласної школи удосконалення методичної майстерності
методистів із проблеми «Упровадження ІКТ у систему науково-методичної
роботи з педагогічними кадрами;
- засідання постійно діючого семінару для керівників шкіл з проблеми
«Створення інформаційного середовища для забезпечення якісної освіти»;
- заняття школи управлінської діяльності з проблеми «Роль
інформаційно-комунікаційних технологій в організації діяльності закладу
освіти»;
- семінар-практикум заступників директорів з навчально-виховної
роботи з проблеми «Створення інформаційного середовища для забезпечення
якісної освіти».
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Упродовж 2005/2014 рр. учні школи займали призові місця в районних
олімпіадах з інформаційних технологій та брали участь в обласних.
П’ятий рік поспіль учні є активними учасниками і переможцями
інтерактивного Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної
грамотності «Бобер». Брали участь у Першому дистанційному Міжнародному
бліц-конкурсі з веб-дизайну в таких номінаціях: з веб-дизайну «Найкраща
програмна реалізація», з комп’ютерної графіки «Найкраща 2D растрова
графіка», з комп’ютерної анімації «Найкраща GIF-анімація». У конкурсі
«Samsung назустріч знанням-2012» виступили з роботою (есе) на тему
«Інноваційні технології – краще життя». Є учасниками обласного конкурсузмагання учнівської молоді з інформаційних технологій. Більшість випускників
продовжують навчання у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації
та обирають для опанування спеціальності технічної, економічної
спрямованості.
Із метою активізації творчих пошуків освітян, удосконалення фахової
майстерності педагогічних працівників, поширення педагогічного досвіду
проводяться окружні конкурси «Учитель року».
Упродовж 2013-2015 років тільки в конкурсі «Учитель року» брали
участь 32 педагогічні працівники. 12 є переможцями у відповідних номінаціях,
за останні 3 роки 6 учителів визнано лауреатами, 3 – переможцями обласного
туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та брали участь у заключному
етапі, де гідно представили область.
Структура методичної роботи з керівниками та учителями навчальних
закладів освітніх округів постійно удосконалюється. Оскільки з кожним роком
зростає актуальність розв’язання таких питань, як упровадження інноваційних
технологій навчання та виховання, координація зусиль методичної служби
щодо формування і розвитку інформаційної компетентності вчителя. Сучасні
педагоги повинні володіти основами використання комп’ютерної грамотності
як засобу навчання, широко впроваджувати нові інформаційні технології в
шкільну практику.
З метою впровадження ІКТ в управлінську діяльність, методистом
Ошегою З.С. проведено семінари з проблем: «Система управління особистим
сайтом директора» (комунальний заклад «Петрівський навчально-виховний
комплекс «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія»), «Система
управління особистим сайтом заступника директора з навчально-виховної
роботи» (Новостародубська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів).
З метою ознайомлення вчителів-предметників з основними аспектами
впровадження ІКТ у навчально-виховний процес, на базі опорних шкіл освітніх
округів проведено семінари-практикуми для вчителів-предметників з проблем:
- «Комп’ютерні презентації на уроках інформатики», «Використання
програмних педагогічних засобів у викладанні математики», «Використання
інформаційних технологій для формування інформаційно-комунікативної
компетентності школярів на уроках словесності», «Формування навичок
інформаційної компетентності педагогів під час адаптаційного періоду»,
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«Використання програмно-педагогічних засобів навчання на уроках
математики»;
«Підвищення
інформаційної
компетентності
батьків»,
«Упровадження ІКТ у навчально-виховний процес в умовах інформаційнотехнологічного профілю», «Упровадження сучасних технологій як засіб
організації ефективності бібліотечного процесу», «Використання ІКТ на уроках
художньо-естетичного
циклу
щодо
формування
базових
освітніх
компетентностей
та
загального
естетичного
розвитку
учнів»
(Червонокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів);
- «Використання ІКТ на уроках інформатики як один із шляхів розвитку
творчих здібностей учнів» (Петрівський навчально-виховний комплекс);
- «Комп’ютерні технології як засіб розвитку творчої особистості
молодших школярів» (Ганнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів);
- «Використання ІКТ на уроках історії як ефективний засіб формування
ключових компетентностей учнів», «Створення оптимальних умов для
розвитку та саморозвитку особистості учня в умовах упровадження нового
Державного
стандарту»
(Володимирівська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів).
- «Формування та розвиток творчої особистості на уроках інформатики»
(Іскрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів);
- «Формування інформаційної компетентності учнів в умовах творчого
використання інформаційно-технологічних методів навчання» (Петрівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів);
- «Формування креативної компетентності учнів шляхом використання
ІКТ на уроках географії» (Червоносільська загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів);
- «Формування інформаційних компетентностей учнів на уроках
інформатики як засіб розвитку творчих здібностей» (Новостародубська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів).
У сучасних умовах Internet є популярним інформаційним ресурсом і
залишиться таким у найближчому майбутньому.
Науково-методичний супровід формування та розвитку інформаційнонавчального середовища в 5 освітніх округах (Володимирівському,
Новостародубському, Східному, Центральному та Луганському) забезпечується
через активне впровадження інноваційних форм роботи, зокрема:
- районну науково-методичну sнтернет-конференцію з проблеми «Нові
стандарти – якісні зміни, нова освіта». Матеріали на сайті http://petrove-petrrmk.edukit.kr.ua/metodichni_zahodi/internet-konferencii/novi_standarti/;
- районну науково-практичну sнтернет-конференцію для педагогічних
працівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів з проблеми
«Інформаційно-комунікаційна компетентність педагогів як умова забезпечення
якості освіти». Матеріали на сайті: http://internet-konferensiya.blogspot.com/;
- районний методичний фестиваль «Уроки з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій» серед педагогів загальноосвітніх
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навчальних закладів району (проходить з 1 квітня по 22 жовтня 2015 року).
Матеріали на сайті: http://metodfestikt.blogspot.com/;
- районний конкурс Web-сайтів навчальних закладів (за підсумками
конкурсу у 2014 році кращим Web-сайтом було визнано сайт Володимирівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
- всеукраїнський конкурс «Samsung назустріч знанням-2012» за участю
компанії «Samsung» (педагогічні колективи базових закладів освітніх округів
(Ганнівської,
Новостародубської,
Володимирівської,
Петрівської,
Червонокостинівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів);
- всеукраїнський конкурс «Я активний освітянин» за підтримки інтернетпорталу (Гнатюк Л.Г., директор Петрівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів, переможець серед директорів загальноосвітніх навчальних
закладів Кіровоградської області, Глущенко Л.І., учитель математики
Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів отримала грамоту активного
учасника Інтернет-порталу конкурсу «Я активний освітянин»);
- всеукраїнський конкурс на кращий Веб-сайт у номінації «Кращий
авторський сайт» (заступник директора з навчально-виховної роботи
Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Погорєла Т.М.,
19 квітня 2012 року в межах проведення Дня газети «Завуч» на творчій зустрічі
керівників шкіл області представляла особистий сайт);
- обласний конкурс «Школа інформаційного суспільства» (Петрівська та
Червонокостянтинівська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів стали лауреатами
обласного конкурсу в номінації «Сільський загальноосвітній навчальний
заклад»);
- обласний
ярмарок
педагогічних
ідей
«Освітянські
обрії
Кіровоградщини-2013» (лауреатами конкурсу стали Логачевська С.П., учитель
початкових класів Балахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
заслужений учитель України, доцент; Пустовойтенко Р.М., заступник
директора з навчально-виховної роботи Новостародубської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів; Гавриленко Н.А., директор та Катрук І.М., заступник
директора Червонокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
- обласний ярмарок педагогічних ідей «Інформаційно-комунікаційна
компетентність педагогів як умова забезпечення якісної освіти» (2014 рік)
(лауреатами конкурсу стали методист районного методичного кабінету
Ошега З.С.
та
Гончарук В.Д.,
учитель
хімії
Новостародубської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів).
Упродовж трьох років 52 педагоги району взяли участь у таких заходах:
- обласній інтернет-конференції «Методологічні аспекти використання
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі за
програмою «Intel. Навчання для майбутнього» (Гончарук В.Д., учитель хімії,
Пугач В.Р., учитель біології, Сагателян Н.Г., кчитель зарубіжної літератури,
БатарінаТ.В., учитель математики, Гущина І.В., Демченко С.О., учителі
початкових класів Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
Галіба О.А., учитель інформатики Ганнівської загальноосвітньої школи
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І-ІІІ ступенів, Полтавець В.І., учитель біології комунального закладу
«Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа
ІІ-ІІІ ступенів – гімназія», Лазарчук Г.О., учитель інформатики
Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Карпенко Л.Г.,
Герасименко Н.Г., учителі початкових класів Петрівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів та інші);
- обласних VІІІ Хмурівських методичних читаннях з проблеми
«Технологія фахової майстерності: організація науково-дослідницької
діяльності учнів у сучасній школі» (Пугач В.Р., учитель біології, Гончарук В.Д.,
учитель хімії Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;
Галіба О.А., учитель інформатики Ганнівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів; Лазарчук Г.О., учитель математики Володимирівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; Швець Т.М., Ошега З.С., методисти
районного методичного кабінету);
- обласній інтернет-конференції «Безпека дітей в Інтернеті:
попередження, освіта, взаємодія» (Гончарук В.Д., учитель хімії, Гущина І.В.,
учитель
математики
Демченко С.О.,
учитель
початкових
класів
Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; Галіба О.А., учитель
інформатики Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; Гнатюк Л.Г.,
директор, Герасименко Н.Г., учитель початкових класів Петрівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Оранська І.В., учитель інформатики
Балахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Антонечко О.А., учитель
інформатики Червоносільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Дідик
А.М., учитель початкових класів Зеленської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів, Царук О.Я., учитель інформатики комунального закладу
«Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа
ІІ-ІІІ ступенів – гімназія»);
- обласній інтернет-конференції «Реалізація освітніх ініціатив Intel® у
Кіровоградській області: проблеми, здобутки, перспективи» (Теренюк Т.Б.,
педагог-організатор Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
- обласних Х Хмурівських методичних читаннях з проблеми «Технологія
фахової майстерності: інновації в сучасній освіті» (Полтавець В.І., учитель
біології комунального закладу «Петрівський навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія», Короткова І.І., учитель
української мови та літератури Новостародубської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів, Бондарева Н.П., учитель фізики, інформатики Іскрівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
- ІІ Всеукраїнській інтернет-конференції «Науково-прикладні основи
створення та використання мультимедійних засобів у навчально-виховному
процесі загальноосвітнього навчального закладу» (м. Рівне) (Оранська І.В.,
учитель інформатики Балахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
Бондарева Н.П., учитель фізики, інформатики Іскрівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів);
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- обласному огляді-конкурсі «Проектування ІТ-контенту сучасного
уроку»: (2012 р. – Великант Л.А., учитель історії Петрівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів здобула ІІІ місце за розробку уроку історії з використанням
ІКТ; 2013 р. – Полтавець В.І., учитель біології комунального закладу
«Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа
ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» здобула ІІ місце за розробку уроку біології з
використанням ІКТ, Царук О.Я., учитель інформатики комунального закладу
«Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа
ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» здобула ІІІ місце за розробку уроку інформатики з
використанням ІКТ; 2014 р. – Висоцька Я.С., учитель хімії, інформатики
Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів здобула ІІІ місце за
розробку уроку хімії з використанням ІКТ).
Система підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у
міжкурсовий період стає нині більш персоніфікованою, надаючи кожному
вчителеві ширші можливості для оновлення, удосконалення, поглиблення своєї
професійної підготовки в прийнятний для нього спосіб, у тому числі це і
організація дистанційного навчання із застосуванням нових інформаційних
технологій. Враховуючи актуальність визначених завдань та з метою
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес,
забезпечення стовідсоткового володіння такими знаннями всіх педагогічних
працівників та організації дистанційного навчання, створено блог «Мережеві
технології навчання». У рубриці «ІКТ» надається повна, покрокова інформація
щодо участі у вебінарах. Педагоги знайомляться з розкладом та обирають цікаві
для них теми. Вебінари проходять на освітній мережі Microsoft «Партнерство у
навчанні» з квітня 2014 року.
Учасники вебінарів отримали сертифікати та успішно застосовують
отримані знання на практиці. Учителі Сайко С.В., Васильченко Т.В.,
Бондарєва Н.П., Царук О.Я., Дудник Н.В., Чудний О.В., Гончарук В.Д.,
Галіба О.А., Лісайчук Н.С., Жигунова А.С., Плис О.В. запрошені приєднатися
до спільноти вчителів-новаторів, щоб знайомитися з педагогічним досвідом під
час всеукраїнських методичних заходів.
Це розширило можливості творчої діяльності вчителя, сприяло
розширенню самостійної, пошукової, дослідницької діяльності, розвитку
навичок критичного мислення, підвищило мотивацію до роботи.
Свої набуті навички вчителі з успіхом демонструють під час проведення
конференцій, семінарів, навчань у школі педагогічного досвіду, майстер-класів
та інших методичних заходів. Розробляють власні презентації та відеофільми,
практикують проведення уроків з їх використанням Не залишаються поза
увагою позакласні заходи, батьківські збори, методичні та оперативні наради,
години спілкування тощо.
Формування інформаційної культури – важливий чинник запровадження
інформаційних технологій не тільки у навчально-виховний процес, а й для
постійного вдосконалення професійної майстерності. У планах роботи опорних
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закладів реалізується комплекс заходів та нових форм роботи щодо підвищення
теоретичного та методичного рівня педагогічних працівників з питань
упровадження інформаційних технологій.
Упродовж декількох років на базі опорних закладів проводилися
навчання, наради-семінари, семінари-практикуми, тренінги для керівників
загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів,
учителів-предметників, учителів початкових класів з різних проблем:
- створення та заповнення сайту, блогу, упровадження роботи в Skype;
- методики проведення веб-квесту;
- створення
веб-квесту
«Імідж
навчального
закладу»
(http://webkvestimidgznz.blogspot.com/);
- реалізації проекту «Єдиний освітній простір району» засобами
програмного комплексу курс «Дошкілля», курс: «Освіта»;
- використання ІК технологій у навчально-виховній роботі дошкільного
навчального закладу;
- інтернет простір для підвищення якості управлінської культури
керівників загальноосвітніх навчальних закладів;
- використання програми Mіcrosoft Offіce Excel для створення
дидактичних
і
методичних
матеріалів
https://docs.google.com/document/d/1wJjK6vT5wAAnr7WwFoJJLTIUAG2qz8xJqi-0cp8l_4/edit;
- хмарні технології у навчально-виховному процесі та засоби Веб 2.0 в
управлінській діяльності.
На сьогодні в районі окрім сайтів відділу освіти та методичного кабінету
сайти створили: 8 методистів, усі загальноосвітні навчальні заклади та
дошкільні навчальні заклади, 10 шкільних методичних об’єднань учителів
початкових класів, районне методичне об’єднання вчителів інформатики,
7 директорів загальноосвітніх навчальних закладів, 13 заступників директорів з
навчально-виховної роботи, 75 учителів-предметників.
Створений на допомогу вчителям сайт методичного кабінету
(http://petrove-petr-rmk.edukit.kr.ua/) має чітку і зрозумілу структуру. Учитель,
який зайшов на сайт, може знайти й отримати необхідну інформацію і при
цьому не заблукати.
На сайті розміщено: нормативні документи, нормативну базу з апробації
навчальної літератури, наукові статті, методичні рекомендації та посібники,
інформаційні матеріали, методичні розробки з різноманітної актуальної
освітньої тематики. У рубриці «Методичні рекомендації» вчителі можуть
ознайомитися з такими матеріалами:
«Шляхи розвитку творчої особистості вчителя»;
«Кваліметрична модель оцінки рівня інноваційної діяльності
загальноосвітнього навчального закладу»;
«Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу»;
«Проведення моніторингу якості загальної середньої освіти»;
«Рекомендації серпневої конференції педагогічних працівників»;
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«Робота з обдарованими учнями у контексті підготовки до олімпіади»;
«Впровадження профільної освіти»;
«Яким повинен бути урок»;
«Учасникам освітньої програми Microsoft «Школи-новатори»;
«Виконання слухачами випускних робіт»;
«Подання матеріалів для присвоєння звання «викладач-методист»,
«учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист»,
«практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист».
Наявність сайту відділу освіти, методичного кабінету дозволяє
оперативно інформувати керівників загальноосвітніх навчальних закладів,
вчителів, громадськість, батьків, учнів щодо основних методичних заходів у
районі.
Створені сайти та електронні скриньки навчальних закладів освітніх
округів надають змогу педагогам спілкуватися, обмінюватися інформацією,
методичними рекомендаціями.
Інформація сайту методичного кабінету надає значну допомогу педагогам
освітніх округів в отриманні інформації про навчальні заклади Кіровоградської
області, які впроваджують у практику роботи інноваційні освітні технології,
розкриття провідних педагогічних ідей діяльності навчальних закладів.
Знайомлячись з інноваційними процесами в освітній практиці, педагоги мають
можливість вибору інноваційних освітніх технологій для впровадження у
навчально-виховний процес навчальних закладів. Детально ознайомитися із
матеріалами можна в розділі сайту «Педагогічний досвід. Інновації», зокрема:
скарбничка педагогічних інновацій у Петрівському районі;
скарбничка педагогічних інновацій Кіровоградської області;
упровадження
інноваційних
педагогічних
технологій
у
загальноосвітніх навчальних закладах Петрівського району в 2014-2015 н.р.,
2013-2014 н.р., 2012-2013 н.р.
Першочергового значення набуває проблема зростання рівня кваліфікації,
майстерності вчителя, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу
навчального закладу, поліпшення якості освіти, створення чіткої, керованої,
гнучкої системи виявлення, узагальнення, схвалення та поширення педагогічного
досвіду. А допомогу в організації такої роботи надають матеріали сайту
методичного кабінету, зокрема:
«Анотований
каталог
«Перспективний
педагогічний
досвід
Кіровоградщини»;
«Інформація про впровадження інноваційних педагогічних технологій
у практику роботи дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів
Петрівського району»;
«Інформація про друковану продукцію з досвіду впровадження
інноваційної педагогічної технології»;
«Педагогічні досвіди освітян району, учасників обласного ярмарку
педагогічних ідей-2013» (Витяг з анотованого каталогу «Сучасна освіта
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Кіровоградщини – 2013» / укладач А.Г. Вареха. – Кіровоград: КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського», 2014. – 120 с.).
«Сучасний керівник: шлях до майстерності й успіху» (Матеріали з
досвіду роботи відділу освіти Петрівської райдержадміністрації та районного
методичного кабінету);
«Сходинки до успіху» (З досвіду роботи педагогічного колективу
Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівського району
Кіровоградської області щодо створення ситуації успіху як для вчителів, так і
для учнів).
Сьогодні створення системи науково-методичної роботи на рівні освітніх
округів вимагає по-новому організувати роботу окружних методичних
формувань, які на більш високому рівні, ніж шкільні, забезпечать
трансформування сучасного досвіду в педагогічні колективи суб’єктів освітніх
округів.
Педагогічний досвід щодо піднесення ефективності методичної роботи,
планування роботи методичних формувань, моделювання планів самоосвіти,
програм професійного саморозвитку, запровадження нетрадиційних форм
методичної роботи з педагогічними кадрами висвітлено у статтях працівників
методичного кабінету:
- «Науково-методичне забезпечення процесу становлення і професійного
розвитку особистості керівника школи» (Лепська О.П.);
- «Формування та розвиток ІКТ-компетентностей педагогів району»
(Ошеги З.С.);
- «Науково-методична підготовка вчителя до виявлення, розвитку і
підтримки обдарованих учнів» (Швець Т.М.);
- «Формування професійної компетентності шкільних бібліотекарів»
(Вершок Н.Б.);
- «Творча група як фактор професійного зростання педагога»
(Горбанець Л.М., Шарова Н.Я.);
- «Методичний простір позашкільного закладу: інноваційно-освітній та
виховний потенціал Петрівського центру дитячої та юнацької творчості»
(Савостікова В.М.);
- «Роль школи молодого вчителя у формуванні професійної майстерності
вчителів» (Яновська Л.Є.);
- «Підвищення професійної компетентності керівників дошкільних
навчальних закладів» (Сердюк В.М.).
Апробовані, зокрема, такі форми, як методичний фестиваль, ярмарок
педагогічної творчості, педагогічний ринг.
Ефективно зарекомендувало в практичній діяльності методичної служби
регіону проведення масової форми роботи – презентація досвіду роботи
освітніх округів. Візитна картка учасників такого заходу відображає спектр та
якість пропонованих освітніх послуг, рівень їх відповідності сформованому
ринку праці, освітнім, культурним, особистісним та професійним запитам
населення, що проживає у межах округу, привабливість отримання загальної
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середньої та профільної освіти саме в обраних навчальних закладах. Така
форма роботи сприяє формуванню позитивного іміджу суб’єктів освітньої
діяльності,
підвищенню
їх
рейтингу,
усвідомленню
значення
системоутворюючих зв’язків між суб’єктами освітньої діяльності в межах
округу.
Досвід організації, пріоритетні завдання та основні напрями і форми
науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в освітніх округах,
підготовка педагогічних працівників до впровадження Державних стандартів у
навчальних закладах Петрівського району, висвітлено Л. Кірішко на ІІ інтернетконференції «Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних
і педагогічних працівників як форма дисемінації інноваційного досвіду
регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти: калейдоскоп
творчих здобутків, перспективи розвитку» (07 листопада 2013 р., Державний
вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України)
та у статтях «Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів:
регіональний аспект» (журнал «Методист» № 3, 2013 р.), «Регіональний підхід до
організації та змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в
освітньому окрузі» («Методичний вісник» № 49, 2013 р., журнал «Методист»,
2014 р.).
У 2014 році в рамках заняття регіональної школи новаторства
(координатор Кірішко Л.М.) завідувачів, методистів методичних кабінетів
(центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з метою
поглиблення теоретичних знань та умінь щодо раціонального та системного
планування методичної роботи в базовому закладі освітнього округу,
ознайомлення
із
структурно-функціональною
моделлю
організації
внутрішньошкільної методичної роботи з педагогами навчальних закладів
освітнього округу, діяльністю міжшкільних методичних формувань,
дослідження ефективності запровадження інноваційних форм навчання
дорослих у межах освітнього округу та підвищення їх професійної
компетентності, Лепська О.П., завідувач методичного кабінету відділу освіти
Петрівської районної державної адміністрації розкрила питання «Інноваційні
підходи до організації науково-методичної роботи з педагогами в умовах
компетентнісно зорієнтованої освіти: досвід і перспективи» у діяльності
5 освітніх округів: Новостародубського, Центрального, Луганського,
Володимирівського, Східного.
Методичний кабінет відділу освіти Петрівської районної державної
адміністрації ефективно співпрацює з комунальним закладом «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського». Є опорним в області з проблеми «Інноваційні підходи до
організації навчання педагогів в умовах компетентнісного підходу». Шляхи
підвищення якості безперервного навчання керівників закладів освіти
Петрівського району, розвиток їх управлінської майстерності, формування
навичок науково-дослідницької роботи з урахуванням вимог сучасного
інформаційного середовища та перспектив самореалізації окреслені у виданні
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«Сучасний керівник: шлях до майстерності й успіху: матеріали з досвіду роботи
відділу освіти Петрівської райдержадміністрації та районного методичного
кабінету» (автори: Л.В. Корецька, А.І. Постельняк, В.П. Ткаченко).
Поширення педагогічного досвіду здійснюється методичним кабінетом
через засоби масової інформації. У районній газеті «Трудова слава»
традиційною стала «Шкільна сторінка», педагогічні новини щотижня транслює
місцеве радіомовлення в рубриці «Хроніка освітянських подій».
У теперішній складний період розвитку та розбудови національної
системи освіти сьогодення вимагає змін у методичній діяльності щодо
професійної готовності педагогічних працівників до впровадження інновацій,
пошуку нових науково-методичних підходів до технологічного забезпечення
освітнього процесу, що протікає за умов відкритості школи, залучення
громадськості до вирішення нагальних освітніх проблем. Колектив
методичного кабінету відділу освіти Петрівської районної державної
адміністрації в сучасному інформатизованому, інноваційному освітньому
просторі модернізує форми методичної роботи, що сприяють розвитку
інформаційно-навчального середовища в регіоні, забезпечують науковометодичний супровід освітніх округів як інноваційної моделі, розкривають
творчий потенціал педагогів, збагачують їх професійний досвід,
удосконалюють компетентісний рівень.
Література
1. Програма «Освітній округ 2011-2015», затверджена рішенням дев’ятої
сесії шостого скликання Кіровоградської обласної ради від 19 серпня 2011 року
№167
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
www.oblrada.kirovograd.ua/news/1675.html.
2. Постанова КМУ від 27 серпня 2010 р. № 777 «Про затвердження
Положення про освітній округ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
zakon.rada.gov.ua/laws/show/777-2010-п.
3. М.Віднічук, Н. Мельник. Освітні округи. – К. «Шкільний світ», 2010. –
С. 125.

60

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ЗАСОБИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З
ВПРОВАДЖЕННЯ МОНІТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Н.П. Гагаріна,
старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
В епоху державного й духовного відродження України постає проблема
розбудови національної системи освіти і виховання, успіх якої значною мірою
залежить від рівня підготовки педагогічних кадрів.
Напрям підготовки «Дошкільна освіта» посідає вагоме місце в
професійній підготовці педагогічних працівників. Сучасний етап розвитку
України характеризується становленням нової системи освіти, що орієнтується
на входження у світовий освітній простір. Цей процес супроводжується
істотними змінами в педагогічній теорії та практиці згідно з вимогами
Болонського процесу в національній системі освіти. Одним із шляхів
забезпечення підготовки до виконання цілей Болонського процесу, а саме
розширення доступу до Європейської освіти є моніторингові дослідження в
освіті.
Перехід освіти від традиційної до особистісно орієнтованої моделі,
упровадження Державного стандарту дошкільної освіти вимагають від вищих
навчальних закладів досконалої підготовки майбутніх педагогів, у тому числі
працівників галузі дошкільної освіти. У свою чергу, особлива увага звертається
на забезпечення ефективності моніторингу якості підготовки вихователів
дошкільних навчальних закладів, що дає можливість отримувати вірогідні дані про
стан і результати освіти у вищому навчальному закладі, підготовки в системі
післядипломної освіти.
Упровадження Базового компонента дошкільної освіти потребує
інтеграції, проектування в освітній діяльності вихователів. Ці завдання можуть
виконати професійно підготовлені вихователі, які навчалися за новітніми
освітніми технологіями, відповідно до сучасних тенденцій розвитку дошкілля. З
огляду на це констатується наявність нагальної потреби в розробці ефективної
системи моніторингу, що дозволить оперативно відстежувати рівень якості
підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів.
Зазначимо, що успішний моніторинг якості підготовки вихователів
дошкільних навчальних закладів можливий за таких організаційнопедагогічних умов: cтворення та розвитку освітнього середовища;
використання діагностики та моніторингового інструментарію дослідження
якості підготовки вихователів; самостійного дослідження вихователями рівня
власної професійної компетентності.
Отже, перед фахівцями дошкільної освіти постають такі завдання:
1. На основі аналізу наукової літератури розкрити зміст поняття «якість
підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів», з’ясувати стан
проблеми оцінювання знань, умінь і навичок вихователів дошкільних
навчальних закладів в сучасній теорії освіти.
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2. Уточнити та узагальнити основні характеристики моніторингу як
системи оцінювання якості підготовки вихователів.
3. Визначити та обґрунтувати параметри і критерії оцінювання
моніторингу якості підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів.
Зупинимось на важливих аспектах моніторингової діяльності.
Моніторинг вважається проведеним після підготовки звіту про здійснену
роботу. На основі його обговорення, оприлюднення складається план
подальшого розвитку навчального закладу. Невід'ємними складовими
моніторингу є мотивація учасників, їхні зусилля, отриманий результат та
винагорода (рис. 1).

Висока якість
проведеного
моніторингу

Зусилля

Винагорода

Мотивація

Результат
Рис. 1. Взаємозалежність факторів моніторингового дослідження.
Можливим є обговорення результатів моніторингу на педагогічній раді
або під час районних (міських) заходів: семінарів, круглих столів, нарад тощо.
Оцінювання якості підготовки здійснюється на різних рівнях: викладацькому,
кафедральному, адміністративному (деканат, ректорат). Зокрема це змінює і
види контролю. Місце, де має здійснюватись контроль якості
навчання/підготовки залежить від форми проведення заняття. Це лекції,
семінари, практичні та лабораторні, консультації та самопідготовка. Система
оцінювання якості навчання охоплює такі методи як спостереження, усне
опитування, письмовий контроль, тестування.
Моніторинг якості підготовки вихователів – це система відстеження
(збір, збереження, обробка показників) стану педагогічного процесу, що
забезпечує прогнозування і досягнення рівнів професійних умінь працівників.
Поступове впровадження та розвиток моніторингу навчання як необхідного
елементу побудови навчального процесу дозволяє забезпечити реальну єдність
двох основних аспектів педагогіки: діагностики й корекції.
За допомогою відповідних методів педагогічної діагностики проводиться
аналіз
навчального
процесу та
визначається
його
ефективність
(результативність), реалізація міжпредметних зв’язків. При цьому викладач,
керівник, методист на підставі діагностичних даних мають зорієнтуватись на
проведення внутрішньої чи зовнішньої корекції навчального процесу,
підтвердження й заохочення успішних результатів, планування наступних
етапів навчального процесу, покращення умов навчання тощо.
Моніторинг не лише фіксує поточний стан освітнього процесу на
заданому часовому проміжку, але й сприяє прогнозуванню подальших
тенденцій його розвитку та внесенню відповідних коректив, що створює
передумови удосконалення освіти. Діагностика (від грецьких «dia», «gnosis» –
розпізнавальне пізнання) як функція моніторингу виявляється у вигляді
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перевірки рівня знань та вмінь у порівнянні з попередніми досягненнями, а
особливо потенційних можливостей спеціаліста за допомогою різноманітних
засобів дослідження досягнутого стану системи освіти, виявлення проблем,
чинників, відхилень від певних норм і стандартів. Завершальним етапом
реалізації моніторингової діяльності є прийняття управлінських рішень,
спрямованих на усунення небажаних наслідків для поліпшення якості освіти.
З метою організації моніторингу якості навчальних досягнень доцільно
зробити акцент на таких спеціальних принципах:
1. Принцип планомірності – моніторинг якості навчальних досягнень
повинен розглядатися як частина навчального процесу, будуватися на основних
положеннях програми й відображати всі її проблеми.
2. Принцип бінарності – даний принцип відображає закономірність
ефективного функціонування й розвитку педагогічних систем, у яких
поєднуються викладання й навчання, виховання й самовиховання, управління і
самоосвіта. Таким чином, реалізація даного принципу передбачає поєднання
моніторингу й самомоніторингу (моніторинг власних навчальних досягнень
здійснюють працівники) й забезпечує суб’єкт-суб’єктну спрямованість
навчально-виховного процесу.
3. Принцип свідомості й активності – реалізація моніторингу покликана
стимулювати активність працівників і забезпечити свідоме виконання ними
контрольних завдань.
4. Принцип наочності – результати моніторингу повинні бути
представлені працівникам графічно.
Розвитку мотивації суб’єктів під час підготовки їх до моніторингової
діяльності, сприяє створення таких умов:
- усвідомлення теоретичної та практичної значущості моніторингу;
- професійна спрямованість моніторингової діяльності;
- інформаційна забезпеченість науково-педагогічних працівників та
працівників з питань проведення моніторингу;
- прагнення самооаналізу, самооцінювання, самомоніторингу;
- здійснення коригувальної роботи з подальшим прогнозуванням.
Розглядаючи схему реалізації організаційно-педагогічних умов
моніторингу якості підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів
(рис. 2), ми маємо зазначити умови досягнення позитивного прикінцевого
результату, які також визначаються науковцями К. Крутій, В. Кальней,
Г.Єльніковою.
По-перше – це індивідуалізація та диференціація освітнього процесу.
По-друге
–
створення
сприятливого
соціально-психологічного
мікроклімату в колективі.
По-третє – підвищення професійної компетентності науково-педагогічних
та педагогічних працівників щодо впровадження моніторингу.
По-четверте – зацікавленість виконавців в отриманні позитивного
результату (мотивація і стимулювання суб’єктів моніторингової діяльності).
По-п’яте – розумне впровадження нових програм дошкільної освіти,
технологій, якісне їх освоєння.
По-шосте – своєчасне інформаційно-медіальне та науково-методичне
забезпечення.
Схема показує взаємозв’язок усіх складових моніторингової діяльності,
таких як: етапи, завдання, критерії, параметри, організаційно-педагогічні умови
та визначає пролонгований результат: самомоніторинг, самоаналіз діяльності
суб’єктів навчально-виховного процесу.
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Етапи
Завдання
Організаційнопедагогічні умови та
засоби

Підготовчопропедевтичний
Гуманізувати
всі
складові навчальновиховного процесу,
вибирати
інструментарій

Діагностичнорезультативний

Мотиваційно-діяльнісний
Створювати умови для
успішного
входження
суб’єктів
у
моніторингову
діяльність, спрямовувати
на
мотивацію
та
рефлексію

Визначити вихідні дані
тих показників, зміни
яких будуть
відстежуватись

Створення та розвиток освітнього
середовища як умови моніторингу

Діагностика
та
моніторинговий
інструментарій дослідження якості
підготовки вихователів

Технологія, анкета, аналітичний звіт,
план проведення моніторингового
дослідження

Моніторингові
карти,
ранжування,
опитувальники,
самодіагностика,
методичні рекомендації, анкети

Особистісно-професійний

На основі отриманих
даних проводити
необхідну
коригувальну роботу

Оцінювальнопрогностичний
Оцінювати
ефективність
моніторингу, надавати
рекомендації,
визначати
необхідні
управлінські рішення

Самостійне дослідження вихователями рівня
власної професійної компетентності

Анкети, діагностичні карти, лист самооцінки,
опитувальники, тестування, інструктаж

Кадрово-управлінський

Критерії

Параметри

Науково-методичний

Коригувальнорефлексивний

Якість нормативного,
організаційного та
методичного
забезпечення системи
моніторингу

Відповідність
мети та
завдань
моніторингу

Характер мотивації
та результативність
рефлексії суб’єктів
моніторингу

Інформативна
забезпеченість
із
питань проведення
моніторингу

Рівень готовності
суб’єктів до здійснення
моніторингової
діяльності

Результат: сформована готовність суб’єктів до здійснення моніторингової діяльності
Пролонгований результат: самомоніторинг, самоаналіз діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу

Рис. 2. Схема реалізації організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підготовки вихователів ДНЗ
64

Здійснення коригування з
подальшим
прогнозуванням діяльності

Окремою вагомою складовою підготовки вихователів дошкільних
навчальних закладів є самоосвіта. Самоосвіта – це усвідомлена потреба в
постійному вдосконаленні своєї професійної діяльності з акцентом на її
соціалізацію, на створення умов для розвитку особистісно і соціально значущих
якостей особистості, постійна діяльність педагога, спрямована на розширення й
поглиблення знань і вмінь, підвищення рівня предметної підготовки.
Систему самоосвіти вихователя можна розглядати як сукупність певних
складових: самооцінка – вміння оцінювати свої можливості; самооблік –
вміння брати до уваги наявність певних якостей; самовизначення – вміння
вибрати своє місце в житті, суспільстві; вміння усвідомлювати свої інтереси;
самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання відповідно до своїх
можливостей, форми самоосвіти; самореалізація – реалізація особистістю своїх
можливостей; самокритичність – вміння критично оцінювати переваги та
недоліки власної роботи; саморозвиток – результат самоосвіти,
самомоніторинг – моніторинг якості власної професійної компетентності.
Зазначимо, що методика та техніка самоосвіти тісно пов’язані з рівнем
сформованості в педагогів системи основних педагогічних умінь, а отже
рекомендуємо: вивчати необхідну літературу та передовий педагогічний
досвід; виокремлювати основні актуальні положення, факти, явища, що
піднімають теоретичний та методичний рівень; вибирати з прочитаного та
побаченого думки та методичні знахідки для апробації у власній педагогічній
діяльності; систематизувати та розробляти науково-методичні складові
діяльності; упроваджувати досягнення психолого-педагогічної науки та
дошкільної практики у власний досвід роботи з дітьми.
Ставлення педагогів до методичної роботи взагалі, й до самоосвіти
зокрема, неоднозначне. Тому головним завданням методичної служби є
створення стійкої мотивації до професійного самовдосконалення.
Організація самоосвіти вихователя залежить від рівня його підготовки,
визначення проблем, мети удосконалення його педагогічної майстерності,
вибору форм і способів узагальнення досвіду, опанування методики
впровадження самоосвітньої діяльності через наступні етапи:
- діагностичний:
діагностика
утруднень
педагога,
розробка
концептуальних основ, участь у навчальних і установчих семінарах;
- організаційний: створення матеріальних умов, підготовка науковометодичних матеріалів, інструментарію, мотивація;
- практичний: послідовне вирішення всіх завдань, моніторинг, корекція;
- узагальнюючий: дослідження ефективності, аналіз результатів,
розробка прогнозу.
Професійну компетентність вихователя дітей дошкільного віку ми
розуміємо як результат загальної і професійної освіти, де рівень
підготовленості фахівця дозволяє прогнозувати, планувати, проектувати
професійне самовизначення і самозбагачення, допомагає знаходити шляхи
вдосконалення в особистому житті і професійній діяльності, прагнути до більш
високих щаблів професіоналізму.

Для різнобічного розвитку дітей дошкільного віку вихователям необхідна
сформованість педагогічних умінь для здійснення продуктивної педагогічної
діяльності (конструктивних, організаторських, комунікативних, гностичних,
прогностичних, діагностичних, проективних).
У ракурсі професійної підготовки фахівців в умовах навчання у вищих
навчальних закладах, системі післядипломної освіти необхідно загострити
увагу на класифікації педагогічних здібностей вихователя: організаторських,
дослідницьких, перцептивних, сугестивних, комунікативних, дидактичних.
Аналіз праць науковців та нормативних документів показав, що
систематичне відстеження результатів навчально-виховного процесу можливе
через використання якісних моніторингових досліджень, оскільки педагогічний
моніторинг – це діяльність, яка забезпечує цілісність педагогічного процесу
завдяки поєднанню його основних складових: діагностики (систематичний збір
інформації), прогнозування (аналіз отриманої інформації) та корекції
(використання отриманої інформації з метою вдосконалення навчальновиховного процесу).
Систематичне відстеження, аналіз, оперативне втручання і корекція
результатів, дає можливість більш повно реалізувати завдання підготовки
компетентного фахівця в дошкільній ланці освіти. Інструментарій
моніторингової діяльності поєднує соціологічні, психологічні та педагогічні
методики. Базовий діагностичний набір включає тести, дослідження мотивації
суб’єктів моніторингової діяльності, моніторингові карти, завдання для
діагностики рівня сформованості ключових компетентностей, анкети для
студентів, викладачів, управлінців, інструкції щодо опрацювання результатів,
таблиці узагальнення даних.
Зазначаємо, що результативність моніторингу зростає, якщо суб’єкти
моніторингової діяльності планомірно здійснюють самооцінку власної
діяльності на основі системи науково обґрунтованих параметрів і критеріїв.
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Н.В. Тарапака // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики
навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми:
матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Вінниця,
21-23 травня 2014 р.). – Київ-Вінниця, 2014. – С. 78-83.
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ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. – 172 с.
5. Локшина О. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські
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6. Лукіна Т. Моніторинг якості освіти: теорія і практика [Текст] : [метод.
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7. Романюк І.А. Діагностика як метод моніторингових досліджень
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156 с.
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІЮВАННЯ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ТА СТАВЛЕННЯ УЧАСНИКІВ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
І.Ю. Снітко,
методист обласного навчально-методичного центру психологічної служби
системи освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Основною метою діяльності психологічної служби системи освіти є
підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної
психології і соціальної роботи, спрямованих на збереження і укріплення
здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для
повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного
процесу, посилення розвивального і виховного компонентів системи освіти.
За такого підходу основну увагу в діяльності працівників психологічної
служби слід приділити питанню формування професійної компетентності,
готовності виконання не лише функціональних завдань, а й надання системи
послуг, які потребують учні, батьки, педагогічні працівники.
Тому практичні психологи та соціальні педагоги мають сприяти розвитку
особистості кожного учня, допомагати соціалізуватись у нових демократичних
реаліях. Досягти цього можливо тільки внаслідок активної співпраці з усіма
учасниками навчально-виховного процесу, а її ефективність залежить від
готовності педагогічного колективу співпрацювати, розуміти сутність їхніх
задач, мати адекватні уявлення про реальні можливості та важливість цієї
взаємодії.
Об’єкт дослідження: учителі, учні загальноосвітніх навчальних закладів
та професійно-технічних навчальних закладів, практичні психологи та соціальні
педагоги Кіровоградської області.
Предмет дослідження: умови взаємодії вчителів, учнів зі спеціалістами
психологічної служби системи освіти.
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Мета дослідження: вивчити шляхи та рівень взаємодії практичного
психолога та соціального педагога з учителями, учнями у навчально-виховному
процесі.
Досягнення мети шляхом виконання таких завдань:
1) дослідження потреб та ефективності роботи працівників психологічної
служби у співпраці з учителями, учнями, батьками;
2) визначення рівня взаємодії практичного психолога та соціального
педагога з учителями, учнями, батьками;
3) аналіз ефективності існуючої взаємодії.
Методика дослідження: анкета для учнів та педагогів призначена для
вивчення загального рівня довіри до психологічної служби.
У дослідженні брали участь учні 7-11 класів (12 920 учнів) та учителі
(5 107):
№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Місто, район

Бобринецький
Вільшанський
Гайворонський
Голованівський
Добровеличківський
Долинський
Знам’янський
Кіровоградський
Компаніївський
Маловисківський
Новгородківський
Новоархангельський
Новомиргородський
Новоукраїнський
Олександрівський
Олександрійський
Онуфріївський
Петрівський
Світловодський
Ульяновський
Устинівський
м. Знам’янка
м. Олександрія
м. Світловодськ
м. Кіровоград
ПТНЗ
Всього

68

Учні

Педагоги

6
360
1192
934
404
35
48
406
75
812
487
162
918
38
627
529
335
615
3397
1540
12 920

10
162
271
278
71
48
104
22
185
149
70
698
12
270
107
418
93
1619
520
5107

У дослідженні брали участь 5613 хлопців та 5611 дівчат віком від 13 до
18 років.
Ваш вік
13 років

2771

3000

14 років

2500

15 років

2000

2023

2003

1500

16 років

895

1000

17 років

500

18 років

0

147

12

Тип населеного пункту, де мешкаєте

Село 3670
СМТ 1532
Інше місто 2611
Обласний центр
340
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Чи проводить психолог роботу з учнями Вашого класу?

12000

12500

Так
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Ні

Інше

42

11500

1232

11000

11845

1 кв

13000

13500

Тести

Якщо "так", то які форми форми роботи
проводить пихолог?

Бесіди
Тренінги

3000

Анкетування

2500

Консультування

2000

Години психолога

1500

11

20

790

757

731

1953

0

2469

500
Профорієнтаційна
робота

2525

1000

Факультативи

Чи звертались Ви до психолога з особистими
проблемами?
Так

23
5576

7161

Ні

Інше

4
Якщо не звертались, то вкажіть причину
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3408

Не було потреби
Вирішили проблеми разом з
близькими
Соромлюсь
Не довіряю
Вирішую проблеми сам

16

65

42

82

299 343

В мене все добре
Не знаю

1 кв
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Як Ви особисто сприймаєте
практичного психолога?
Інше
26
Байдуже
1 кв
Негативно

2006
278
10445

Позитивно
0

5000

10000

15000

Чи звертались до психолога Ваші
батьки?

Ні - 8680
10000
5000

Ні

Так - 2841

0

Так

Якщо не звертались, то вкажіть
причину
Не було потреби
Самостійно
вирішую проблеми
Не знаю
Сирота

4993
Позбавлений
батьківського
піклування

63
71

196

6

17

На жаль, нинішнє суспільство часто неправильно розуміє суть професії
психолога. У багатьох випадках ставлення до психолога несерйозне.
Існує хибна думка, що на відміну від інших професій, професія психолога
має менше значення в суспільстві, або й зовсім не потрібна.
У школах серед учнів часто поширене неправильне уявлення про
психолога, його функції. Можна сказати, що у більшості підлітків вже є цілком
конкретні уявлення про те, хто такий психолог і що він повинен робити. Але
часто ці стереотипні уявлення настільки неадекватні, що краще б їх зовсім не
було. Адже змінити вже існуюче переконання завжди складніше, ніж
сформувати нове. У результаті багато спроб пропаганди психологічних знань
серед підлітків виявляються малоефективними. Оскільки будь-яка інформація,
що виходить від психолога, сприймається підлітками через призму своїх
переконань.
Похід до психолога більшість трактують, як «він (вона) псих», «хворий» і
т. ін. Учні часто висміюють своїх однокласників за те, що ті відвідували
психолога. Можна сказати, що ходити до психолога серед учнів вважається
непрестижним. Через такі судження багато учнів соромляться звертатися за
допомогою до психолога.
У деяких випадках учні сприймають психолога як ученого або вчителя.
Звичайно, в багатьох випадках це вірно, але такий психолог – вже не та людина,
до якої можна звернутися з особистими проблемами.
Тому перед психологом стоїть завдання щодо правильного роз’яснення
значення слова «психолог», його функцій.
Взаємовідносини з учнем, який звернувся за допомогою до психолога
мають особливий характер. Ці відносини вимагають встановлення довіри між
ними.
Налагодити взаємовідносин з учнями можна в формі круглого столу –
психолог може підготувати невеличкий екскурс з історії психології. Головне,
матеріал має бути доступним для розуміння.
Важливо пояснити учням те, що:
- психолог у своїй професійній діяльності виявляє сумлінність та завжди
намагається виправдати надану йому довіру;
- завжди пам’ятає про відповідальність перед учнями;
- психолог визнає право будь-якої людини на дії відповідно до її
поглядів і переконань;
- психолог прагне до неупередженості та об’єктивності;
- психолог протистоїть будь-яким особистим, соціальним організаціям та
політичним чинникам і впливам, здатним призвести до зловживань;
- психолог не дискримінує людей за віком, кольором шкіри, фізичними
вадами, релігійними переконаннями і т.п.;
- під час складанні звітів і висновків психолог є чесним і об’єктивним у
своїх повідомленнях, призначених для третьої особи.
Ефективним у роботі шкільного психолога є створення психологічного
гуртка, введення факультативу, години психології, які б охоплювали різновікові
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групи школярів. Під час відвідування таких занять діти починають краще
розуміти психолога, діляться своїми знаннями з іншими учнями, викликаючи
зацікавленість предметом «психологія».
У куточку практичного психолога має бути розміщена інформація для
учнів про роботу психологічної служби школи (стенд яскраво оформлений,
можливо, з елементами жаргонізмів підлітків). Інформація повинна бути
зрозумілою та містити перелік ситуацій, коли учні можуть звертатися до
психолога.
Працюючи з підлітками, психолог має право розраховувати на те, що
учень сам прийме рішення звернутися за психологічною допомогою, відчувши
таку необхідність. До кола завдань психолог включає не тільки роботу з тими
запитами, в основі яких лежить очевидна кризова ситуація, але й проблеми,
значущість яких для молодої людини ще не очевидна. Тому в шкільній
практиці існують випадки, коли психолог діє, не чекаючи добровільного
звернення до нього учня. І якщо зацікавленість справжня, проявляється в
тактовній формі, учні рідко відмовляються від допомоги. Забезпечивши
психологічну допомогу школяреві, зміцнивши його в засобах, що відповідають
актуальним для нього завданням, психолог поступово зводить нанівець свою
роль, передаючи її, наскільки це можливо, учителям та рідним учня.
Ефективність консультування старшокласників багато в чому обумовлена
здатністю психолога стимулювати внутрішній діалог, який розглядається як
найважливіший фактор особистісного розвитку в цьому віці.
Психолог не повинен забувати про роботу з батьками. Потрібно
намагатися якнайчастіше спілкуватися з ними, відвідувати батьківські збори, у
разі потреби запрошувати батьків на зустрічі, як індивідуальні так і групові.
Необхідно дати зрозуміти рідним дитини, що психолог – це людина, до якої
завжди можна звернутися за допомогою. Наголосити, що психолог може надати
допомогу в індивідуально-психологічних особливостях дітей різних вікових
груп з метою раціональної організації сімейного виховання, сприяти
запобіганню типовим помилкам у вихованні дітей, налагодженню продуктивної
взаємодії старшого та підростаючого поколінь, висвітлювати питання
психологічних аспектів ранньої профілактики шкідливих звичок, запобігання
бездоглядності та жорстокого ставлення до дітей у сім’ї. Знайомство із
системою знань, що висвітлюють основні прояви психіки дитини та показують
зміни, які характеризують її розвиток, допоможе батькам більш успішно
проявити себе в якості «природних психологів» у процесі виховання дітей, а
також швидше і легше досягти тих цілей, які вони ставлять перед собою.
Дослідження проведене серед педагогічних працівників загальноосвітніх
навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів.
У дослідженні умов взаємодії вчителів і працівників психологічної
служби системи освіти загальна кількість опитаних респондентів становила
5107 учителів (39 – дошкільних установ, 162 – школи, 1 – ліцей, 25 –
професійно-технічні навчальні заклади, 13 – інше), з них: 119 директорів,
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198 заступників директора, 1378 учителів, 1613 майстрів, 1209 класних
керівників, інше – 590.
Педагогічний стаж респондентів відображає графік.
4500
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До 10 років
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За освітою респонденти розподілились так:
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Активна співпраця та взаємодія соціально-психологічної служби з
вчителями та адміністрацією загальноосвітніх навчальних закладів – важлива
складова підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Так,
педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів активно
співпрацюють з працівниками психологічної служби.
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Чи співпрацюєте ви з психологом та соціальним
педагогом?
Так; 5000

Ні; 101

Практичні психологи
Соціальні педагоги

Так; 4872
Ні; 229

У цілому вчителі розуміють важливість допомоги та необхідність
співпраці зі спеціалістами соціально-психологічної служби. Адже педагоги
доволі часто звертаються за допомогою у навчально-виховному процесі до
практичного психолога та соціального педагога.
За своєю формою співпраця частіше виражається в консультуванні (75%),
діагностиці (10%), проведенні тренінгів (5%), методичній допомозі (5%).
Також невелика кількість педагогічних працівників звертаються до
практичного психолога у вирішенні своїх особистих проблем (35%).
Чи пропонували Ви працівникам психологічної служби
попрацювати з класом або окремими учнями, батьками?
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Лише 18% педагогічних працівників вказали, що не звертались за
допомогою до працівників психологічної служби через відсутність потреби.
Як часто педагогічні працівники спілкуються з практичним психологом
та соціальним педагогом можна побачити на прикладі гістограми:
Як часто Ви спілкуєтесь із працівниками психологічної
служби для вирішення навчально-виховних проблем?
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Для кращого розуміння функцій психологічної служби в загальноосвітніх
навчальних закладах практичні психологи та соціальні педагоги області
75

постійно проводять різноманітні заняття з педагогічними працівниками. 92%
учасників відзначають постійну та безперервну роботу і лише 8% зазначили,
що дана робота з ними не проводилась.
Корисною співпрацю з працівниками психологічної служби системи
освіти вважають 78% педагогічних працівників, 20% нічого не можуть сказати з
цього питання і лише 2% вважають її шкідливою.
На думку педагогічних працівників учні сприймають практичного
психолога та соціального педагога позитивно – 84%, негативно – 1% та
відносяться байдуже 15%.
Як сприймають працівників психологічної служби освіти учні?
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Педагоги, як брали участь в опитуванні, також визначили ставлення
батьків учнів до працівників психологічної служби системи освіти. На їх думку
позитивно настроєні – 92%, негативно – 1%, байдуже 7%.
Як сприймають психологічну службу батьки?
4 кв
3 кв

Байдуже
Негативно

2 кв

Позитивно
1 кв
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Більшість педагогічних працівників вважають, що присутність
працівників психологічної служби в закладах освіти області сприяє
поліпшенню соціально-психологічного клімату в закладах, допомагає у
вирішені конфліктних ситуацій і наголошують на необхідності роботи
соціально-психологічної служби.
Як сприймають працівників психологічної служби в
педагогічному колективі?
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Наскільки є важливою діяльність психологічної служби у
системі освіти?
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Висновки.
Психологічна служба є достатньо молодою та потребує вдосконалення
функціонування, поліпшення взаємодії адміністрації, учителів з практичними
психологами і соціальними педагогами загальноосвітніх навчальних закладів.
Така співпраця вплине на ефективність навчально-виховного процесу,
гармонійний розвиток, підтримку і захист психічного здоров’я кожного учня.
Більша частина педагогічних працівників розуміють важливість і
необхідність психологічної служби, досить часто звертаються за допомогою до
практичних психологів і соціальних педагогів. Але, на жаль, є вчителі, які рідко
звертаються за допомогою до фахівців, хоча для вирішення деяких проблем
навчально-виховного процесу потрібні спеціальні психологічні знання,
навички, які мають не всі педагоги.
Робота практичних психологів та соціальних педагогів охоплює всіх
учасників навчально-виховного процесу (адміністрацію, учителів, учнів,
батьків), включає різні форми та види діяльності.
Взаємодія адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів, учителів зі
спеціалістами психологічної служби є активною та відкритою, налаштованою
на подальшу співпрацю. Хоча є незначний відсоток учителів, які не мають
бажання взаємодіяти з психологічною службою закладів освіти.
Для забезпечення ефективної взаємодії педагогічних працівників з
практичними психологами та соціальними педагогами необхідно постійно
проводити роз’яснювальну роботу щодо функціонування соціальнопсихологічної служби, проводити соціально-психологічні семінари, тренінги
для підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного
процесу та використовувати новітні інноваційні технології, що сприятимуть
кращому розумінню педагогічним колективом важливості допомоги соціальнопсихологічної служби в роботі закладів освіти.
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ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ Д
О ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
А.А. Кендюхова,
доцент кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук
Процедура оцінювання в освіті завжди займала пріоритетне місце.
Значення оцінювання освітньої діяльності передусім у тому, що воно допомагає
простежити рівень розвитку освітнього процесу в конкретному навчальному
закладі.
Контроль та оцінювання виступають обов’язковими складовими,
посідають важливе місце в структурі педагогічної діяльності.
Педагогічний контроль – один із компонентів практичної діяльності
педагога, який дозволяє виявити переваги та недоліки методів навчання,
встановити взаємозв’язки між запланованим та досягнутим рівнем навченості,
оцінити досягнення учня, виявити прогалини в його знаннях та уміннях,
визначити ефективність роботи педагога.
Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх
навчальних закладів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки від 21.08.2013 року № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог
оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі
загальної середньої освіти».
Основні функції оцінювання навчальних досягнень учнів:
контролююча: визначає рівень досягнень кожного учня, готовність до
засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й
викладати навчальний матеріал. Результати контрольно-оцінної діяльності
мають виховне значення;
навчально-перевірювальна: сприяє повторенню, уточненню й
поглибленню знань, їх систематизації, удосконаленню вмінь та навичок;
забезпечує систематизацію й узагальнення засвоєного змісту. Спонукає дітей до
використання результатів спостережень, прикладів із власного життя,
поглиблює і розширює їхні знання та вміння. Усне або письмове виконання
різнорівневих завдань, що перевіряються, сприяє їх осмисленню, усвідомленню
та закріпленню, застосуванню за зразком, за аналогією та в нових ситуаціях;
діагностико-коригувальна: з’ясовує причини труднощів, які
виникають в учня в процесі навчання; виявляє прогалини у вивченому, вносить
корективи, спрямовані на їх усунення. Таким чином у процесі контролю
відбувається «коригування», а не «доучування»;
прогностична: отримані результати контролю використовуються з
метою прогнозування шляхів удосконалення методики викладання предмета в
цілому, передбачення засобів удосконалення результатів навчальних досягнень
окремих учнів;
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стимулювально-мотиваційна: формує позитивні мотиви навчання;
спонукає дітей до використання результатів спостережень, прикладів з власного
життя, поглиблює і розширює їхні знання та вміння. Усне або письмове
виконання різнорівневих завдань, що перевіряється, сприяє їх осмисленню,
усвідомленню та закріпленню, застосуванню за зразком, за аналогією та у
нових ситуаціях;
виховна: сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено
працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії
навчальної діяльності; розкриває невикористані резерви, можливості дитини,
спонукає учнів до систематичної наполегливої праці, зумовлює формування
важливих якостей особистості (відповідальності, здатності до подолання
труднощів, самостійності);
розвивальна: сприяє розвиткові волі, уваги, мислення, пам’яті,
мовлення учнів, їх пізнавальної активності і самостійності. У процесі контролю
доцільно формувати вміння взаємо- і самоконтролю (взаємо- і самоперевірки,
взаємо- і самооцінювання), взаємо- і самокоригування, що є одним із його
найважливіших завдань, а також розвивати рефлексивні уміння, тобто здатність
обмірковувати свої дії, критично оцінювати їх і свідомо ставитися до навчання.
Види оцінювання.
Згідно з нормативно-правовими документами та рекомендаціями
Міністерства освіти і науки України, основними видами оцінювання є
тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.
Обов’язковому оцінюванню підлягають результати вивчення предметів
інваріантної складової навчального плану; як правило, оцінюються спецкурси,
навчальна практика [1].
Виявлення рівня навчальних досягнень учнів відбувається в процесі
контролю, структурними компонентами якого є перевірка та оцінювання
результатів навчальної діяльності.
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення теми з метою
визначення рівня розуміння і первинного засвоєння учнями окремих елементів
змісту теми, зв’язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем уроків,
закріплення знань, умінь і навичок, їх актуалізації перед вивченням нового
матеріалу. Результати поточної перевірки фіксуються в оцінних судженнях або
в балах.
Періодичний контроль має на меті визначення й оцінювання
сформованості загальнопредметних умінь і навичок (аудіювання, читання, усне
мовлення тощо), яких набувають учні під час вивчення окремих предметів. Цей
вид контролю передбачає перевірку, що здійснюється через певний період
навчання.
Тематичне оцінювання – це визначення рівня навчальних досягнень
учнів з певної теми (частини теми, групи тем) або з певного виду навчальної
діяльності на основі вимог навчальної програми та критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів з того чи іншого предмета.
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Основне завдання тематичного оцінювання:
Формування в учнів стійкої мотивації досягнень; забезпечення учнів
необхідними знаннями, вміннями і навичками, а також можливостями їх
отримання.
Підготовка вчителя до тематичного оцінювання.
Організаційний етап:
- планування тематичних оцінювань (тематичне оцінювання здійснюють
після закінчення вивчення великої теми або декількох малих тем);
- складання графіка тематичного оцінювання окремо на І та ІІ семестр;
- учитель заздалегідь готує перелік питань і завдань до тематичного і
поточного оцінювання на основі навчальних програм;
- учитель ознайомлює учнів з питаннями і завданнями до тематичного і
поточного оцінювання на початку вивчення теми.
Психолого-педагогічний етап:
- детальне і чітке роз’яснення учням особливостей навчального
предмета, програмових вимог; ознайомлення з термінами проведення поточних
і тематичних оцінювань;
- ознайомлення учнів з питаннями, типами вправ, задач та чіткий
інструктаж з їх виконання.
Типовими формами оцінювання за способом встановлення рівня
навчальних досягнень учнів є:
усні (опитування, співбесіди тощо);
письмові (тестування, диктант, контрольна, експериментальна,
практична, лабораторна робота, опис технологічного процесу, складання
творчого проекту тощо);
комп’ютерне тестування.
Підсумкове оцінювання за семестр здійснюється на основі результатів
тематичного оцінювання з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних
досягнень учнів, важливості теми, тривалості її вивчення, складності змісту
тощо. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.
Річне оцінювання – це форма контролю рівня навчальних досягнень
учнів за результатами навчального року.
Річне оцінювання виставляється за результатами І та ІІ семестрів (після їх
коригування) та навчальної практики, якщо її передбачено навчальним планом.
Річна робота як окрема підсумкова робота не проводиться.
Державна підсумкова атестація – це форма контролю за відповідністю
освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів, ступенів
навчальних програм.
Державна підсумкова атестація проводиться у 4-х, 9-х, 11-х класах
відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 лютого 2015 року за
№ 157/26602 атестація проводиться у письмовій формі з навчальних предметів
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інваріантної складової типових навчальних планів для загальноосвітніх
навчальних закладів.
Завдання для проведення атестації укладають учителі відповідного
фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального
закладу.
Усі види перевірки навчальних досягнень учнів здійснюються за
допомогою різних методів, вибір яких зумовлюється особливостями змісту
навчального предмета, його обсягом, рівнем узагальнення, віковими
можливостями учнів, готовністю вчителя до їх урізноманітнення.
Для перевірки навчальних досягнень учнів необхідно застосовувати
завдання різних когнітивних рівнів: на відтворення знань, на розуміння, на
застосування в стандартних і змінених навчальних ситуаціях, вміння
висловлювати власні судження, ставлення, оцінки.
Сьогодні існує проблема об’єктивного вимірювання результатів
навчальної діяльності учнів.
Досить ефективним та об’єктивним способом оцінювання вважають
тестування.
Використання тестів у навчальному процесі надійно ввійшло у світову
педагогічну практику. В Україні цей процес також набуває сил: розвиваються
наші уявлення про призначення та педагогічні можливості тестів, форми тестів,
формати запитань, методи обробки результатів тестування та їх інтерпретації.
Слово «тест» англійського походження (буквально – випробування).
Тестування – науково обґрунтований процес вимірювання (за
допомогою тестів) якості властивостей особистості.
Важливими критеріями діагностичних тестів навченості є дієвість
(валідність), об’єктивність і надійність їх результатів.
Валідність у загальному вигляді вказує на те, що оцінює тест і як добре
він це робить. Ця характеристика відображає ступінь упевненості в тому, що
завдання тесту максимально повно охоплюють зміст окремої сфери знань,
точно визначають суттєві для цієї діяльності навички, проте не перевіряють
другорядні.
До факторів, що знижують валідність, відносять такі: завдання не
відповідають меті тестування чи змісту навчальної дисципліни; некоректно
сформульовані чи неправильно впорядковані; відсутність повних та чітко
сформульованих інструкцій; недотримання часових вимог, порушення
процедури тестування[2].
Надійність тесту полягає в тому, що наступне виконання цього ж тесту
тим самим учнем повинно давати практично однакові результати. Надійність
засвідчує, наскільки послідовними й точними є отримані результати. Тест
уважається надійним, коли два його еквівалентні варіанти, проведені в одних і
тих самих групах, засвідчують високу кореляцію [2].
Об’єктивність передбачає чіткість у формулюванні завдань,
відповідність віковим можливостям. Основними вимогами до конструювання
тестів залишаються наступні:
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1. Завдання повинні бути різноманітними за змістом і формою: це
дозволяє уникнути монотонності й забезпечує стійку мотивацію до роботи.
Використання тестових завдань закритої та відкритої форм сприяє
висловлюванню власної думки без обмежень.
2. Основні запитання формулювати у стверджувальній формі з
максимальною точністю та однозначністю.
3. Кількість тестових завдань для учнів середньої школи повинна
становити від 20–30, старшої школи – 35-40. Доречно згадати слушну пораду
С.Отіса, який зазначав, що кількість завдань у тесті повинна бути такою, щоб
не більше 5% учнів класу могли виконати тест повністю.
На сьогодні перевагами тестового контролю залишаються:
1. Висока технологічність, що забезпечує розробку, проведення та
підрахунок результатів із застосуванням комп’ютерної техніки; у випадку
відсутності технічних засобів, легкість підрахунку правильних відповідей
забезпечують трафарети (ключі) та інші пристосування, що заощаджують час
педагога.
2. Об’єктивність оцінювання, що застерігає від упередженого ставлення і
забезпечує рівні умови суб’єктам навчального процесу під час тестового
контролю.
3. Простота процедури проведення тестування та обробки отриманих
результатів.
4. Використання кількісних показників для визначення рівня засвоєння
матеріалу.
5. Чіткість та однозначність умов тестових задач, що забезпечує рівність у
сприйнятті їх змісту.
6. Одночасність перевірки знань усіх учнів класу.
Теорія педагогічних вимірювань дозволяє проводити оцінювання
оперативно і з високою надійністю, якщо користуватися навчальними,
тематичними, підсумковими тестами.
Складові повного пакету дидактичного тесту, який погоджується
педагогічною радою для державної підсумкової атестації:
пояснювальна записка до тесту (специфікація), у якій зазначається вид
контролю та його мета, розділи програми з навчального предмету, які беруться
для розробки (укладання) завдань, визначаються форми тестових завдань та
описуються їх критерії та показники; позначається шкала оцінювання кожної
форми завдань (наприклад: завдання з вибором однієї правильної відповіді (01)); зазначається кількість відведеного часу на тестування;
таблиця оцінювання з відповідністю балів: номінальна шкала
оцінювання кожної форми завдань та 12-бальна шкала;
матриця змісту підсумкового тесту;
тестові завдання (тестовий зошит для учня);
інструктаж для учня щодо роботи з тестовим зошитом;
бланк відповіді для учня;
бланк (шаблон) відповідей для експертів з оцінювання;
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протокол оброблених результатів.
Тестовий зошит укладається із системи завдань певного предметного
змісту, специфічного типу і форми, упорядкованих у міру зростання складності
та в кількості, обмеженій визначеним часовим проміжком (В.Аванесов).
Предметний зміст тесту навчальних досягнень становить матеріал, який
належить одній галузі знань. Складність тестових завдань обумовлюється
відповідним рівнем засвоєння. На основі концепцій рівнів засвоєння знань
(В. Беспалько, Б. Блум, І. Лернер, М. Скаткін) виділено чотири рівні (рис. 1).
І рівень – розпізнавання («знання-знайомства»). Його показниками є
уміння упізнати, розрізнити окремі об’єкти вивчення, подані в готовому
вигляді, а саме: поняття та їх ознаки, правила, формули, структура, моделі, а
також окремі об’єкти з навколишньої дійсності. До ознак рівня відноситься
також уміння виконати найпростіші операції за зразком.

Рис.1. Рівні засвоєнь
ІІ рівень – розуміння («знання-копії»). Це репродуктивний рівень
усвідомленого сприйняття і запам’ятовування, що виявляються у точному чи
близькому відтворенні засвоєної навчальної інформації. Репродуктивна
діяльність відбувається шляхом виконання способу дії за зразком, алгоритмом
або правилом. Показники цього рівня – уміння описати об’єкти, назвати їх
спільні і відмінні ознаки, властивості, сформулювати правила, закони і
залежності, використовувати наукову термінологію; виконати завдання за
зразком у подібній ситуації.
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ІІІ рівень – застосування («знання-уміння»). Його суттєвою ознакою є
уміння застосувати знання в практичній діяльності. Продуктивна діяльність
учня здійснюється на основі перетворення раніше засвоєних знань у відомі
способи діяльності в умовах нестандартної (нової) ситуації. Тут можуть
пропонуватися завдання на порівняння об’єктів, класифікацію, відповідність,
робота з контурними картами, графіками, таблицями та інше.
IV рівень – обґрунтування («знання-трансформації»). Це рівень
аналітико-синтетичного застосування знань. Його характерні властивості –
упевнене (вільне) володіння програмовим матеріалом, уміння комбінувати
засвоєні елементи навчальної інформації і способи діяльності для одержання
чогось нового, для розв’язування творчих задач, проблем, уміння обрати із
кількох відомих алгоритмів необхідний для виконання конкретного творчого
завдання.
Види тестових завдань.
Найпоширеніші види тестових завдань – тестові завдання закритої форми
та тестові завдання відкритої форми:
Тестові завдання закритої форми.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Такі завдання зручно
використовувати для перевірки знань понять та термінів.
Завдання з вибором кількох правильних відповідей. При складанні тестів
з таким вибором варто добирати відповіді від трьох правильних варіантів до
п’яти.
Завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами
двох списків. Завдання подаються у вигляді двох чи більше колонок (списків)
слів, фраз, графічних зображень, цифрових або літерних позначень тощо.
Кожний елемент у відповідній колонці нумерується цифрою або літерою.
Перелік елементів у першій колонці повинен складатися з однорідних
елементів, кількість яких доцільно не більше п’яти.
Завдання на встановлення логічної послідовності потребують
переструктурування даних або елементів будь-якої комбінації. Використання
таких завдань доцільне у разі тестування умінь та знань правильної
послідовності дій (нормативної діяльності), алгоритмів діяльності,
послідовностей, технологічних прийомів тощо. Можливе також їх
використання при тестуванні знань загальноприйнятих формулювань
визначень, правил, законів.
Усі тестові завдання закритої форми складаються з трьох
обов’язкових компонентів:
інструкції з їх виконання;
змістової частини;
кількох варіантів відповідей (не більше п’яти).
Існують загальноприйняті правила, які допомагають правильно
формулювати завдання з кількома варіантами відповідей:
інструкції мають бути простими, зрозумілими та стислими;
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змістова частина тестового завдання формулюється, як правило, у
стверджувальній формі, стисло, без подвійного тлумачення, тобто настільки
просто, наскільки це можливо для точного розуміння завдання; в неї
включається лише те, що є необхідним для чіткого розуміння запитання;
варіанти відповідей мають бути настільки стислими, наскільки це
можливо;
усі дистрактори (неправильні варіанти відповідей) повинні бути
правдоподібними, «схожими» на правильну відповідь;
тільки один варіант із запропонованих має бути правильним;
відповідь на одне запитання не повинна давати ключ до відповідей на
інші запитання. Це означає, що дистрактори з одного завдання, як правило, не
використовуються в переліку інших;
використання висловлювань «жоден з перерахованих», «правильна
відповідь відсутня» як дистракторів можливо лише тоді, коли існує однозначно
правильна відповідь, яка не представлена серед дистракторів.
Тестові завдання відкритої форми
Завдання без запропонованих варіантів відповідей, тобто передбачають
вільні відповіді тих, хто тестується, і використовуються для виявлення знань
термінів, визначень, понять тощо. Вони складаються з інструкції щодо
виконання та запитальної (змістової) частини. Для розвитку самооцінювальної
діяльності можна використовувати портфоліо учнівських досягнень, в якому
протягом певного часу накопичуються результати виконання різних завдань,
що переконливо ілюструють індивідуальне зростання в розвитку дитини.
Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім
передбачає врахування рівня досягнень учнів, а не ступеня їхніх невдач.
Отже, ми визначили основні орієнтири готовності педагога до
оцінювання навчальних досягнень учнів. Сьогодні переважна більшість
учителів широко почала використовувати в практиці оцінювання завдання в
тестовій формі. Але варто замислитися над тим, чи всі необхідні
характеристики засвоєння ми можемо отримати за допомогою тестування. Такі,
наприклад, показники, як уміння конкретизувати свою відповідь прикладами,
знаннями фактів, документів; уміння зв’язно, логічно та доказово висловлювати
свої думки, інші характеристики знань, умінь та навичок діагностувати за
допомогою тестів неможливо. Це означає, що тестування варто
використовувати в поєднанні з іншими формами та методами перевірки й
контролю. У переважній більшості використовувати метод тестування для
проведення підсумкових видів роботи.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
ДОШКІЛЛЯ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
ПАРЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ВАРІАТИВНОЇ
СКЛАДОВОЇ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Н.В. Тарапака,
завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, доцент
Сучасна система вітчизняної освіти ґрунтується на принципах динамізму,
варіативності організаційних форм, гнучкого реагування на потреби
суспільства й особистості, характеризується появою нових видів освітніх
закладів, різноманітністю додаткових педагогічних послуг.
Дошкільна освіта є самостійною системою, обов’язковою складовою
освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання.
Найпершим суспільним середовищем для дитини стає дошкільний навчальний
заклад, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини,
її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до
природного і соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів
соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві
незнайомих дітей і дорослих. Дошкільна освіта як перша самооцінна ланка має
гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини
необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний
потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності.
Базовий компонент дошкільної освіти – це Державний стандарт
дошкільної освіти, який реалізується програмами та навчально-методичним
забезпеченням, що затверджується Міністерством освіти і науки України. У
ньому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня
освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий
показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи. Базовий
компонент визначає зміст і структуру дошкільної освіти за його інваріантною і
варіативною складовими.
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Інваріантна складова змісту дошкільної освіти формується на
державному рівні і є обов’язковою для навчальних закладів різних типів і форм
власності, що забезпечують реалізацію завдань дошкільної освіти. З огляду на
важливість дошкільного дитинства як базового періоду для формування
способів пізнання, розуміння та відображення внутрішньої (психічної) та
зовнішньої (Всесвіт) картини світу, змістом Базового компонента дошкільної
освіти визначено освітні лінії, що забезпечують засвоєння дитиною способів
(механізмів) розвитку (саморозвитку), набуття знань, умінь і навичок дитини.
Варіативна складова змісту дошкільної освіти визначається дошкільним
навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону навчальних закладів,
індивідуальних освітніх запитів дітей та побажань батьків, або осіб, які їх
замінюють, та реалізуються через парціальні програми.
Для використання додаткових освітніх програм, які сьогодні представлені
в освітньому просторі України, необхідно їх детально вивчати та відбирати ті,
які не заперечують концептуальним основам комплексної програми та
найповніше відповідають цілісності педагогічного процесу у певному
дошкільному навчальному закладі.
Парціальні програми поглиблено висвітлюють один або декілька
близьких змістових компонентів, напрямів за освітніми лініями, видами
діяльності, лініями розвитку тощо. Вони доповнюють зміст інваріантної та/чи
варіативної складової чинних комплексних програм і є додатковим до них, а
також можуть самостійно окреслювати завдання і зміст роботи з реалізації
певної складової варіативної частини Базового компонента дошкільної освіти.
У час розбудови української державності особливу увагу необхідно
приділити вихованню патріотичних почуттів у дошкільників.
Патріотизм стосовно дитини старшого дошкільного віку визначається як
потреба брати участь у всіх справах на благо сім’ї, дитячого садка, рідного
міста, батьківщини, представників живої природи; наявність у дітей таких
якостей, як співчуття, відчуття власної гідності й усвідомлення себе частиною
навколишнього світу. Важливо, щоб дитина вже в дошкільному віці відчула
особисту відповідальність за рідну землю та її майбутнє. Саме ці питання є
пріоритетними у програмі виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця
моралі» (автор Л. Лохвицька).
Парціальну програму «Скарбниця моралі» упорядковано відповідно до
вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція). Програма
поглиблено висвітлює змістові компоненти, що розкривають питання
морального виховання дітей, які представлені в усіх освітніх лініях інваріантної
складової: формування етичних уявлень, розвиток моральної свідомості і
саморегуляції, гуманних почуттів і емоцій, навичок моральних взаємин з
довколишніми і моральної поведінки, моральних якостей тощо. Для
використання в дошкільних навчальних закладах та альтернативних формах
дошкільної освіти.
Метою програми є виконання вимог, окреслених у державному стандарті
дошкільної освіти (Базовому компоненті дошкільної освіти), що стосується
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розвитку моральної сфери особистості дошкільника; визначення завдань і
змісту морального виховання дітей дошкільного віку з орієнтуванням на їхні
потреби, інтереси та вікові можливості, що забезпечить підвищення рівня їхньої
моральної вихованості.
Педагогічним колективам дошкільних навчальних закладів для виконання
поставленої мети рекомендуємо:
забезпечувати комфортне перебування дітей в умовах дошкільного
навчального закладу, створювати атмосферу доброзичливості у кожній віковій
групі, організовувати розвивальне середовище (природне, предметне з
достатньою кількістю іграшок, ігрових засобів тощо, соціальне);
підвищувати вимоги до рівня моральної культури педагогічного
персоналу дошкільного навчального закладу; підтримувати творчість,
ініціативність вихователів і психологів щодо корекції програмового матеріалу,
шукати оптимальні шляхи, які найкраще сприятимуть моральному вихованню
дітей;
привертати увагу батьків до важливості питання морального виховання
дошкільників у сім’ї, поліпшувати сімейне спілкування і взаємини в родині;
здійснювати просвітницьку роботу з батьками.
Педагоги сьогодення усвідомлюють величезну роль фізичного розвитку
дітей дошкільного віку і тому спрямовують свої зусилля на використання
інноваційних ідей в організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному
навчальному закладі. У цьому контексті, на нашу думкує, актуальною і
значущою є програма «Казкова фізкультура» (автор М. Єфименко).
Програма «Казкова фізкультура» продовжує та розвиває інноваційні ідеї,
які були закладені в попередній авторській програмі М. Єфименка «Театр
фізичного виховання і оздоровлення дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку», доповнена новим багаторічним досвідом роботи з дітьми та
відповідає сучасним вимогам до методичного забезпечення. Виходячи з цього,
основна спрямованість програми – це фізичний розвиток і загальне
оздоровлення дітей з елементами профілактики рухових порушень.
Авторська інноваційна програма «Казкова фізкультура» ґрунтується на
принципі гармонійного природного фізичного розвитку дітей, в основі якого
лежить еволюційний метод засвоєння дітьми восьми основних рухових
режимів: від лежачо-горизонтальних положень (лежачи, на чотирьох, сидячи)
до вертикалізованих функціонально-тренувальних (лазіння, біг, стрибки). Крім
того, програма передбачає обов’язковий наскрізний ігровий метод вправляння,
своєрідну театралізацію рухової діяльності дошкільників: фізкультурна казка
при цьому стає основною формою взаємодії педагога з дітьми, які у
відповідних сюжетно рольових проявах всебічно реалізують свій особистісний
потенціал. Оскільки програма є інноваційною, вона передбачає використання
відносно нових, нетрадиційних форм фізичного виховання а саме:
ранкова гімнастика пробудження;
горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу);
фізкультурні корекційні етюди;
малий туризм;
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гімнастика пробудження після сну та ін.
Сучасний зміст дошкільної освіти передбачає гармонійний та всебічний
розвиток дитини за умови здійснення педагогічного процесу на засадах
гуманізації та демократизації. Одним з ефективних та незмінних засобів
розвитку дитячої творчості є мистецтво з його розмаїттям, неповторним світом,
здатним зворушити душу, пробуджувати творчу активність, виховувати повагу
до культурних надбань тощо. Саме тому серед пріоритетних напрямків
освітньої роботи в сучасному дошкільному навчальному закладі чільне місце
посідає забезпечення достатнього рівня художньо-естетичного та творчого
розвитку особистості у процесі організації спеціальних дитячих видів
діяльності. У даному контексті актуальні парціальні програми «Радість
творчості» (автори Р.М. Борщ, Самойлик Д.В. ), «Грайлик» (автор
Березіна О.М.), «Веселкова музикотерапія» (автори Малашевська І.А.,
Демидова С.К.)
Програма «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми
старшого дошкільного віку» створена для використання в освітньому процесі
сучасних дошкільних і позашкільних навчальних закладів у роботі зі здоровими
дітьми (задля гармонізації емоційно-психофізіологічних станів та підсилення
розвитку їх музикальності), а також з дітьми, які мають незначні емоційнопсихологічні розлади (з метою усунення неврозів, страхів, комплексів,
проблемної поведінки, внутрішніх конфліктів тощо). Зміст програми може бути
використаний як базовий для проведення гурткової роботи зі старшими
дошкільниками.
Метою програми є розкриття саногенного потенціалу та розвиток
музикальності дітей старшого дошкільного віку. Використання цієї програми
дає можливість педагогічним працівникам дошкільного навчального закладу
реалізувати основні завдання:
гармонізація емоційно-почуттєвої та вольової сфер;
зняття емоційно-психологічного напруження та досягнення катарсису у
процесі музично-творчої діяльності;
усунення психофізіологічний блоків, розкріпачення поведінкових
утисків;
розвиток музично-творчих здібностей;
формування музичної обізнаності та компетентності;
розвиток креативності;
формування мовленнєвої культури та соціальної комунікативності;
становлення індивідуальної самодостатності.
Програма «Грайлик» (автор Березіна О.М.) розширює та доповнює зміст
роботи педагогів дошкільних навчальних закладів з питань організації
театралізованої діяльності. Складена відповідно до Базового компонента
дошкільної освіти з урахуванням вікових психолого-фізіологічних
особливостей розвитку дітей. Розкриває особливості та умови успішної
освітньої роботи, завдання та змістові блоки з організації театралізованої
діяльності з дітьми молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.
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Визначені програмою зміст та завдання з питань театралізованої
діяльності рекомендовано засвоювати як в організованій педагогом, так і в
самостійній діяльності дітей. Заняття рекомендовано проводити один раз на
тиждень як самостійні (тривалість заняття – 15-30 хв. залежно від віку) у
розділі «Художня література» або в поєднанні з іншими розділами чинних
програм. Передбачено інтеграцію театралізованої діяльності за різними
напрямками роботи дітей і дорослих у повсякденному житті, в самостійній
діяльності, у роботі студій і гуртків, в організації свят та розваг. Час
проведення – довільний як у першу, так і другу половини дня.
Для реалізації завдань зазначеної програми рекомендуємо:
створення розвивального театрально-ігрового середовища;
ознайомлення дітей з різновидами театрів;
ознайомлення дітей з правилами водіння ляльок;
добір та робота з літературними творами;
добір та виготовлення декорацій, атрибутів, костюмів;
формування свободи дій і поведінки засобами образної виразності;
ознайомлення з театральною термінологією;
участь дітей у різних видах театрів, розігрування інсценівок, художніх
творів, життєвих ситуацій.
Програма «Радість творчості» – це сучасна парціальна програма з
художньо-естетичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку. Особливу
увагу в ній приділено виявленню, збереженню та розвитку творчого й
особистісного потенціалу дитини. Серед пріоритетних завдань програми –
розвиток емоційно-естетичного сприймання та ціннісного ставлення до краси
навколишнього світу, формування уявлень про різні види мистецтва та їх
характерні особливості, розвиток творчих здібностей і збагачення
індивідуального художньо-естетичного досвіду кожної окремої дитини. Зміст
програми узгоджено з основними вимогами та концептуальними засадами
Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм виховання, розвитку
і навчання дітей віком від 2 до 6(7) років. У програмі «Радість творчості»
висвітлено особливості художньо-естетичного розвитку дітей раннього і
дошкільного віку, подано освітні завдання та орієнтовні показники життєвої
компетентності за визначеними тематичними розділами, розкрито основні
підходи до організації педагогічної діяльності.
Головною метою програми є: виявлення, збереження і розвиток творчого
та особистісного потенціалу кожної дитини, формування її художньоестетичної компетентності, сприяння подальшій успішній адаптації та творчій
самореалізації в нових умовах шкільного та майбутнього дорослого життя. Для
реалізації мети розроблено низку пріоритетних завдань, які, з огляду на
специфічність програми, поділені на дві групи – загальноосвітні та художньоестетичні.
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Для реалізації завдань програми перед працівниками дошкільного
навчального закладу стоять завдання:
надання дитині змоги повноцінно проживати власне буття у всіх
специфічних видах діяльності (ігровій, руховій, образотворчій, музичній,
мовленнєвій, пошуково-дослідницькій, пізнавальній тощо);
формування цілісної картини світу, задоволення прагнення до пізнання
різноманітних явищ і об’єктів найближчого та віддаленого оточення;
розвиток розумових психічних процесів (уваги, пам’яті, уяви,
сприймання, мислення, мовлення), психічних властивостей та пізнавальних
здібностей (допитливості, раціональності, винахідливості та ін.), здатності до
спостереження, дослідження, порівняння, аналізу і синтезу, класифікації тощо;
y виховання сенсорної культури (розрізнення кольорів, форм, розмірів, звуків,
рухів та ін.);
сприяння формуванню соціально-моральної та комунікативномовленнєвої компетентності через залучення до активного спілкування з
однолітками і дорослими, розширення словникового запасу художніми
виразами та простими мистецькими поняттями.
Парціальна програма «Про себе треба знати, про себе треба дбати»
висвітлює змістові компоненти «Про здоров’я» та «Безпека життєдіяльності»
освітньої лінії інваріантної складової «Особистість дитини».
Метою програми є формування у дітей знань про основи здоров’я та
безпеку життєдіяльності, вмінь та навичок раціональної поведінки щодо
збереження здоров’я, життя та безпеку особистості в середовищі проживання.
Отже, зараз існує потреба створення безпечних умов для життєдіяльності
дітей, проведення якісного освітнього процесу, пошук оптимальних засобів з
метою реалізації завдань охорони і збереження їхнього життя. Відповідно до
зазначеного вище окреслюємо такі основні напрями роботи в дошкільному
навчальному закладі:
оздоровчо-профілактична робота;
інтеграція завдань валеологічного виховання і безпеки життєдіяльності
в педагогічний процес;
формування спільно з родиною цілісності здоров’я, особистості в
дошкільному віці.
Враховуючи те, що в початковій школі з 1 класу вводиться предмет
«Іноземна мова» та з метою наступності в реалізації завдань Державного
стандарту початкової загальної освіти та варіативної складової Базового
компонента дошкільної освіти рекомендуємо у роботі з дітьми використовувати
парціальну програму освітньої лінії «Іноземна мова».
Програма «Граючись вчимося» для дітей старшого дошкільного віку та
методичні рекомендації (автори Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.) базується на
результатах сучасних психолого-педагогічних та методичних досліджень, що
розглядають навчання іноземної мови як процес особистісного розвитку
дитини, не обмежуючи самостійність і творчу ініціативу педагога.
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Звертаємо увагу на те, що парціальні програми використовуються для
організації діяльності дошкільних закладів і груп за певним пріоритетним
напрямом (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, пізнавальний,
етнокультурний, комунікативно-мовленнєвий та ін..), студій, гуртків, секцій,
центрів розвитку при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах, а
також для проведення поглибленої індивідуальної роботи в умовах
дошкільного навчального закладу та родини з тими дітьми, які виявляють
інтерес, здібності, активність в опануванні певних видів діяльності, змістових
освітніх ліній тощо.
Крім того, педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів
уповноважені самостійно визначати, які з чинних комплексних і парціальних
програм обрати для повнішої реалізації базового інваріантного та варіативного
змісту дошкільної освіти. Цей вибір має бути виправданий, мотивований
потребами і можливостями навчального закладу в роботі зі своїм контингентом
вихованців та їхніми родинами. Тож керівники і вихователі-методисти
дошкільних закладів перед початком навчального року мають ознайомити
педагогів із чинними програмами та обговорити з педагогічними колективами
питання про вибір програм на засіданні педагогічної ради.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
С.Л. Скуренко,
методист кафедри дошкільної та початкової освіти комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»
Дошкільне дитинство представляє собою період активного засвоєння
дитиною рідної мови, яка відіграє найважливішу роль у становленні
мовленнєвої особистості дитини.
К.Ушинський вважав, що людина, позбавлена з дитинства рідної мови,
ніколи не буде близька до свого народу, залишиться людиною без Батьківщини.
Любов до рідного слова пронизує педагогічні праці В.Сухомлинського.
Видатний педагог порівнював рідну мову з духовним багатством, у якому
народ плекає свою мудрість і славу, культуру і традиції.
Опанування рідною мовою починається з раннього дитинства в сім’ї, в
оточенні рідних дитині людей. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку
здійснюється в дошкільному навчальному закладі в процесі їхньої
життєдіяльності протягом дня. Плануючи та організовуючи педагогічну роботу
з дітьми, педагог має взяти до уваги не тільки вікову ознаку дітей, а й
індивідуальну характеристику, що обумовлює мовленнєвий розвиток дитини,
як особистості.
Педагогічна робота щодо виховання мовленнєвої особистості передбачає
застосування різноманітних методів та прийомів. Традиційно вони групуються
за характером керівництва розумовою діяльністю (пояснювальноілюстративні, репродуктивні, частково-пошукові, проблемні, дослідницькі); за
типом діяльності (практичні, теоретичні, теоретико-практичні); за джерелом
знань (наочні, словесні, практичні).
Виокремлюють ще безпосередні та опосередковані методи. Безпосередні
методи передбачають прямий контакт дитини з реальними предметами,
об’єктами. В основі цих методів лежить чуттєвий досвід дитини, її здатність
користуватися своїми органами чуття. Предмети і явища об’єктивної дійсності
впливають на дитину без посередника, що й дало назву самій групі
(безпосередні).
Безпосередні методи:
спостереження;
розглядання предметів, об’єктів;
екскурсії;
екскурсії-огляди;
бесіда з розгляданням об’єктів;
дидактичні ігри з реальними предметами;
дидактичні вправи з реальними предметами;
розглядання оригіналу картини та бесіда за її змістом.
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Опосередковані – методи, що характеризують, передають якість
предметів, об’єктів за умови наявності у дітей попереднього чуттєвого досвіду
про них. Передача відбувається через посередників, якими є слово, музика,
різне зображення.
Безпосередні:
розповіді;
бесіда з пригадуванням реальних подій;
читання літературних та фольклорних творів;
заучування віршів;
складання розповідей;
дидактичні ігри з використанням слів, картинок;
дидактичні вправи з використанням слів, картинок;
перегляд відеофільмів;
перегляд театралізованих вистав.
Одним із засобів формування зв’язного мовлення як складової
мовленнєвої компетентності є використання різноманітних площинних
зображень: ілюстрацій, дидактичних картин, репродукцій.
Вправи з використання площинних зображень передбачають
використання зображення як зорову опору до наступних дій:
словесного відображення ілюстрації, події, дії;
означення елементів сюжету;
зіставлення зображеного з реальними об’єктами;
означення вербальними та невербальними засобами власного ставлення
до зображеного;
встановлення взаємозв’язків між об’єктами, предметами;
коментування зв’язків між об’єктами;
використання малих фольклорних форм, що ілюструють чи
доповнюють зображене;
конкретизації окремих об’єктів та опису їх.
Подібні вправи готують дитину до створення різних за сюжетом і
формою розповідей. Важливий вплив площинних зображень на розвиток
мовленнєвої особистості можна вважати реалізованим тоді, коли дитини здатна
пов’язати між собою розрізнені об’єкти, об’єднати їх спільним сюжетом і на
основі власного досвіду «прочитати» рух у нерухомому. Це спонукає її вдатися
до немовленнєвих засобів. Перший погляд на зображення може не відразу
розкрити задум художника, тому дошкільник має право індивідуально обирати
час, місце та тривалість розглядання твору.
Зупинимось на прийомах «входження» картини в групову кімнату. Таких
прийомів чимало : прийшла лялька; принесли лист з завданнями тощо. Вони
необхідні в педагогічній роботі, тому що здатні зацікавить малечу своєю
незвичністю, новизною, чарівністю, викличе емоційне захоплення й
максимально активізує мовлення більшості дітей.
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Існують певні прийоми використання площинних зображень.
Прийом №1. Картину заздалегідь розміщують у груповій кімнаті на
мольберті і накривають. Як усе невідоме, вона зацікавить малюків: вони
піднімають край покривала, щоб дізнатися, що від них приховують.
Вихователю не слід стримувати дітей, а доцільно стежити за розвитком подій,
не розкриваючи таємницю передчасно. Цими діями педагог викликає інтерес у
дітей до картини.
Прийом №2. Вихователь ховає картину в груповій кімнаті і залишає
мітки, що вказують шлях до її пошуку. Скажімо, на підлозі розкладено паперові
різнокольорові «сліди» залежно від сезонного змісту картини (білі – зима,
зелені – весна, жовті – осінь, червоні – літо).
Прийом №3. Картина розміщена у груповій кімнаті й відкрита для
споглядання, педагог не акцентує на ній увагу. Такий прийом дає змогу
кожному самостійно розглядати зображення, пробуджуючи емоційну пам’ять
про побачене раніше. А колективне розглядання картини можна розпочати
пізніше, бо куди важливіше запитати кожного вихованця, що він знайшов
цікавого для себе.
Прийом №4. Перед приходом дітей педагог ховає картину в груповій
кімнаті, згодом вона зненацька з’явиться. Ефект несподіваної появи активізує
дітей.
Мовленнєву діяльність дітей можна розвивати за допомогою наступних
запитань-завдань:
встановлення дитиною причинно-наслідкових зв’язків між об’єктами,
зображеними на картині;
поєднання, зіставлення її змісту з власним досвідом;
створення фрагменту розповіді з використанням наочності;
пригадування картинок, літературних творів за подібністю до
зображеного;
коментування зв’язків між зображеним сюжетом та своїм ставленням
до нього, порівняння його з реальним життям і з літературними творами
спільної тематики;
індивідуальне та колективне сюжетоскладання з виходом за межі
зображеного (прийом «вихід за рамки картини»);
програвання можливих діалогів, фрагментів, того що зображено;
презентація власного сюжету;
опис картин (роль екскурсовода, автора твору, сучасника художника).
Складання розповіді за картиною
Орієнтовна послідовність педагогічних прийомів з підготовки до
складання розповідей за картиною та завдань з художньо-мовленнєвої
діяльності:
розведення в часі двох процесів використання поданого дорослим
зразка розповіді та складання власних розповідей дітьми;
складання розповіді про певний фрагмент зображеного чи уявного;
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використання індивідуально дібраних опорних ілюстрацій;
складання плану розповіді;
знаходження фрагмента зображеного;
складання розповіді з виходом за рамки картини;
пошуки немовленнєвих засобів виразності;
введення нових персонажів у зображений сюжет або зміна його
загального контексту;
моделювання власної поведінки завдяки уявному впливу на розвиток
подій;
опис власних відчуттів із позиції обраного предмета;
складання порівняльної описової розповіді за змістом двох подібних
картин;
віднаходження спільного та відмінного в сюжетах двох картин;
складання розповіді-оцінки (з висловлюванням свого ставлення до
зображуваного);
персоніфікація неживих об’єктів;
малювання словесних картин;
створення власних ілюстрацій до сюжету літературного твору.
Незнайомий дитині мовний матеріал має бути опрацьований дорослим
особливо ретельно, що забезпечить успіх у його сприйнятті. Коли все цікаве і
захоплююче, воно викликає бажання «розгледіти» його краще. Елементи
новизни краще поєднувати з набутим дитячим досвідом, зі знайомою
інформацією, щоб виникла потреба сміливіше заглибитися в цей матеріал. Не
слід до кінця розкривати дітям усі ще не знайомі їм особливості мовленнєвого
матеріалу. Нехай вони самостійно або разом із дорослим дошукуватимуться
елементів новизни. Дітям імпонує позиція дослідників, відкривачів.
Для мовленнєвого розвитку дітей важливі характер та структура
запитань, які ставить їм педагог. Домінування простих запитань аж ніяк не
сприяє реалізації програмових завдань. Необхідні запитання проблемнопошукового характеру, які спонукають дитину встановлювати часову
послідовність зображеного, емоційно-дійовий взаємовплив зображених
об’єктів.
Гармонія взаємин педагога з дитиною є основою розкриття способів її
мовленнєвої взаємодії зі світом природи, культури, людей та з власним
внутрішнім світом. Важливо наповнювати середовище, в якому перебуває
дитина, емоційними для неї подіями, фактами. Розвивальним є й наповнення
життєдіяльності суто дитячими формами діяльності.
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А.М. Богуш. – К.: Освіта, 2012.
2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» /
Міністерство освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та
упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008.
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3. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений
старт». – Тернопіль : Мандрівець, 2012.
4. Дитина в дошкільні роки: комплексна додаткова освітня програма /
автор. Колектив, наук. керівник К.Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД,
2011. – 188 с. – (Програми).
5. Гавриш Н., Безсонова О. Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості
дітей: [методичні рекомендації щодо використання коректурних таблиць]. – К.:
Видавничий дім «Слово», 2012. – 256 с.
6. Навчання розповідання з використанням наочності. Старший
дошкільний вік : [методичний посібник] / О.І. Білан. – Тернопіль: Мандрівець,
2014. – 128 с.
ПОЧАТКОВА ШКОЛА
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
УЧНІВ 4 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
В.В. Кондратова,
доцент кафедри дошкільної та початкової освіти комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук;
Н.Г. Тіхонова,
старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук
Тривалий час у вітчизняній системі освіти домінував знаннєвий підхід,
результатом навчання якого була сукупність накопичених учнем знань (як
інформації) умінь і навичок. Сучасне суспільство вимагає виховання
самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних взаємодіяти у
виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих
завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини,
умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми,
орієнтуватися в житті суспільства. Саме ці пріоритети є в основі реформування
сучасної загальноосвітньої школи, головне завдання якої – підготувати
компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення у конкретних
навчальних, життєвих, а в майбутньому, – і професійних ситуаціях. Тому
актуальним завданням сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу в
навчанні, що передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і
розвиток ключових компетенцій особистості. Результатом такого процесу має
бути сформованість загальної компетентності людини, що містить сукупність
ключових компетенцій і є інтегрованою характеристикою особистості [1].
Новий Державний стандарт початкової загальної освіти відрізняється від
попередніх саме тим, що передбачає компетентнісний підхід до навчання учнів.
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Компетентності формуються в тісній взаємодії вчителя з дітьми, оскільки
педагогіка – це взаємодія двох: об’єкта і суб’єкта дії (наставника і учнів) та є
метою кожної з освітніх галузей.
З урахуванням цього, звертаємо увагу на методичні рекомендації щодо
організації навчально-виховного процесу учнів 4 класу загальноосвітніх
навчальних закладів.
Українська мова
Основною метою навчання учнів 4 класу української мови є продовження
формування складників комунікативної компетентності, зокрема: здатності
сприймати і розуміти почуту і прочитану інформацію, спілкуватися з людьми
різного віку і статусу, висловлювати і доводити власні думки в усній і
письмовій формах.
Реалізація зазначеної мети здійснюється за змістовими лініями –
мовленнєвою, мовною, соціокультурною і діяльнісною.
Мовленнєва лінія спрямована на вдосконалення аудіативних умінь,
розвиток діалогічного та усного і писемного монологічного мовлення.
Особливу увагу в 4 класі слід приділяти розвитку писемного мовлення
школярів, оскільки випускники початкової школи повинні вміти писати переказ
тексту обсягом 70-100 слів і тексти різних типів (розповіді, описи, міркування)
обсягом 60-80 слів. Для формування цих умінь призначені уроки розвитку
зв’язного мовлення.
Учні 4 класу також повинні вміти писати тексти практичного
призначення – записку, запрошення, привітання, листа, замітку до стінгазети.
Реалізація мовної лінії передбачає формування орфографічних і
пунктуаційних умінь на основі необхідних теоретичних знань з мови.
У новій редакції програми з української мови вилучено такі теми, як:
складне речення, правопис іменників жіночого роду з основою на приголосний
в орудному відмінку однини, І і ІІ дієвідміни дієслова, особові закінчення
дієслів І і ІІ дієвідмін.
Вивчення мовних знань і розвиток мовленнєвих умінь здійснюється на
матеріалі текстів, які повинні мати пізнавальний, розвивальний і виховний
потенціал. Тематику цих текстів визначено соціокультурною змістовою лінією,
представленою такими розділами: «Сім’я», «Школа», «Громадські місця»,
«Рідний край», «Батьківщина».
У процесі реалізації діяльнісної змістової лінії продовжується
формування в четвертокласників ключової компетентності уміння вчитися.
Особливу увагу слід приділяти розвитку в учнів умінь взаємодіяти з іншими
учасниками навчального процесу, користуватися довідниковою літературою,
узагальнювати, робити висновки, творчо застосовувати знання й уміння в нових
ситуаціях, здійснювати самоперевірку, оцінювання результатів навчання і
рефлексію.
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Українська мова в загальноосвітніх навчальних закладах
з навчанням російською мовою
На уроки української мови і мовлення відведено 70 годин, із них
спеціально на розвиток усного мовлення – 6 годин, письмового – 7.
Основною метою навчання української мови у 4 класі є формування
комунікативної компетентності учнів, тобто умінь і навичок користуватися
усіма видами мовленнєвої діяльності у повсякденному житті: розповісти,
запитати, прочитати і написати – залежно від потреб.
Важлива роль у навчанні української мови відводиться соціокультурній
ліній, покликаній не лише ознайомити учнів з українською культурою, але й
етикетною лексикою, звичаями, виховувати почуття громадянськості,
толерантності у ставленні один до одного, поваги до інших народів, любові до
України.
Російська мова у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням
українською мовою
Провідна мета вивчення навчального предмета: розвиток у школярів
комунікативної компетенції – спроможності засобами мовленнєвої діяльності
вирішувати пізнавальні, навчальні, особистісні питання. Елементарне
оволодіння російською мовою у 4 класі передбачає збагачення і систематизацію
мовних знань, мовленнєвих умінь і навичок, умінь лінгвістичного аналізу,
започаткованих у 3 класі.
Відповідно до вікових можливостей 9-10-річних дітей збільшується обсяг
прослуханих текстів (170-250 слів); ускладнюються стильові характеристики
повідомлення від розмовно-побутового до науково-художнього та науковопопулярного; різноманітності набувають і жанри творів для слухання (казка,
оповідання-мініатюра, п’єса або уривок із неї, вірш, загадка, скоромовка,
висловлювання на лінгвістичну тему). Змінюється також форма перевірки
прослуханого: учень обирає один із трьох варіантів відповіді за текстом
(6 запитань про фактичний зміст, основну думку твору, образні вирази).
Російська мова у загальноосвітніх навчальних закладах
з навчанням російською мовою
Навчальною програмою «Російська мова. 4 клас» передбачено
подальше удосконалення комунікативної компетентності школярів,
розпочатої у 1-3 класах.
Продовжується навчальна робота щодо розвитку у школярів навичок
слухання і розуміння тексту, що належить до художнього, розмовного,
наукового стилів, з одного прослуховування, урізноманітнюються навички
змістового й мовного аналізу прослуханого: школярі зіставляють почуте із
сюжетними, предметними малюнками або реальними предметами, знаходять
відповідності (невідповідності); створюють словесний малюнок за змістом
прослуханого; визначають тип і стиль тексту; вибирають правильні відповіді на
запитання до тексту з трьох запропонованих варіантів; висловлюють власні
судження щодо прослуханого, зіставляють почуте з власним життєвим
досвідом.
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Подальшого удосконалення набувають і навички продукування
висловлювання в діалогічній та монологічній формах. Урізноманітнюється й
узагальнений зміст діалогів: питання – уточнювальне запитання – уточнення
питання – відповідь; пропозиція – уточнювальне запитання – відповідь –
відмова – аргументація власної позиції – відповідь.
Програмою передбачено й збагачення навичок монологічного мовлення,
зокрема диференціацію учнями вимог до усного висловлювання (відповідність
темі, наявність власної позиції, послідовність у розвитку думки, використання
різних засобів зв’язку в тексті); закріплення навичок побудови висловлювання з
урахуванням інтересів, можливостей співрозмовника (тема, приклади, описи,
доведення тощо). Ускладнюються форми репродуктивного висловлювання: від
детального або вибіркового переказу за допоміжними матеріалами (план,
опорні слова та сполучення слів) – до творчих видів переказу (самостійно
прочитаного, побаченого, почутого) з внесенням доповнення в матеріал для
переказу (опис обставин, зовнішності персонажів, судження про вчинки
персонажів, приклад з власного життєвого досвіду та ін.).
Подальшого удосконалення мають набути й навички читання й
писемного мовлення. Крім розвитку техніки читання, продовжується робота з
формування навичок роботи з дитячою книгою та твором, збагачення
характеристик читання вголос (правильність, свідомість, інтонаційна
виразність) та мовчки (правильність, швидкість, свідомість). Розвиток
писемного мовлення передбачає удосконалення техніки письма, закріплення
графічних навичок письма, стимулювання швидкості письма, закріплення
навичок оформлення письмової роботи, а також перехід від елементарних
репродуктивних форм (письмо по пам’яті, детальний та вибірковий переказ
розповідного тексту) до творчого переказу з доповненням початкового
висловлювання, редагування тексту, залучення школярів до вільного письма
через складання листа, записки, вітання, запрошення, оголошення.
Літературне читання
Зміст програми спрямований на досягнення мети – розвиток дитячої
особистості засобами читацької діяльності, формування читацької
компетентності молодших школярів, яка є базовою складовою комунікативної і
пізнавальної компетентностей, ознайомлення учнів із дитячою літературою як
мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення курсу літератури
в основній школі.
Коло читання у 4 класі розширюється і систематизується шляхом
упорядкування й узагальнення знань про раніше відомі жанри (прислів’я,
приказки, лічилки, загадки, скоромовки, усмішки, казки (про тварин, чарівні),
легенди, народні пісні, поезію, байки, п’єси, оповідання, повісті, повісті-казки,
науково-художні, науково-популярні твори) і авторів; ознайомлення з новими
жанрами (міфи про створення світу і людей, притчі), видом казок (соціальнопобутові) й історичними оповіданнями та залучення нових імен.

100

Твори різних жанрів і різної тематики виховують любов і пошану до
рідної землі, мови, традицій українського та інших народів, утверджують
людяність, честь, дружбу, працелюбність.
Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів: співвідносити твір із
певним жанром, розрізняти казку народну і літературну, називати прізвища,
імена українських письменників-класиків та письменників, із творами яких
неодноразово знайомилися під час навчання, знати сюжет 6-7 народних казок
різних видів, літературних творів, їхніх авторів. Протягом навчання в 4 класі
учні мають вивчити напам’ять 8 віршів, 2 уривки прозових творів,
8-10 прислів'їв тощо.
Провідне місце у сприйманні й засвоєнні навчального матеріалу належить
читанню мовчки. У роботі з текстом збільшується питома вага вправ і завдань
на розвиток смислової сторони читання.
У змістовій лінії «Формування і розвиток навички читання» визначаються
особливості роботи над формуванням повноцінної навички читання вголос
(читання правильне, усвідомлене, виразне, у темпі, визначеному програмою, та
мовчки у темпі не нижчому 110 слів за хвилину). Зростає рівень самостійності
учнів у виборі та правильному застосуванні засобів інтонаційної виразності під
час читання вголос творів різних жанрів.
У наступних лініях програми визначено зміст роботи над навчанням
учнів усвідомлено сприймати художній твір з урахуванням його жанрових
особливостей, формуванням уваги у дітей до засобів створення художніх
образів (епітетів, порівнянь, метафор, повторів, гіпербол), емоційно-оцінного
ставлення до прочитаного, загальнонавчальних умінь і навичок. Звертається
увага на виявлення авторської позиції щодо зображеного, самовираження дітей
через творчу діяльність у зв’язку з прочитаним і самостійний вибір, читання й
усвідомлення дитячої книжки.
Українське літературне читання
у загальноосвітніх навчальних закладах
з навчанням російською мовою
Особлива увага звертається на формування і розвиток:
навички читання вголос, яка охоплює техніку (спосіб читання,
правильність, чіткість, виразність, темп) та смислову сторону – розуміння
прочитаного;
навички читання мовчки – «очима» та розуміти прочитане, оскільки ця
навичка необхідна у повсякденному житті. Для формування цієї навички
потрібно виконувати спеціальні завдання, спрямовані на розвиток швидкості
читання мовчки та перевірки розуміння прочитаного.
Важлива роль у формуванні читацької компетентності відводиться
розвитку вмінь самостійно читати художні твори українських письменників.
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Російське літературне читання
у загальноосвітніх навчальних закладах
з навчанням російською мовою
Заплановано комплексну підготовку, яка поєднує удосконалення навичок
читання, опанування прийомів змістового, художньо-естетичного аналізу твору
та самостійне ознайомлення зі світом книг на основі сформованих читацьких
умінь.
Коло дитячого читання становить 150-250 літературних творів зі
спрямованістю тематики: «Батьківщина», «Світ людей», «Світ навколо нас».
Твори, пропоновані для читання, – це зразки фольклору, окремі твори античної
літератури в сучасних переказах для дітей, література ХІХ та ХХ століть, твори
сучасних авторів.
Формування уявлень про жанри літератури відбувається на матеріалі як
відомих учням жанрів (ігровий фольклор, загадки, прислів’я, приказки, пісні,
казки, вірші), так і нових – байки, повісті, романи, літературний коментар.
Читацький кругозір школярів має збагатити історична, пригодницька,
біографічна, прикладна книга.
Систематична увага має бути приділена літературознавчій пропедевтиці:
формуванню уміння цілеспрямовано користуватися довідково-інформаційним
та ілюстративним апаратом книги під час читання художніх творів, текстів
пізнавального й наукового характеру; уміння передбачати при читанні
подальший розвиток подій на основі специфіки жанру, особливостей характеру,
поведінки персонажів; уміння в ході читання науково-художніх творів
розрізняти наукову інформацію й образну систему; уміння користуватися
додатковими джерелами для уточнення розуміння тексту; уміння коротко
переказувати твір, брати участь у колективному складанні плану твору тощо.
Ураховуючи вікові особливості дітей 9-10-ти років, спрямованість їхніх
читацьких інтересів, передбачене практичне розрізнення казок: чарівних, про
тварин, побутових; узагальнюються уявлення школярів про жанрові
особливості казки, зокрема чарівної.
Важливим для читацького досвіду є формування уявлень про тему та
ідею, сюжет і композицію прочитаного твору, становлення умінь
характеризувати персонаж у вільному висловлюванні, орієнтуючись на вчинки
та наявні у тексті характеристики.
Змістовий аналіз творів має доповнюватися аналізом художніх засобів,
використаних для створення художнього образу. З цією метою без введення
термінології у школярів формуються уявлення про мову твору: значення
використання порівнянь, епітетів, метафор, гіпербол, іронії та ін.;
закріплюються навички використання окремих особливостей емоційних,
зображувальних, виразних засобів мови при аналізі твору як доказового
аргументу суджень.
Пріоритетним напрямом літературної освіти є збагачення досвіду
мовленнєвої і творчої діяльності школярів, зокрема навичок виразного читання
твору після цілеспрямованої самостійної підготовки; участі в колективній бесіді
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за прочитаними книгами з доповненням додатковими відомостями та фактами,
в інсценуванні й драматизації в ролі актора.
Результатом формування самостійної читацької діяльності учнів
4-х класів має стати систематичне самостійне навчальне читання поза класом,
поглиблене розуміння змісту твору; самостійне читання книг за інтересами й
навчальною метою; вибір книги з урахуванням особистісних переваг,
навчальної мети.
Предмети художньо-естетичного циклу
Музичне мистецтво учні 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
вивчатимуть за чинною навчальною програмою «Музичне мистецтво»
(авт. Хлєбникова Л.О., Дорогань Л.О., Івахно І.М., Кондратова Л.Г.,
Корнілова О.В., Лобова О.В., Міщенко Н.І.). Програма має тематичну
побудову, що дає змогу об’єднати різні види музичної діяльності учнів
(сприймання музики, виконання, засвоєння необхідних музичних понять і
термінів, елементарне музикування, інсценування пісень, ритмічна й пластична
імпровізація тощо) на одному уроці.
Розкриття на уроках тематизму програми 4 класу («Музика мого народу»
(І семестр), «Музика єднає світ» (ІІ семестр) сприятиме усвідомленню учнями
краси і глибини музичного мистецтва українського народу, осягненню
інтонаційних особливостей української народної та професійної творчості;
відчуттю національної своєрідності музики різних народів світу.
Упродовж опанування теми першого семестру учні мають отримати
уявлення про джерела і традиції української народної музичної творчості;
дізнаються про розмаїтість жанрів української народної музики (дитячий
фольклор, колискові, календарно-обрядові, жартівливі, жартівливо-танцювальні
пісні (зокрема, коломийки), історичні, думи та ліричні пісні), ознайомляться з
музикою і складом українського національного інструментального ансамблю
«троїсті музики» та творами українських композиторів.
У ІІ семестрі учні знайомляться з особливостями музичного мистецтва
народів Прибалтики, Кавказу, Середньої Азії, країн Європи та світу, дізнаються
про взаємовплив і взаємозбагачення музики різних народів та роль
композиторів у встановленні зв’язків між музикою різних народів.
Як і в попередні роки навчання, на уроках музичного мистецтва слід
приділяти особливу увагу розвитку в дитини здатності до співпереживання
почуттів і емоційних станів, що виражає музика; до осягнення художньообразної суті музичного мистецтва у найпростіших виявах. Цей процес має
відбуватися комплексно в усіх видах діяльності на уроці: виконанні вокальних
творів, сприйманні й аналізі творів музичного мистецтва та музично-творчій
діяльності (імпровізації, інсценуванні сюжетів пісень, складенні елементарних
танців, темброво-ритмічних супроводів, «грі» на уявних та (за наявності)
елементарних музичних інструментах тощо).
Провідними завданнями на уроках музичного мистецтва у 4 класі має
стати: активне сприяння в осягненні учнями інтонаційних особливостей музики
українського народу, визначенні спільних й відмінних рис народної та
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професійної творчості; осягнення учнями національної своєрідності, спільного
й відмінного в музиці різних народів; формування усвідомлення ролі музики як
загальнолюдської мови, яка, не потребуючи перекладу, є зрозумілою для людей
різних країн.
Образотворче мистецтво у 4 класі опановуватиметься за чинною
навчальною програмою «Образотворче мистецтво» (авт. Шмагало Р.Т.,
Марчук Ж. С., Вачкова І. Б., Чорний О. В., Гнатюк М. В.).
Програма має тематичну побудову, що дає змогу об’єднати різні види
художньої діяльності учнів (сприймання творів образотворчого мистецтва,
засвоєння необхідних мистецьких понять і термінів, і, власне, художньо-творча
діяльність) на одному уроці.
Тематизм змісту 4 класу об’єднаний провідною ідеєю року – «Художній
образ в мистецтві», завдяки чому учні впродовж навчального року мають
отримати чітке уявлення про специфіку вирішення художнього образу в різних
видах образотворчого мистецтва.
Велика увага на уроках у 4 класі має приділятися специфіці створення
фантастичних (казкових) та реалістичних образів, а також розумінню різниці
між декоративною та реалістичною манерою зображення. У 4 класі
розширюється коло відомостей про основні жанри образотворчого мистецтва
(пейзаж, портрет, натюрморт, анімалістичний), удосконалюються навички
створювати (на елементарному рівні) сюжетно-тематичні картини.
Під час підготовки до уроків велику увагу слід приділяти ознайомленню з
художніми традиціями рідного краю, розширювати коло відомостей про
осередки народних художніх промислів України.
Упродовж 4 класу діти продовжать опановувати різноманітні художні
техніки, а саме: графічні, живописні та змішані (гратографія, гризайль,
малюнок гумкою, монотипія, плямографія, штампування), а також
удосконалюватимуть свої навички у ліпленні, конструюванні, створенні
аплікацій, колажів, оригамі, творів з паперопластики тощо.
Варіантом опанування мистецтва у загальноосвітній школі є
інтегрований курс «Мистецтво», зміст якого об’єднує домінантні базові
дисципліни музичне і образотворче мистецтво із залученням інших видів
мистецтва – хореографії, театру, кіномистецтва. Спільними для всіх видів
мистецтва є відображення в художніх образах закономірностей людського
буття, що зумовлює єдину тематичну структуру програми «Мистецтво», логіку
об’єднання навчального матеріалу в цілісні тематичні блоки. Зміст чинної
програми інтегрованого курсу «Мистецтво» (авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В.,
Очеретяна Н.В., Дмитренко О.М.) у 4 класі об’єднаний спільною темою
навчального року «Світ у мистецьких шедеврах».
Упродовж опанування цієї теми учні знайомитимуться з жанровими
особливостями музичного фольклору рідного краю (тема 1 «Мій мальовничий,
світанковий край»), мистецтвом народів, які проживають на Україні та далеко
за її межами (тема 2 «Ми діти твої, Україно!», тема 3 «Подорожі країнами і
континентами»), отримають уявлення про різні музичні форми; дізнаються про
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поширені види декоративно-ужиткового мистецтва українського народу та
різновиди художньої творчості народів, що проживають на території України та
далеко за її межами; порівнюватимуть особливості музичного та
образотворчого мистецтва народів світу; здійснюватимуть «мистецькі мандри»
від далекого мистецького минулого до майбутнього (тема 4 «Дзвони минулого,
шляхи майбутнього»).
На уроках мистецтва слід звертати увагу учнів на єдність змісту і форми в
художніх творах, багатство способів художнього вираження людських почуттів
і ставлень до багатогранного світу художніх образів. Паралельно потрібно
здійснювати формування елементарних уявлень про історичні й географічні
координати розвитку мистецтва, узагальнення знань учнів щодо видової та
жанрової специфіки мистецтв, особливостей їх художньо-образних мов,
стимулювати емоційно-ціннісне ставлення учнів до мистецтва, створювати
умови для художньо-творчої самореалізації.
Провідними видами діяльності на уроках мистецтва у 4 класі
залишаються сприймання й аналіз-інтерпретація творів мистецтва та художньотворча діяльність (хорова, художньо-практична).
Важливого значення слід приділяти застосуванню на уроках
інтегративних художньо-педагогічних технологій, методів і прийомів
стимулювання асоціативно-образного мислення (міжвидові мистецькі паралелі,
аналогії, порівняння тощо), що зумовлено спільним тематизмом, який об’єднує
мистецький матеріал різних видів мистецтва. Також на уроках доцільно
застосовувати ігрові, інтерактивні, проблемно-евристичні технології; пошуку
учнями в мистецтві особистісно значущих смислів, співзвучних власному
досвіду.
Математика
Навчання математики у 4 класі розпочинається розділом «Узагальнення й
систематизація навчального матеріалу за 3 клас». Його метою є актуалізація
знань і вмінь учнів, пов’язаних із нумерацією трицифрових чисел, узагальнення
усних прийомів обчислення (якщо міститься один і більше переходів через
розряд, то доцільним є застосування письмового прийому додавання і
віднімання). Окремими питаннями розділу є
- дослідження залежності результатів арифметичних дій від зміни одного
з компонентів, що є підґрунтям прийому округлення;
- систематизація знань учнів про ділення з остачею та відповідних умінь,
що є підготовкою до ознайомлення з письмовим діленням.
Наступний розділ програми – «Письмові прийоми множення та ділення».
Важливо досягти вимоги програми щодо застосування учнями алгоритму
письмового множення на двоцифрове число, що надасть можливість перенести
відомий спосіб дії на випадки множення багатоцифрових чисел на
одноцифрове. Під час ознайомлення з алгоритмом письмового ділення варто
зважати, що ця дія є складною за своєю структурою, тому на перших етапах не
варто вимагати від учнів розгорнутого пояснення алгоритму.
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Центральним розділом є «Нумерація багатоцифрових чисел», для
засвоєння якого доцільно використовувати таблиці розрядів і класів. Учні
мають не лише визначати розрядний склад числа, а й подавати число у вигляді
суми чисел першого і другого класів, що підготує їх до виконання оберненої
дії – заміни суми розрядних доданків (або суми чисел першого і другого класів)
багатоцифровим числом. Певну увагу слід приділити також утворенню
багатоцифрових чисел загальним способом – прилічуванням одиниці до
попереднього числа та відлічуванням одиниці від наступного числа.
Важливим питанням нумерації є визначення загальної кількості одиниць
певного розряду. У концентрі «Тисяча» учні визначали кількість десятків і
сотень у числі, «прикриваючи» справа в записі числа відповідну кількість цифр.
За аналогією можна познайомити і зі способом визначення загальної кількості
тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч в багатоцифровому числі. Така робота є
підґрунтям до усних обчислень на основі нумерації багатоцифрових чисел. У
концентрі «Багатоцифрові числа» передбачається розвиток уміння виконувати
письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел до рівня навички, для
цього доцільно перенести відомий учням із 3-го класу спосіб дії на випадки
обчислення з багатоцифровими числами. Відомі письмові прийоми множення
та ділення теж доцільно перенести в нову ситуацію – на випадки множення та
ділення багатоцифрових чисел, спочатку на одноцифрове, а потім на
двоцифрове число.
Розділ змістової лінії «Числа. Дії з числами» – «Дроби» вивчається на
наочній основі, з постійним поясненням значення знаменника і чисельника.
Порівняння дробів із рівними знаменниками спочатку відбувається на наочній
основі, а потім у результаті індуктивного узагальнення формулюється правило.
З метою введення правил знаходження дробу від числа (числа за величиною
його дробу) доцільно спочатку актуалізувати правило знаходження частини від
числа (числа за величиною його частини).
Розширення геометричної компетенції в 4-му класі відбувається за
рахунок ознайомлення учнів із видами кутів.
Змістова лінія «Математичні вирази. Рівності. Нерівності» зазнала
найбільше змін. З програми вилучено рівняння, у яких один із компонентів
поданий виразом зі змінною, а також ознайомлення учнів з алгебраїчним
методом розв’язування складених задач. Але для реалізації наступності між
початкової та основною школою вчитель може розглядати ці питання разом із
учнями, які прагнуть працювати на високому щаблі складності.
Змістова лінія програми «Величини» реалізується під час вивчення
нумерації чисел шляхом узагальнення і систематизації знань учнів одиниць
вимірювання довжини, маси, часу, вартості. Під час вивчення арифметичних
дій дітей вчать виконувати додавання і віднімання простих та складених
іменованих чисел, множити та ділити іменовані числа на одноцифрове число,
ділити іменоване число на іменоване.
У 4-му класі учні ознайомлюються з новою величиною – швидкістю руху
тіла при рівномірному прямолінійному русі, з одиницями швидкості, правилом
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та формулою знаходження швидкості. Увагу учнів звертають на те, що процес
руху тіла описує трійка взаємопов’язаних величин: подоланий шлях, швидкість
і час; подоланий шлях є загальною величиною, швидкість – це величина
одиниці виміру. Під час розв’язування простих задач на підставі застосування
залежності значення добутку від зміни одного з множників можна дослідити
залежність подоланого шляху від зміни швидкості руху при сталому часі або
від зміни часу руху при сталій швидкості.
Ще однією новою величиною, з якою знайомляться учні 4-го класу, є
площа фігури. Важливим етапом вивчення цієї теми є засвоєння правила
знаходження площі прямокутника та відповідної формули. Правило вводиться
на практичній основі шляхом розбиття прямокутника на квадратні сантиметри і
дослідження способів обчислення кількості квадратних сантиметрів, що
вміщуються в ньому. З програми вилучено матеріал, пов'язаний із
співвідношеннями між одиницями вимірювання площі.
Реалізовуючи змістову лінію програми «Сюжетні задачі», у 4-му класі
розв’язують прості задачі з величинами – швидкість руху тіла, час руху та
подоланий шлях; прості задачі на знаходження площі прямокутника та обернені
до них; прості задачі, що містять три компоненти: час початку події, тривалість
події та час закінчення події. Серед складених задач учням пропонуються
наступні:
задачі з новими групами взаємопов’язаних величин;
задачі на знаходження дробу від числа та числа за величиною його
дробу;
типові задачі, що містять однакову величину (на знаходження
четвертого пропорційного);
задачі на подвійне зведення до одиниці;
задачі на пропорційне ділення;
задачі на знаходження невідомих за двома різницями;
задачі на процеси (на спільну роботу, на рух).
Певна увага приділяється задачам із буквеними даними, які можуть бути
використані з метою залучення учнів до запису розв’язання задачі виразом з
подальшим обчисленням його значення.
З метою формування в учнів уміння розв’язувати задачі вчитель має
звернути увагу на підрозділ програми «Загальні прийоми розв’язування задач»,
у якому визнається порядок роботи над задачею: аналіз змісту задачі; подання
результатів аналізу тексту задачі у вигляді допоміжної моделі; складання плану
розв’язування задачі (як у результаті аналітичного чи синтетичного пошуку
розв’язування задачі, так і в результаті актуалізації учнем загального способу
розв’язування типової задачі), запис розв’язання задачі й відповіді, перевірка
розв’язання.
Зауважуємо, що запис розв’язання задачі по діях з поясненням та запис
розв’язання задачі виразом – це лише дві різні форми запису, а не два способи
розв’язування задачі. Розв’язування задачі різними способами передбачає різні
шляхи задоволення вимоги задачі.
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Розв’язування задачі іншим способом є одним із способів перевірки
правильності розв’язання задачі (непряма перевірка). Також, з метою перевірки,
можна скласти і розв’язати обернену задачу.
Основний акцент у вивченні змістової лінії програми «Робота з даними»
ставиться на опануванні на практичному рівні способів подання інформації;
формуванні вміння працювати з інформацією, яка подана в різний спосіб
(читати і розуміти, знаходити, аналізувати, порівнювати), заносити дані до
таблиць, використовувати дані для розв’язування практично зорієнтованих
задач.
З огляду на зазначене вище варто зробити висновок, що зміст і процес
навчання математики в 4-му класі підпорядкований двом провідним цілям:
виконати вимоги Державного стандарту (вони подають своєрідну модель
випускника початкової школи); сформувати в учнів готовність до навчання в
5-му класі наступної ланки освіти (забезпечити наступність).
Основи здоров’я
Метою предмета є формування здоров’язбережувальних компетенцій
учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку,
практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки,
формування в них ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння їх
фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку.
У четвертому класі особливу увагу рекомендується звернути на такі теми,
як організація самонавчання і взаємонавчання; вплив телебачення, комп’ютерів
і мобільних телефонів на здоров’я; безпека у громадських місцях; вихід із
непередбачуваних ситуацій поза межами домівки, школи; вибір і досягнення
мети; заохочення однолітків до здорового способу життя.
В умовах сучасної політичної ситуації актуальними є питання
попередження тероризму, правила евакуації з громадських приміщень. З
урахуванням ситуації в регіоні програма може бути доповнена такими темами,
як безпека в зоні проведення антитерористичної операції, евакуація із зони
конфлікту тощо.
Рекомендується використання таких інтерактивних методів, як
моделювання ситуацій, мозкові штурми, дискусії в малих групах. Це дозволяє
учням набути необхідного досвіду розв’язання проблем, навчає вільно
висловлювати свої думки, толерантно ставитися до різних точок зору,
розподіляти обов’язки в групі й приймати спільні рішення.
Природознавство
Зміст предмета «Природознавство» у 4 класі продовжує знайомити учнів
із навколишнім природним середовищем, систематизувати знання про природні
об’єкти і явища, формувати первинні уявлення про взаємозв’язок між світом
живої і неживої природи, між організмами; доповнюється новими знаннями про
будову Всесвіту, план і карту, природу материків і океанів, природні зони
України; елементарними відомостями про тіла та речовини; систематизуються
та узагальнюються знання про взаємовплив між діяльністю людини і змінами,
що відбуваються в навколишньому середовищі.
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Передбачено системне вивчення астрономічного матеріалу. До основних
питань, що розглядаються належать: Сонячна система, небесне тіло (планета,
зоря, галактика) та видимі рухи світил на зоряному небі, рухи Землі, пояси
освітленості. При вивченні астрономічного матеріалу слід розкрити значення
зоряного неба в історії людства, акцентуючи увагу на тому, що воно не лише
допомагало людині орієнтуватися в часі та просторі, а й було таємницею,
загадкою, яку намагався розгадати допитливий людський розум. Розглядаючи
питання про сузір’я, радимо виконати практичні завдання з визначення
найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба. Перед цим учнів потрібно
ознайомити з будовою такої карти у шкільному атласі. Розглядаючи питання
про планети Сонячної системи, доцільно пояснити учням, що планети можуть
мати тверді поверхні, або складатися з газу – у цьому полягає головна
відмінність між ними. Слід звернути увагу учнів на те, що планети-гіганти
мають велику кількість супутників, а також кільця. Учням важливо донести
думку про те, що ми живемо в час існування у нашому Всесвіті галактик; наша
галактика – Молочний Шлях.
Відомості розділу «План і карта» передбачають формування низки
географічних компетенцій: умінь орієнтуватися на місцевості, працювати з
умовно-знаковими системами (глобусом, різними картами шкільного атласу,
топографічним планом), умінь бачити за умовними знаками реальні об’єкти і
простору, умінь користуватися планами і картами для вирішення пізнавальних і
навчальних завдань.
Знайомлячи учнів із масштабом, треба приділяти більше уваги
практичним завданням для відпрацювання прийомів використання
масштабування при зображенні предметів (шкільного столу, книги), щоб
підготувати їх до роботи з планами і картами. Важливо донести до свідомості
учнів, що на площині можна відобразити і довжину, і ширину, і висоту
природних об’єктів, використовуючи масштаб.
Під час вивчення розділу «Природа материків і океанів» учні
знайомляться з чисельністю населення нашої планети, особливістю природи
материків, частин світу, океанів.
При вивчені розділу «Природа України» учні знайомляться з природою
України, з її найбільшими рівнинами, гірськими системами, ріками, озерами,
морями, з корисними копалинами, ґрунтами, природними зонами. Вивчення
природних зон відбувається за планом по карті природних зон.
Зміст розділу «Тіла та речовини» покликаний формувати у школярів
елементарні уявлення про речовини, атоми, молекули. Для переконання учнів в
існуванні найменших частинок речовини, слід використати їхній життєвий
досвід, безпосередні спостереження за явищами у природі та побуті.
Навчаючи природознавства, необхідно враховувати регіональні
особливості у змісті предмета, включати місцеві природні об’єкти у навчальний
процес (знання найбільш поширених форм рельєфу, водних об’єктів, ґрунтів,
рослин і тварин своєї місцевості, природоохоронних територій, вивчення
правил безпечної поведінки у своїй місцевості). Не втрачають актуальності в
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4 класі завдання курсу природознавства, пов’язані із засвоєнням традицій
українського народу у відносинах людини з природою.
У четвертому класі школярі продовжують проектну діяльність.
Програмою передбачено розроблення 6 проектів. Проектна діяльність може
виконуватися індивідуально, у малих групах, і всім класом. Тематику
навчальних проектів учитель може змінювати відповідно до матеріальнотехнічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок,
рівня підготовленості класу, інтересів дітей, регіональних особливостей
природи рідного краю тощо.
«Я у світі»
Уведенням у навчальний план предмета «Я у світі» забезпечується
цілеспрямований соціальний розвиток молодших школярів, їх патріотичне і
громадянське виховання.
Навчальний матеріал предмету зосередить учнів на усвідомленні суті
взаємовідносин людини і суспільства, набутті демократичних цінностей,
адекватному випробуванні різноманітних соціальних ролей.
Видатні постаті, успішні люди, патріотично спрямовані, що уміють
переборювати життєві труднощі і йдуть до власної мети, стають зразком для
вироблення в учнів власних життєвих стратегій.
У програмі значна питома вага етико-правової тематики, що дозволить
формувати широту поглядів на світ людей, вчинків, поведінки, розглядати їх у
взаємозумовленні, залежності одне від одного, створювати умови для
координації позицій, вияву соціально затребуваних почуттів (патріотичні
почуття, повага до людей, толерантність, правосвідомість, добро,
товариськість, дружба, ввічливість, акуратність тощо).
Учителю важливо всіляко заохочувати учнів висловлювати думку,
спираючись на власний життєвий досвід; передбачити на уроках ситуації
вибору змісту, форм діяльності, виду завдань і партнерів для їх виконання.
Основним завданням є забезпечення активної позиції учня у набутті
особистісних цінностей. А через них – суспільно значущих, які стануть
орієнтиром у соціальній практиці.
Трудове навчання 4 клас
4 клас – період початкового професійного самовизначення учнів, у
процесі якого вони знайомляться зі світом праці й професій, отримують
початкову загальнотрудову підготовку. На цьому етапі закладається база для
вивчення на наступній сходинці трудового навчання загальних основ
виробництва і майбутнього вибору професійної кар’єри в умовах ринку праці.
Зміст програми спрямований на формування і розвиток у межах вікових
можливостей предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка дає
можливість їм самостійно вирішувати предметно-практичні та побутові задачі.
Для залучення учнів до предметно-перетворювальної діяльності
передбачено використання таких матеріалів: папір, картон, пластилін, нитки,
тканини, дроти, штучні матеріали.
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Відбувається формування знань і уявлень з галузі дизайну, залучення
учнів до творчої проектно-конструкторської діяльності.
Предмет передбачає включення дітей в елементарні виробничі відносини
у групових формах організації праці, що забезпечує моделювання реальної
економічної діяльності, елементів управління. Учитель послідовно знайомить
учнів із правилами безпечної праці з інструментами та санітарно-гігієнічними
вимогами до організації праці.
Інформатика
Основними завданнями цього курсу є формування в учнів молодшого
шкільного віку початкових уявлень про базові поняття інформатики,
початкових навичок знаходити, використовувати, створювати і поширювати
повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ), алгоритмічне, логічне і критичне мислення.
Оскільки при вивченні теми «Робота з презентаціями» в 3-му класі учні
створювали і опрацьовували текстові об’єкти на слайдах, то в них вже
сформовані початкові вміння по введенню, редагуванню і форматуванню
текстів. Ці вміння мають буди актуалізовані, закріплені і розширені в
середовищі текстового редактора при вивченні теми «Опрацювання тексту на
комп’ютері».
Тема «Графічний редактор» є повторенням і закріпленням аналогічної
теми, що вивчалася в 2-му класі. Більш доцільно вивчати цю тему в 4-му класі
на основі іншого графічного редактора.
Під час вивчення теми «Безпека дітей в Інтернеті» необхідно передбачити
детальне ознайомлення учнів із правилами безпечної роботи в Інтернеті в
процесі пошуку інформації, а також під час різноманітних інтернет-спілкувань.
При вивчення цієї теми доцільно проводити широке обговорення ситуацій, що
можуть виникнути під час роботи в Інтернеті, використовувати різноманітні
рольові ігри та ін. Тут також передбачено ознайомлення учнів з інтернетресурсами, які вони можуть використати в своїй навчальній діяльності у
процесі вивчення різних предметів, під час проведенні невеликих досліджень
тощо.
Тема «Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням»
продовжує алгоритмічну лінію курсу. У процесі вивчення цієї теми потрібно
періодично звертатися до життєвого досвіду учнів, добирати разом з ними і
аналізувати алгоритми, які вони використовувалися під час вивчення інших
предметів, у їхній повсякденній діяльності, у діяльності їхніх батьків, друзів,
знайомих тощо.
У процесі вивчення теми «Робота з презентаціями» необхідно повторити і
закріпити знання та вміння, що учні отримали при вивченні аналогічної теми в
3-му класі.
У 4-му класі учні знайомляться з можливостями використання
анімаційних ефектів у презентації.
Учителю потрібно постійно звертати увагу учнів на необхідність
дотримання вимог до дизайну слайдів.
111

Під час повторення та узагальнення матеріалу, вивченого в 4-му класі,
доцільно, щоб учні виконали та захистили індивідуальні або групові проекти,
які потребуватимуть від них комплексного застосування тих знань і вмінь, які
вони набули при вивченні інформатики в початковій школі.
Хочемо звернути також увагу вчителів початкової школи на необхідність
опрацювання документів Міністерства освіти і науки України:
наказ від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо
заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів» [2];
лист від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального
року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» [3].
Отже, першорозрядними для вчителя початкових класів є цілі, пов’язані з
досягненням міцності, усвідомленості, узагальненості знань, забезпечення
індивідуалізації темпу виконання завдань, пошук раціонального способу їх
розв’язання, відпрацювання прийомів і способів застосування здобутих знань
на практиці, апробація різних навчальних стратегій тощо. У зв’язку з цим
компетентнісно орієнтований процес навчання має бути спрямований на
формування в учнів досвіду:
пізнавальної діяльності, представленого елементами предметних знань;
виконання способів діяльності шляхом вироблення розумових і
практичних умінь та навичок;
творчої діяльності – здатності застосовувати знання, вміння та навички
у змінених умовах;
емоційно-ціннісного ставлення – прояву когнітивних емоцій,
висловлення оцінних суджень.
Для життєвого успіху необхідні не самі знання, а вміння їх застосовувати
відповідно до конкретної життєвої ситуації. Під час отримання знань більш
значущим стає сам процес, а не результат (знання), прищеплюються звички та
вміння діяти раціонально, цілеспрямовано, ефективно.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО
СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
О.П. Третяк,
старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти комунального
закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук
В умовах загострення політичної кризи та боротьби за суверенітет
України, права людини, актуалізується необхідність виховання ціннісного
ставлення до людини, яке б ґрунтувалось на принципах гуманістичної моралі,
згідно з якою людина є найвищою цінністю, здатною до самореалізації.
Вихідні концептуальні засади виховання ціннісного ставлення до людини
знайшли своє підтвердження в положеннях Національної доктрини розвитку
освіти, «Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ ст.)»,
Національної програми «Діти України», а також у законах України «Про
загальну середню освіту», «Про освіту», «Про охорону дитинства», наказі «Про
основні орієнтири виховання учнів 1–11-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів України» МОН молодь спорт України від 31.10.2011 р. № 1243,
«Концепції виховання особистості в умовах розвитку української державності»,
«Концепції виховання гуманістичних цінностей учнів загальноосвітньої
школи» та ін.
Потреба у вихованні в молодших школярів ціннісного ставлення до
людини зумовлена необхідністю реалізації та втілення гуманістичного підходу і
поваги до її гідності, як умови особистісного становлення.
Молодший шкільний вік є сенситивним періодом морального зростання,
оскільки в цей час активно формується світогляд, уявлення про людину як
найвищу цінність, її гідність, людяність, відповідальність, справедливість,
толерантність; активно формується емоційна сфера, моральний досвід та вияв
ціннісного ставлення до батьків, учителів, однолітків, інших людей (І. Бех,
С. Гаряча, В. Киричок, О. Савченко).
У Програмі «Виховання гуманістичних цінностей в учнів 1-9-х класів»,
розробленої К. Журбою, В. Киричок, І. Кухар, К. Чорною, виховання ціннісного
ставлення до іншої людини знайшло своє відображення в основних завданнях і
цілях, що передбачають засвоєння елементів прикладної етики, формування
здатності розуміння морального світу інших людей та вміння вступати з ними у
взаємодію, вироблення внутрішніх моральних регуляторів, стимулювання
навичок сучасного соціального життя, громадянського миру, національної
згоди. Розкриваючи ціннісне ставлення до іншої людини з позицій
гуманістичної етики, учені звертають увагу на той факт, що у цьому випадку
«Я» ставиться до «Ти», як до рівного суб’єкта, і гуманне ставлення
проявляється в діалозі, базуючись на принципах альтруїзму і толерантності. Це
вимагає виховання таких якостей особистості, як: людяність, доброзичливість,
повага до людей (їх національних особливостей, релігійних переконань),
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співчуття. Інша людина для «Я» – мета, а не засіб. «Я» готовий поважати право
іншого, бути індивідуальністю, самим собою» [4, с. 4].
Осмислення І. Бехом поняття «ціннісне ставлення до людини» лежить у
площині сучасних викликів у педагогіці. Учений високо оцінює роль учителя у
вихованні ціннісного ставлення до людини, визнає її самобутність у школярів.
Адже дитина ставиться до одних людей позитивно, до других – нейтрально, до
третіх – негативно, пояснюючи своє небажання контактувати з іншими людьми
як «негідними уваги»‚ «небезпечними»‚ «несприйнятливими». Науковець
вважає, що «розвинене ставлення до іншої людини як цінності означає, поперше, прагнення і здатність індивіда співпереживати її радощі і горе, подруге – бажання її зрозуміти, по-третє – всіляке сприяння досягненню нею
морально значущих цілей у повсякденній діяльності» [3, с. 17]. На переконання
І. Беха, виховання ціннісного ставлення до людини має реалізовуватись через
попередження зневажливого ставлення до людини, прояви поваги її людської
гідності, неприйнятність образ, глузувань, формування культури спілкування,
вдячної пам’яті, блокування его-потягів, що вимагає тривалих комплексних
виховних зусиль з боку суб’єктів виховного процесу.
Ціннісне ставлення до людини визначається базовими гуманістичними
цінностями, серед яких найважливішими є гідність, справедливість,
толерантність, відповідальність, що відображають розмаїття людських
взаємостосунків і ставлень.
Окреслені вище базові моральні цінності визначають ціннісне ставлення
до людини та основні напрямки виховання молодших школярів.
Аналіз педагогічної науки і практики дозволив зробити висновок, що
ціннісне ставлення до людини у молодших школярів – уявлення,
усвідомлення та визнання людини найвищою цінністю, що спонукає дітей
молодшого шкільного віку до відповідних моральних вчинків та проявляється у
повазі людської гідності, справедливості, толерантності, відповідальності.
Відтак, вихованість ціннісного ставлення до людини у молодших школярів є
результатом цілісного виховного впливу, спрямованого на збагачення кола
етичних знань, уявлень, переконань, які через моральні переживання і
гуманістичні мотиви реалізуються у відповідних вчинках.
В основу виховання ціннісного ставлення до людини у молодших
школярів у навчально-виховному процесі покладено особистісно орієнтований
та суб’єкт-суб’єктний наукові підходи. Ці підходи забезпечують: створення
емоційно сприятливої атмосфери; моральний розвиток молодших школярів у
сім’ї і школі через залучення їх до відповідної практичної діяльності;
активізацію почуття поваги людської гідності, справедливості, толерантності,
відповідальності; самореалізацію сутнісних сил молодших школярів.
Виховуючи у дитини ціннісне ставлення до людини, потребу турбуватися
про оточуючих, інтерес до неповторної індивідуальності кожного, терпимість
та інші якості, ми формуємо не лише ставлення її до інших людей чи до себе, а
й закладаємо в структуру її особистості домінанту, яка найістотніше
впливатиме на ставлення також до інших сторін навколишнього світу [2, с. 10].
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Вивчаючи психологічні особливості молодших школярів, учені
одностайні в тому, що молодший шкільний вік є надзвичайно важливим в
особистісному становленні, формуванні стосунків з дорослими, однолітками,
що, зрештою, визначає ціннісне ставлення до людини.
На наше переконання, у вихованні дітей молодшого шкільного віку слід
враховувати їхній незначний соціальний та моральний досвід, підвищену
емоційність, вразливість, імпульсивність та безпосередність поведінки дитини,
бажання постійно розширювати коло спілкування, пластичність моральної
поведінки, схильність до виховних впливів. Тому узгодження поведінки та
усвідомлення моральних явищ життя характеризуються емоційними
узагальненнями, аналізом ситуацій та вчинків, які відповідають
загальнолюдським етичним цінностям. Розрив між моральними знаннями і
моральним ставленням, поведінкою стосовно інших – найхарактерніша
властивість дитини цього віку. Істотне значення для подальшого розвитку
набуватимуть моральні почуття провини, сорому, обов’язку, відповідальності,
справедливості, власної гідності, сумління.
На цьому віковому етапі у дитини виховується ядро особистості (її
моральний стрижень, уявлення про себе та про інших), накопичується досвід
моральної поведінки. Дитина вчиться не лише виконувати вимоги дорослих,
дитячого колективу, а й бере активну участь у житті класу, виборі доручень,
справи, яка їй до душі. В учнів 1-4-х класів закладаються стійкі стереотипи
моральної поведінки і діяльності.
Основними потребами дитини молодшого шкільного віку є спілкування з
людьми, емоційний контакт, визнання, оцінка своїх дій та вчинків, виявлення
власних позицій у ставленні до інших, світу. Учитель для учнів 1-4-х класів є
моральним взірцем і прикладом для наслідування. «Першокласники
орієнтуються на норми поведінки та цінності вчителя більше, ніж на думку
ровесників» [1, с. 137].
З метою виховання ціннісного ставлення до людини була розроблена
орієнтовна програма «Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших
школярів» для учнів 1-4-х класів [5].
Мета програми:
розширення кола знань молодших школярів про моральний світ,
ціннісне ставлення до людини;
розкриття дітям позитивних якостей в оточуючих людях;
виховання гідності, справедливості, толерантності, відповідальності –
основних моральних цінностей, що визначають ставлення до людей;
попередження зневажливого ставлення до особистості дитини через
ситуації морального вибору;
вироблення навичок ціннісного ставлення до людини у молодших
школярів;
сприяння досягненню учнями морально значущих цілей у повсякденній
діяльності.
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Кожне заняття має забезпечуватися методично: інформацією та
методичними розробками занять для педагогів та вихователів для роботи з
молодшими школярами.
За структурою заняття складаються з:
• вступної частини (актуалізації життєвих знань і досвіду молодших
школярів);
• основної частини (ознайомлення з етичною інформацією, новими
знаннями, формування навичок і умінь);
• заключної частини (аналіз отриманих знань, рефлексія, закріплення
умінь і навичок ціннісного ставлення до оточуючих, усвідомлення отриманого
досвіду).
Орієнтовні матеріали для проведення виховних годин
Виховна година з теми «Подобається – не подобається» (2 клас)
Мета: формувати в учнів уявлення про симпатію і антипатію; розвивати
навички самовладання; виховувати емоційну культуру.
Обладнання: набір картинок із зображенням різних тварин, іграшковий
будинок із великими вікнами і будиночок із маленькими вікнами, картинки із
зображенням казкових героїв, «маски-підказки», набори з геометричним
матеріалом, клубок шерстяних ниток.
Хід заняття
І. Привітання.
«Добридень, добридень, добридень!» – кажу.
Як ранок настане – до школи біжу.
Тут – очі, тут – вушка, плече і рука.
Тут – носик, тут – вушка, плече і рука.
Тут – носик, тут – ротик… сусіда п’ята?
ІІ. Оголошення теми і мети заняття.
Учитель: Сьогодні ми поговоримо про симпатію й антипатію.
Чи знаєте ви, що означають ці слова?
Словничок етичної граматики
Симпатія – почуття прихильності, доброзичливості до кого-небудь.
Антипатія – почуття неприязні, відрази до когось, чого-небудь,
неприязнь, неприхильність.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Вправа «Мозковий штурм».
Як ви вважаєте, хто може бути симпатичним, а хто не може?
Чи може бути одяг симпатичним?
А зачіска, посуд, комахи, тварини?
Чи люди можуть бути симпатичними?
А чи може бути несимпатичною людина?
Які люди для вас симпатичні? Чому?
Які люди для вас несимпатичні? Чому?
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До кого ви відчуваєте симпатію?
Вправа «Будиночки».
Дітям дають набір картинок із зображенням різних тварин. Завдання для
дітей: поселити тварин, які для них є симпатичними, у будиночок з великими
вікнами, а тварин, яких вони вважають несимпатичними, – у будиночок з
маленькими вікнами.
Що можна зробити, щоб несимпатична тварина стала кращою і
пересилити її у великий будиночок (помити, причесати, видресирувати).
Вправа «Галявина симпатій».
Учитель пропонує учням роздивитися картинки із зображенням казкових
героїв: Попелюшки, Мальвіни, Баби-Яги, Царівни-Жаби, Кікімори, Мачухи,
Карабаса-Барабаса, Буратіно, П’єро, Лікаря Айболита, Бармалея, ІванаЦаревича, Леопольда, Крокодила Гени. А потім вибрати казкових героїв, які у
них викликають симпатію, та розмістити на «Галявині симпатій».
Поясніть, будь-ласка, свій вибір.
Вправа «Асоціації».
Виберіть повітряну кульку за кольором, який вам подобається.
Чому ви вибрали саме цю кульку?
Вправа «Намалюй квітку».
Намалюйте квіточку, яка вам найбільше подобається, тобто є для вас
симпатичною.
Намалюйте квіточку, яка вам не подобається, а відтак несимпатична
для вас.
Чому саме ці квіти ви намалювали?
Вправа «Маска-підказка».
Учням пропонуємо роздивитися «маски-підказки» та вибрати ту, яка
припала до вподоби.

Обговорення вибору.
Яка маска сподобалася? Чому?
У кого буває такий вираз обличчя? У яких випадках?
Чи буває такий вираз обличчя у вашої мами, бабусі, друга? Якщо так,
то коли?
Чи буває у вас такий вираз обличчя? Якщо буває, то за яких обставин?
Вправа «Геометрична мозаїка».
Учні отримують набори з геометричним матеріалом. Завдання: викласти з
геометричних фігурок симпатичного героя, придумати для нього ім’я.
Поясніть, чим він може сподобатися іншим.
Вправа «Ти викликаєш у мене симпатію».
Учитель: Ми любимо не лише своїх рідних, друзів, а й кожного учня.
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Учасники утворюють велике коло. Учитель бере до рук великий клубок
шерстяних ниток, обмотує кінець навколо руки, а клубок котить або передає
одному з учасників. Після того, як ведучий передав комусь клубок, він каже
цьому учню фразу, яка починається одними і тими словами: «Сашко, ти мені
симпатичний, тому що…». Наприклад: «Сашко, ти мені симпатичний, тому що
вранці ввічливо пропустив мене до класної кімнати». Олександр уважно слухає
слова, адресовані йому, обмотує ниточкою свою долоньку так, щоб утворити
«павутинку», і передає клубочок іншому учневі зі словами: «Марійко, ти мені
подобаєшся, тому що ти справжній друг – учора допомогла мені розв’язати
важку задачу з математики». Поступово «павутинка» буде розростатися.
Потрібно стежити, щоб кожна дитина отримала клубок. Останній учень
починає змотувати клубок у зворотному напрямку. При цьому кожна дитина,
намотуючи свою ниточку на клубок, дякує тому, хто дав їй клубок із добрими
словами, повертає клубок назад і так до тих пір, поки клубок не опиниться у
вчителя.
ІV. Рефлексія.
Чи говорив тобі хто-небудь приємні слова до цієї гри?
Чи приємно усвідомлювати, що ти викликаєш симпатію у когось?
А що потрібно робити, щоб викликати симпатію в однокласників?
Що викликає у людей антипатію (неприязнь, відразу до інших)?
Якими є ми всі?
V. Домашнє завдання:
Діти! Спробуймо всі разом створити «атмосферу симпатії» у класі.
Від кого і від чого залежить «атмосфера симпатії»?
Що може її зруйнувати?
Що слід робити, щоб постійно підтримувати «атмосферу симпатії»? Як
себе слід поводити? (Бути привітним, готовим допомогти, підтримати друзів,
вживати у розмові «чарівні слова»).
Виховна година з теми «Вчимося мистецтву робити компліменти»
(4 клас)
Мета: формувати навички ввічливого спілкування з оточуючими та уміння
виявляти ввічливість до людей; розвивати у дітей вміння робити
оточуючим людям приємне, висловлювати компліменти; виховувати у
дітей потребу в гармонійних стосунках.
Обладнання: квіточка-семицвіточка, музичний супровід, листівки.
Хід заняття
І. Привітання.
Другу руку простягнемо,
посмішку усім пошлемо.
Добрий ранок!
Добрий день!
Нашу зустріч розпочнемо!
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ІІ. Оголошення теми і мети заняття.
Словничок етичної граматики
Комплімент – вияв ґречності, підкреслювання гарних якостей у
співрозмовника, словесна люб’язність, приємні слова.
Пантоміма – виразний жест руки, рух людського тіла, що служить
засобом передавання думки, спілкування між людьми.
Жести – рухи тіла чи рук, що супроводжують мовлення або замінюють
його.
Учитель: Сьогодні будемо вчитися робити оточуючим людям приємне,
висловлювати компліменти.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Дискусія.
Учитель: Для початку поговоримо з вами про те, як звичайно вітають
один одного люди.
Як вітають один одного учні нашого класу, коли приходять уранці до
школи?
Хто з вас бажає продемонструвати звичайне рукостискання?
А хто знає інший спосіб вітання?
Вправа «Привітання без слів».
– Мені хочеться, щоб ви придумали незвичні й смішні привітання, які б
ми змогли використовувати найближчим часом. Ваші привітання мають бути
досить простими для запам’ятовування і веселими, щоб нам хотілося саме так
тиснути руку один одному.
(Діти, обравши собі партнера, рухаються по кімнаті та вітають один
одного за допомогою жестів і пантоміми. У кінці вправи підводяться підсумки:
хто з дітей знайшов найоригінальніший спосіб привітання.)
Бесіда за темою.
Учитель: Ви продемонстрували форму спілкування без слів.
У чому переваги такого жартівливого привітання?
Який спосіб рукостискання вам здається найвеселішим?
Перерахуйте всі слова-вітання, які ви знаєте.
Як вітають один одного діти й дорослі в інших країнах?
Від кого ви чули компліменти?
Які компліменти вам роблять тато, мама?
Які компліменти вам доводилося чути в нашому класі?
Який комплімент ви останнього разу чули від учителя?
Чи робите ви самі собі компліменти?
Кому останньому ви висловили комплімент?
Що краще – комплімент з приводу зовнішнього вигляду чи з приводу
характеру?
Чи потрібно людям постійно чути компліменти на свою адресу? Чому?
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Гра «Добре слово, що ясний день».
Учитель тримає квіточку-семицвіточку. Відриваючи пелюсточку,
промовляє: «Лети, лети, пелюсточко… Зроби так, щоб Аня Андрійку сказала
добрі слова».
Придумайте комплімент, який би стосувався якостей, учинків і
відзначав доброту, розум, чуйність. Компліменти, які стосуються зовнішнього
вигляду відкладемо до наступного разу. Ви можете підготувати такий
комплімент, на який ваш однокласник «заслужив».
(Учні, яким був адресований комплімент, можуть висловити зустрічний
комплімент. Учитель звертає увагу на те, що добрі слова необхідно
промовляти, дивлячись у вічі та з посмішкою.)
Чи приємно отримувати компліменти? Чому?
Давайте домовимось говорити тільки добрі слова, щоб завжди у всіх
був гарний настрій.
Робота з прислів’ями.
Поясніть зміст наведених прислів’їв:
Слова щирого вітання дорожчі за частування.
Одне приємне слово – наче сад цвіте.
Ввічливих і лагідних скрізь шанують.
Фізкультхвилинка.
Буратіно потягнувся,
Раз зігнувся, два зігнувся.
Руки в сторони розвів,
Ключик, видно, не знайшов.
А щоб ключика дістати,
Потрібно навшпиньки встати.
Вправа «Комплімент в уяві».
Вправа проводиться під музичний супровід для релаксації. Дітям
пропонується сісти зручніше на стільчиках, зажмурити очі і розслабитися.
«Пригадайте, як колись ви засмутили чи розлютили кого-небудь із рідних… Як
це було? Чи хотіли ви цього, чи все відбулося випадково? Як ви почували себе
у цю хвилину, коли рідні проявляли негативні емоції?»
А зараз пригадайте, як ви зробили щось приємне тій самій людині, яка
образилась на вас… Пригадайте, як вона після цього посміхалася, як їй було
добре. Що ви відчуваєте зараз? Увійдіть знову в цю ситуацію і спробуйте дещо
змінити її: скажіть вашій близькій людині комплімент, нехай їй буде ще
приємніше… Що вона вам відповіла б?
Вправа «Портрет мого друга».
Розрізають листівку ламаною лінією. Учні знаходять свою половинку.
Знайшовши, малюють якнайкраще портрет один одного. Після завершення
малювання портретів учні оформляють «галерею». І на завершення всі учні
пишуть біля портретів компліменти своїм однокласникам.
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ІV. Рефлексія.
Вправа «Мікрофон».
Учитель: Закінчіть речення:
Сьогодні на занятті я дізнався (дізналася)…
На мій погляд, для мене корисним було…
Мені особливо сподобалось…
Для себе я зрозумів (зрозуміла), що…
V. Домашнє завдання: кожного дня протягом тижня висловлювати не
менше трьох компліментів, адресованих різним людям.
Виховна година з теми «Шість кроків до розв’язання конфліктів»
(3 клас)
Мета: з’ясувати причини конфліктів та способи їх уникнення. Формувати
навички моральної поведінки в конфліктних ситуаціях, уміння
згладжувати «гострі кути»; виховувати толерантне ставлення до інших
людей, доброзичливість, повагу людської гідності.
Обладнання: папір, ручка, запис фразеологізмів та «мирилок».
Хід заняття
І. Привітання.
Станьте, діти, всі у коло,
Щиро посміхніться.
І усмішкою з сусідом
Щедро поділіться!
ІІ. Оголошення теми і мети заняття.
Учитель: Добрий день, діти! Подивіться мені у вічі, погляньте ще раз
один на одного, усміхніться. Із цих промінчиків добра, що заіскрилися на
ваших личках, ми й почнемо наше заняття «Шість кроків до розв’язання
конфліктів». Отже, ми з вами з’ясуємо, що ж таке конфлікт та які існують
способи його уникнення.
Словничок етичної граматики
Конфлікт – зіткнення протилежних інтересів, поглядів, сил; гостра
суперечка.
Суперечка – словесне змагання між двома або кількома особами, де
кожна зі сторін обстоює свою думку, правоту; незгода у чомусь, спір,
дискусія.
Сварка - гостра суперечка; конфлікт.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Вправа «Конфліктам – ні!».
Що може спричинити конфлікт?
Що ви будете робити, коли суперечка переросла в бійку?
Що ви робите, коли у вас хтось намагається щось відібрати?
Що ви робите, коли вас принижують словами?
Чи бувають випадки у вашому житті, коли ви вимушені фізичною
силою відстоювати себе? Як часто?
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Чи може бути бійка вдалим способом розв’язання конфлікту? Чому?
Що ви робите, коли бачите, що двоє ось-ось почубляться?
У чому різниця між суперечкою і бійкою?
Чи доводилося вам з кимось битися? Що ви відчували при цьому? А
той, з ким ви билися?
Творча робота «Жартівливий лист».
Учитель пропонує учням пригадати людину, на яку вони нещодавно
образились, і від цього досі на душі збереглися неприємні відчуття.
Спробуйте написати жартівливого листа, у якому ви опишете
неприємну ситуацію, як веселу пригоду. Намагайтесь писати дотепно, щоб вам
самим хотілося посміятися над цією проблемою або конфліктом. Хто бажає
зачитати власного листа вголос?
Завершити вправу можна грою в «сніжки», перш ніж усі вони потраплять
у корзину для сміття.
Обговорення вправи.
Що ви відчували, коли писали жартівливого листа?
Що для вас було найважчим?
Чи вмієте ви сміятися над собою?
Як ви вважаєте, що сказала б людина, якій ви писали свого листа?
Чи вдалося вам виправити ситуацію і помиритися з людиною, якій ви
писали листа?
Вправа «Секрет».
Учасники об’єднуються парами. Одні розкрили долоньки правої руки і
уявляють, що на ній лежить великий і дуже важливий секрет, який вони не
хочуть розкривати. Учитель просить стиснути кулачок, заховати свій секрет.
Інші діти намагаються розкрити кулачок свого партнера. Учитель уважно
стежить за учасниками гри: який саме спосіб вибрали діти для досягнення мети.
Одні, можливо, силою розкривають пальчики, інших потрібно вмовити
розкрити долоньку, хтось лагідно гладить кулачок. Через деякий час за
сигналом учителя діти міняються ролями.
Обговорення вправи.
Які способи досягнення мети є найбільш ефективними в такій ситуації?
(Якщо учитель помічає агресію в деяких дітей, то радить пригадати
способи емоційного самоконтролю, які вивчали на минулих заняттях.)
Робота з фразеологізмами.
Виберіть із запропонованих фразеологізмів ті, які стосуються конфлікту, і
поясніть їх значення.
Мати зуб на когось – сердитися, гніватися.
Метати громи і блискавки – сварити когось.
Курям на сміх – викликати глузування.
Ґедзь укусив – нервувати, проявляти впертість.
Не давати наплювати в кашу – не допускати кривди, знущання над
собою, не шкодити собі.
Обкидати грязюкою – несправедливо звинувачувати когось у чомусь.
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Розбити глек – посваритися.
Тримати камінь за пазухою – приховувати злість, ненависть до когонебудь.
Чорна кішка пробігла – посварився хто-небудь з кимось.
Прочитайте фразеологізм: «Живуть, як кішка з собакою».
Поясніть, що означає цей вислів.
Чи завжди кіт ворогує з собакою?
Пригадайте мультфільми, казки чи художні твори, у яких між
головними героями виникає конфлікт.
Як не дати розгорітися конфлікту?
Як можна виявити доброзичливість і як зупинити суперечку?
А як найчастіше миряться діти?
Які «мирилки» ви знаєте?
Розучування дитячих «мирилок».
Битися – не билися,
Дружба до дружби,
трохи посварилися,
Добро до добра.
потім посміялися –
Якщо ти мій друг,
друзями зосталися.
То миритись пора.
Досить лаятись і злитись!
Винен я, пробач мені!
Ну, давай скоріш миритись!
І не лай і не свари.
Геть, образо, відійди,
Обіцянок своїх не забуду:
Жде нас дружба назавжди!
Ображати тебе не буду!
Практичні поради «Як побороти гнів».
1. Відчувши наближення гніву, заплющте очі й порахуйте до 10.
Наступного разу спробуйте полічити предмети.
2. Відчуваючи прилив гніву, подивіться на годинник та відкладіть спалах
гніву на 15 хвилин. Так можна навчитися контролювати себе.
3. Придумайте фрази, які могли б послабити ваш гнів. Наприклад: «Не
треба кричати, мене і так всі добре чують», «Йому теж боляче, не варто
підсилювати чужий біль».
Придумайте і розіграйте в класі ситуацію, за якої міг би виникнути
конфлікт, а також можливі варіанти його уникнення.
Вправа «Мікрофон».
Закінчіть речення:
Сварки і суперечки можна вирішити …
Гнів приносить шкоду …
Вміти пробачати означає …
ІV. Рефлексія.
Вправа «Коло миру».
Ведучий разом з учнями вибирають у класі місце, яке буде слугувати
територією для розв’язання конфліктів («Колом миру»). Можна накреслити
його на підлозі крейдою або позначити якось по-іншому. Якщо в класі є діти,
які знаходяться у конфліктній ситуації, можна їм запропонувати посидіти чи
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постояти в колі і розв’язати її, тобто мирно домовитися. Це «Коло миру» можна
ефективно використати і в подальшому.
V. Домашнє завдання: Домовитися з батьками та іншими членами сім’ї
про створення вдома такого ж «Кола миру».
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БАТЬКИ І ДІТИ: СПІВРОБІТНИЦТВО ЧИ МУШТРА?
С.А. Марчук,
заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний
заклад І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр
позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
У сучасній школі залишаються актуальними питання дисципліни і
свободи. Як поєднати цілком позитивне бажання вчителя впорядкувати будьяку діяльність для досягнення результату з потребою (чи вимогою) учня в
безмежній свободі поведінки?
Педагог-філософ С.І. Гессен ще до початку Першої світової війни називав
дисципліну «організованим примусом», «упорядковуючим, що має на меті
організацію». Іншими словами це можна назвати узгодженням зусиль для
отримання певного результату.
Дехто вважає, що дисципліна обов’язково протилежна свободі. Але
реальна свобода за Кантом – вільний вибір дотримання закону. Свідомо людина
обмежує себе, керуючись знанням норм моралі. Дисципліна має на меті
самостійність людини в рамках самоорганізації власної діяльності з метою
підвищення ефективності, передбачаючи її результат. У суспільстві, де люди
діють керуючись тільки власними імпульсами, наступає хаос.
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Намагаючись покращити якість освіти, учені пишуть нові підручники,
психологи виявляють причини, які негативно впливають на результат навчання.
Сьогодні вчитель і вчений-дослідник, і керівник проектів, і психолог, і артист, і
енциклопедист. Старанного вчителя можна «завантажувати» і вимагати
результат. А учень? Вільна людина: просимо здійснити індивідуальний підхід
до всіх моїх проблем і проблем моєї родини. І батьки, і учні дуже добре знають
власні права, а про обов’язки не чули. Потрібно зрозуміти, що в основі
освітньої піраміди не просто учень та його родина, а саме ставлення дитини та
її рідних до загальнолюдських норм існування. І тут школа повинна об’єднати
власні зусилля та зусилля й бажання батьків задля отримання позитивних
результатів у навчанні та вихованні школярів.
Пропонуємо вашій увазі одну з форм спільної роботи школи та батьків
учнів – батьківські збори з елементами тренінгу.
Чому саме з елементами тренінгу? Тренінг дає можливість працювати в
режимі взаємодії, діалогу, майже всі учасники опиняються в ситуації залучення
до процесу пізнання, учаться критично мислити, приймати обдумані рішення,
брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми.
Тренінг – це запланований процес, призначений надати, поновити знання
та навички і перевірити ставлення до проблеми, ідеї, поведінки з метою їхньої
зміни чи оновлення.
Під час просвітницького тренінгу відбувається:
- отримання інформації та розширення знань;
- формування цінностей і переконань;
- напрацювання практичних умінь і навичок.
Метою батьківських зборів є підвищення рівня інформованості й
розширення знань учасників про важливість виховання в підростаючого
покоління дисциплінарних норм поведінки, формування життєво важливих
переконань та напрацювання необхідних практичних навичок відповідальної
батьківської поведінки.
Вступна частина.
1. Вступне слово ведучого (коротке привітання, представлення ведучого –
це може бути класний керівник або шкільний психолог – повідомлення мети та
короткий зміст заходу). Далі ведучий повідомляє, що сьогодні відбудеться
знайомство всіх учасників, будуть прийняті правила роботи, визначено підходи
у вихованні дитини.
2. Знайомство або презентація учасників. Мета: познайомити учасників,
створити доброзичливу атмосферу.
3. Ухвалення правил роботи. Мета: напрацювати правила роботи в групі
(правила можна запропонувати раніше підготовлені).
4. Очікування. Мета: усвідомлення учасниками власних цілей. Важливо,
щоб кожний учасник проговорив свої очікування вголос: висловлені очікування
надають можливість учасникам усвідомити свої цілі і взяти відповідальність за
їх реалізацію.
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Основна частина.
(Для визначення рівня інформованості учасників з оголошеної теми
можливо попередньо провести анкетування та оголосити результати.)
1. Актуальність теми.
Провести обговорення понять за допомогою методу «мозковий штурм»:
ведучий запитує в учасників: «Як ви думаєте, що таке свобода, дисципліна
(відповідальність, вільний вибір, обмеження, свобода дій, певна систематизація
життя тощо)?».
Усі відповіді учасників записуються на дошці.
Роль ведучого – об’єднати думкою, що головне завдання дисципліни
навчити дитину жити серед людей. Дисципліна закладає принципи
моральності.
2. Інформаційне повідомлення.
Юлія Борисівна Гіппенрейтер, учений, талановитий педагог, психолог,
вважає, що дітям потрібні порядок та правила поведінки, вони чекають на них.
Це робить життя дитини зрозумілим та передбачуваним, створює відчуття
безпеки. Діти інколи навіть готові підтримувати порядок більше, ніж дорослі.
Вони інтуїтивно відчувають, що у вимогах батьків діяти за правилами
ховається турбота про них. Тут може виникнути запитання: чому ж тоді вони
весь час намагаються порушувати правила та порядок, на що скаржаться
батьки, вихователі, учителі.
Ю.Гіппенрейтер вважає, що діти «повстають» не проти самих правил, а
проти способів їх «упровадження».
3. Вправа «Як знайти шляхи до безконфліктної дисципліни дитини?».
Робота в групах.
Кожна група опрацьовує інформацію про один з методів виховання.
Батьки знайомляться з описом методу, намагаються знайти «плюси» та
«мінуси», аргументувати, наводити приклади з життя, можливо «упізнати»
власний метод виховання. Групи презентує опрацьований матеріал. За
допомогою ведучого складаються порівняльні таблиці, спільно робляться
висновки, висуваються пропозиції за напрацьованим матеріалом.
Описи методів виховання складені за матеріалами книги Маккензи Р.Дж.
«Упрямый ребенок: как установить границы дозволенного».
Автократичний (караючий підхід) – одна з найпоширеніших моделей
виховання.
Батьки виступають у ролі слідчого, прокурора, тюремника. Вони
розслідують випадок правопорушення, визначають винних, затверджують
вирок та призначають покарання, які досить суворі та невиправдано подовжені
в часі.
Слухняність досягається страхом, погрозами, залякуванням. Це стосунки
«переможець – переможений».
В основі цього підходу закладено впевненість, що дисципліна повинна
бути суттєвою, щоб діти винесли з неї урок. Методи включають розслідування,
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допит, звинувачення, погрози, критику, присоромлення, пошук винних,
домашній арешт, стусани, відбирання іграшок, заборону розваг.
Як реагують на це діти? Слухняні, як правило, підкорюються через страх.
Уперті – протестують і відповідають злом на зло. Діти з проміжним типом
роблять потроху і те, й інше. Більшість дітей злиться та обурюється, вважаючи
ці методи образливими та принизливими.
При використанні караючого підходу прояви поганої поведінки дійсно з
часом припиняються, але діти не отримують позитивних уроків, що стосується
відповідальності, вирішення проблем чи комунікації на основі взаємоповаги.
Чому? Тому що всі рішення приймаються батьками, і саме батьки вирішують
усі проблеми.
Якщо караючий підхід має стільки обмежень, то чому так багато батьків
його використовують? Більшість батьків, які користуються цим підходом,
виховувалися так само. Він здається їм природнім та добре знайомим, тому
його ефективність не викликає сумнівів. Якщо метод не діє, то приходять до
висновку, що проблема в дитині, а не в їх методах.
Автократичний або караючий підхід
Таблиця 1.
Переконання батьків
Якщо не боляче, то діти не вчаться.
Діти не будуть поважати мої правила, якщо не
будуть боятися моїх методів.
Контролювати дітей – мій обов’язок.
Вирішувати проблеми дітей – мій обов’язок.
Влада і контроль

Повністю в руках батьків.

Вирішення проблем

Проблема вирішується силою.
Суперництво.
Переможець-переможений (батьки – переможці).
Батьки вирішують усі проблеми і приймають усі
рішення.
Батьки направляють і контролюють процес.
Батьки відповідальні за вирішення проблем.
Болючі методи комунікації та вирішення проблем.
Гнів,
упертість,
мстивість,
бунтарство,
відстороненість, покірність через страх.

Чому вчаться діти
Як реагують діти

Підхід на основі потурання (з повагою, але не суворо).
Потурання виникло як реакція проти автократичної природи караючого
підходу. Багато батьків шукали метод виховання, заснований на демократичних
принципах свободи, рівності та взаємоповаги. Використання цих принципів на
практиці виявилося не таким простим, як на словах. Багато було невідомого для
тих, хто ріс у рамках караючої моделі. Просто зробити менш жорсткими
правила, надати більшу свободу? Так намагалися робити більшість батьків, але
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результати були невтішними, оскільки пропущено важливий компонент –
жорсткі рамки.
Свобода без обмежень – це не демократія. Це анархія. Діти, виховані в
анархії, не навчаться поважати правила та авторитети, не матимуть
відповідального ставлення до власної свободи. Вони переповнюються
перебільшеним відчуттям власної могутності та авторитету.
Батьки, які потурають дітям, намагаються умовити дітей слухатися. Вони
впевнені, що діти будуть співпрацювати, якщо зрозуміють, що так поводити
себе – правильно. Це правильно для поступливих дітей, але не для впертих,
яким для того, щоб бути впевненими, потрібно дещо більше, ніж слова.
Метод потурання включає в себе неодноразові повторення, нагадування,
пояснення, умовляння, «другі шанси», нотації, торгівлю, компроміси, угоди та
всі інші переконування. Наслідки, дії або запізнюються та малоефективні, або
зовсім відсутні. Головне в методі – багато слів та зовсім мало діла.
Як реагують на це діти? Слухняні – слухаються, тому що їм подобається
догоджати і співпрацювати. Уперті – навпаки. Коли вони чують репліки
батьків, у яких недостатньо твердості чи чіткості, то зазвичай починають
перевіряти, до якої межі можна дійти. Ігнорують, кидають виклик,
сперечаються, «тягнуть гумку», «упираються рогом». Вони з досвіду знають,
що якщо будуть достатньо довго здійснювати спротив, то великий шанс, що
батьки підуть на компроміс чи повністю капітулюють.
Методи потурання неефективні, тому що діти не встановлюють
причинно-наслідкових зв’язків між тим, що кажуть, і тим, що роблять. Для
дітей таке повідомлення звучить як «непогано було б, якби ти послухався, але
насправді це необов’язково».
Потурання не зупиняє погану поведінку. Воно не вчить поваги до правил
чи авторитету. Воно не надає уроки відповідальності, ввічливості чи спільного
вирішення проблем. Методи потурання провокують перевірку на міцність та
боротьбу за владу.
Підхід потурання
Таблиця 2.
Переконання батьків
Діти будуть слухатися, коли зрозуміють, що
слухняність – це правильно.
Влада і контроль
Повністю в руках дітей.
Вирішення проблем
Проблеми вирішуються вмовлянням.
Чого вчаться діти
Більшу частину проблем вирішують батьки.
Правила – для інших, а не для мене. Я поводжусь,
як хочу. Батьки обслуговують дітей. Батьки
відповідальні за вирішення проблем дітей.
Як реагують діти
Залежність, неповага, егоцентризм. Випробовують
витримку, кидають виклик правилам і авторитету.
Ігнорують те, що їм говорять. «Заговорюють»
батьків.
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Змішаний підхід (ні твердий, ні поважаючий).
Змішаний підхід – комбінація караючого та підходу потурання. Для
змішаного підходу характерна непослідовність.
Батьки, які використовують цей підхід, постійно метушаться між
покаранням та всепрощенням в пошуках кращого способу донести до дітей свої
повідомлення. Вони знають, як бути ввічливими, але не знають, як це зробити
без потурання. Вони знають, як проявити твердість, але не знають, як зробити
це без покарання. Часто батьки починають з потурання, потім терпіння
закінчується, і вони переходять до караючої тактики – погроз, присоромлень,
звинувачень. Деякі, навпаки, з покарання починають, але швидко здаються та
переходять до потурання, коли стикаються зі спротивом чи скаргами. Буває, що
один з батьків схильний до потурання, а другий – до караючого методу. Діти в
цьому випадку швидко розуміють, що в батьків різні правила, та звикають
маніпулювати дорослими.
Демократичний підхід (твердий та поважаючий).
Демократичний підхід поєднує твердість з повагою та дозволяє досягнути
всіх основних виховних цілей. Він зупиняє погану поведінку, вчить
відповідальності, вирішення проблем, ввічливого спілкування. Цей метод добре
працює з усіма дітьми, швидко дає результати, вимагає менше енергії, не
руйнує стосунки, не провокує боротьби за владу. Але термін «демократичний»
не означає приймати рішення через консенсус або через компроміс, або шляхом
зречення батьківського авторитету. Термін «демократичний» використовується
з метою проілюструвати, як встановлювати межі.
Караючий метод встановлює межі, не надаючи особливої свободи вибору.
Метод потурання забезпечує вільний вибір, не визначаючи межі досить чітко.
Демократичний підхід базується на балансі між цими двома крайнощами. Він
забезпечує дітям свободу та вибір усередині чітко визначених меж. Відмінною
рисою демократичного підходу є ясність. Діти чують наші слова та відчувають
на собі дії, які їх підтверджують, без усілякого гніву, театральності, сильних
емоцій та боротьби за владу. Діти краще від усього навчаються, коли їх
підтримують та дозволяють відчути наслідки їх власного вибору та поведінки.
Дітей заохочують робити вибір та вчитися на власному досвіді. Спілкування з
батьками базується на співпраці, а не антагонізмі. Батьки чітко і ясно
формулюють свої повідомлення, заохочують співпрацю, учать навичок та
переходять до конструктивних наступних дій, логічно пов’язаних із
конкретною поведінкою.
Демократичний підхід
Таблиця 3.
Переконання батьків

Влада і контроль

Діти здатні самостійно вирішувати проблеми.
Дітям потрібно надавати вибір та дозволяти
вчитися на цьому виборі.
Заохочення – ефективний спосіб для
мотивації співробітництва.
Дітям передається стільки влади і контролю,
скільки
вони
можуть
використати
відповідально.
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Процес вирішення проблем

Спільний.
Взаємовигідний.
Заснований на взаємоповазі.
Діти активно беруть участь у процесі.
Чого вчаться діти
Відповідальності.
Співробітництва.
Незалежності.
Поваги до правил та авторитетів.
Самоконтролю.
Як реагують діти
Частіше слухаються.
Менше випробовують межу.
Вирішують проблеми самостійно.
Ставляться до слів батьків з повагою.
Отже, перший крок – донести чітку інформацію про поведінку, яка не
задовольняє дорослого; створити атмосферу співробітництва, виражаючи
впевненість у здатності дитини розібратися в проблемі. Якщо потрібно, надати
час впоратися з емоціями, заспокоїтися. Визначити, чи має дитина певні
необхідні навички, щоб самостійно вирішити проблему. Якщо потрібних
навичок немає, надати кілька можливостей на вибір дитини (обираючи спосіб
вирішення конфлікту, діти вчаться відповідальності за самостійне вирішення
проблем). Навчити дитину приймати і негативні наслідки, якщо вибір рішення
дитиною призвів до цього.
Підведення підсумків.
Ведучий пропонує всім учасникам по колу висловити власні думки та
враження з приводу заняття. Присутні з’ясовують, чи реалізували вони свої
очікування, закріплюють отримані знання.
Ведучий дякує всім за спільну працю і пропонує закінчити заняття
оплесками.
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2. Маккензи Р.Дж. Упрямый ребенок: как установить границы
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профессионалы.)
3. Савич Ж.В. Вирішувати нам – відповідати нам: [методичні
рекомендації з проведення тренінг-курсу підлітками-інструкторами] /
Ж.В. Савич, З.А. Сивогракова, О.М. Петрик та ін. – К.: Навчальна книга, 2002. –
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ОСНОВНА ТА СТАРША ШКОЛА
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА
РОСІЙСЬКОЇ МОВИ У 7 КЛАСІ
У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
О.В. Ревнивцева,
завідувач науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
У 2015-2016 навчальному році вивчення зарубіжної літератури та
російської мови у 5-7 класах здійснюватиметься за навчальними програмами
для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленими на основі
нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
(постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) і
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2012 р.
№ 664.
Зарубіжна література
Відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від
08.05.2015 р. №518 «Про внесення зміни до деяких наказів» предмет «Світова
література» з 2015-2016 навчального року набув назву «Зарубіжна література».
Зміни необхідно зазначити у класних журналах, календарному плануванні,
конспектах уроків, методичних розробках, врахувати під час підписування
зошитів тощо.
За програмою на вивчення курсу «Світова література» у 7 класі
відводиться 70 годин / 2 год. на тиждень.
З них на текстуальне вивчення творів – 58 годин;
розвиток мовлення – 4 години;
позакласне читання – 4 години;
резервний час – 4 години.
Обов’язкова кількість видів контролю у 7 класі
Семестр

І
ІІ

Контрольні роботи
Різні
Контрольний
форми
класний твір
контролю
2
1
2

1

Розвиток
мовлення

Позакласне
читання

Перевірка
зошитів

2
(1у+1п)
2
(1у+1п)

2

4

2

5

Прим.

Завдання вивчення літератури в 5-7 класах (прилучення до читання):
сформувати в учнів стійкий інтерес до літератури, прилучити їх до
читання;

131

сприяти формуванню моральних якостей школярів засобами
літератури, їх національній самоідентифікації, розумінню значення української
мови та іноземних мов в опануванні здобутків світової культури;
дати уявлення про зміст і форму художнього твору, їх складники;
сформувати в учнів основні вміння аналізу та інтерпретації
художнього твору;
сформувати вміння характеризувати літературних персонажів,
виявляти засоби виразності;
дати основні уявлення про оригінал і художній переклад, сформувати
елементарні вміння та навички порівняння художніх творів в оригіналах і
перекладах (із використанням іноземних мов, якими володіють учні);
розвивати вміння і навички зв’язного мовлення (усного і писемного) у
процесі підготовки різних видів робіт (висловлення власної думки щодо
прочитаного, характеристика образу, складання плану твору, написання твору
на літературну тему тощо).
У 5-7 класах на уроках літератури ми виконуємо завдання прилучення до
читання, а у 8-9 класах вже починається етап системного читання. Вивчення
зарубіжної літератури в 5 – 7 класах побудовано на поєднанні проблемнотематичного і жанрового принципів, у 8 – 9 класах – історико-літературного і
жанрово-родового принципів. Тому учні саме у 7 класі набувають підготовчих
компетенцій до систематичного вивчення літератури.
У роботі вчителя зарубіжної літератури пріоритетною являється
читацькоцентрична парадигма (на відміну від текстоцентричної, де у центрі
уроку зарубіжної літератури знаходився не учень, його читацькі інтереси та
запити, а текст). Зміна парадигми обумовлює також зміни функцій читання.
Раніше основною вважалась естетична функція (читаю-насолоджуюсь), а зараз
у прагматичному інформаційному суспільстві на перший план вийшла
когнітивна функція (читаю – пізнаю себе та оточуючий світ). Читання вчить
критично мислити, це, по-перше, спосіб соціалізації учнів, по-друге, засіб
пізнання світу, по-третє, допомагає зрозуміти іншого. Учитель літератури
також набуває нових функцій – він стає PR-менеджером читання та організує
роботу над художнім твором з урахуванням сучасних інтересів школярів.
Відповідно до розділів програми 7 класу ключовими постають такі запитання:
№
з/п

Теми

1

ВСТУП

2

БИЛИНИ І БАЛАДИ

3

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ В
ЛІТЕРАТУРІ
ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ
ЛЮДИНИ

4

Читацькоцентрична парадигма

2

Яке враження у вас від читання
влітку?
10 Які патріотичні почуття ви
відчули?
10 Що ви взяли для себе корисного
в життя з історичних творів?
6 Як ви спробуєте діяти в
екстремальних ситуаціях?
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5

ДРУЖБА І КОХАННЯ

9

Чим для вас важлива дружба?
Яким ви уявляєте ідеальне
кохання?
6 ЛІТЕРАТУРНИЙ ДЕТЕКТИВ
6 Які життєві правила ви
сформуєте для себе?
7 СВІТОВА НОВЕЛА
6 Які моральні та філософські
відкриття ви зробили?
8 СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА
7 Про які книги, про яких
(1-2 твори за вибором учнів і
сучасних героїв ви б хотіли
вчителя)
поговорити з друзями?
9 Позакласне читання
4
Порадьте книгу для читання
влітку вашим друзям.
Пропонуємо сучасні форми роботи на уроках зарубіжної літератури:
1. Буккросінг. У кабінеті літератури можна організувати обмін книгами.
2. Читання з врахуванням хобі школярів:
фотоколлажі (наприклад, «Я та книга»);
фотошоп «Я та книга»;
створення ескізів графіті до прочитаного твору;
фотоконкурс «Моя тварина читає мою книгу»;
створення коміксів до творів;
створення ескізів до Гугл-сервісів;
створення буктрейлерів, конкурс буктрейлерів;
написання кіносценарію, сценарію аніме,створення ескізів костюмів
літературних героїв, ескізів інтер’єрів;
створення скрапбукінгів, кардмейкінгів (книга про книгу, листівка про
книгу, героїв).
3. Використання мультимедійних засобів:
створення акаунта улюбленого героя;
інтерактивний коментар до літературного тексту з гіперпосиланнями;
презентація до літературного твору, створена за допомогою сервісів
Prezi.com, Emaze.com, calameo.com;
віртуальний музей літературного твору.
Така форма особистісно зорієнтованої роботи допомагає учням відчути
себе потрібними при обговоренні літературного твору, зрозуміти, що кожна
власна думка, власне висловлювання потрібне, а тому треба навчитися їх
створювати. Така робота веде до формування основної життєвої компетенції –
розуміння чужих та створення власних текстів (висловлювань).
Відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки України «Про
Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (протокол
№ 3/5-2 від 26.03.2015 року) у «Методичних рекомендаціях щодо
національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних
закладах» зазначено, що у програмі із зарубіжної літератури збережено її
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європейський та український вектори. Це чітко прослідковується в її
культурологічній, компаративній лініях.
Одним із завдань зарубіжної літератури є виховання любові до
української мови і літератури як органічної частки світової культури, прагнення
до збереження рідної мови національних традицій і цінностей.
У 7 класі під час читання творів зарубіжних поетів в українських
перекладах необхідно звертати увагу учнів
на майстерність художніх
перекладів, барви української мови, розповідати про національні традиції,
образи, звичаї українського народу.
Крім того, важливо акцентувати увагу на ролі України у житті і творчості
митців зарубіжної літератури, патріотичному змісті таких творів, як балади
«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник», «Світязь» А. Міцкевича, «Балада про
вересовий напій» Р.Л. Стівенсона, поезії К.І. Галчинського «Лист з полону»,
«Пісня про солдатів Вестерплятте», А. Марґул-Шпербера «Про назву
концтабору Бухенвальд», І. Вайсґласа «Круки», С. Гудзенко «Нас не треба
жаліти…», Ю. Друніної «Зінка», повість В. Бикова «Альпійська балада».
Вчитель має показати учням особливості втілення теми патріотизму в
творах, інформувати про літературні музеї України та інших країн, здобутки
українських письменників та перекладачів творів зарубіжних авторів, багатство
української мови й літератури на тлі світової культури. При цьому ефективною
буде дослідницька робота учнів, використання методу проектів.
Це сприятиме національній самоідентифікації учнів, усвідомленню ними
національних цінностей та необхідності їх збереження в умовах глобалізації
світу.
Російська мова
Звертаємо увагу на те, що зараз з’явилась тенденція щодо відмови від
вивчення російської мови. Слід виходити від формування життєвих
компетенцій, які надає українська школа сучасному учневі. Найважливішою
компетенцією для людини ХХІ століття є інформаційна компетенція, а
російська мова (разом з англійською) є засобом доступу до світового
інформаційного простору. Також сучасний український учень має доносити
правду про життя в Україні, про прагнення інтеграції нашої країни до
Європейського та світового суспільства різними мовами, у тому числі й
російською. Тому вивчення російської мови в сучасній школі набуває нової
мети та нових завдань.
Російська мова в 2015-2016 навчальному році вивчається відповідно до
Типових навчальних планів, зазначених у листі Міністерства освіти і науки
України від 22.05.2015 р. № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального
року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:
- для 5-7-х класів – додаток 12 за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом
МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 р. № 409 (у редакції наказу МОН
України від 29.05.2014 р. № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від
12.12.2014 р. № 1465;
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- для 8-9-х класів – додаток 2 за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України
від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від
05.02.2009 р. № 66;
- для 10-11-х класів – додаток 16 за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН
України від 27.08.2010 р. № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України
від 29.05.2014 р. № 657.
Навчання мові на сучасному етапі – це навчання успішному та
результативному спілкуванню. Уроки російської мови мають стати більш
сучасними, мають формувати в учнів, перш за все, комунікативні навички,
уміння розуміти чужі тексти та будувати свої власні висловлювання. Тому
переваги на уроці набуває не традиційне формування орфографічних та
пунктуаційних навичок (зараз це зробить комп’ютерна програма), а такі види
діяльності, як говоріння, побудова монологічного висловлювання, діалогів з
чіткою комунікативною спрямованістю, сучасні стратегії розуміння текстів.
Урок має бути сучасним, що передбачає використання для роботи текстів ХХІ
століття, сучасних авторів, застосування мультимедійних засобів, завдання
щодо комфортного існування учнів у соціальних мережах. На кожному уроці
в учнів треба формувати ті компетенції, які будуть корисні у дорослому житті.
При складанні календарного планування необхідно звернути особливу
увагу на кількість та зміст контрольних робіт з російської мови, щоб не
допустити перевантаження учнів. Наприклад, у 7 класі всього 9 контрольних
робіт (І семестр – 3, ІІ семестр – 6). * у таблиці відмічені види контролю, на які
не відводиться окремого уроку.
Кількість контрольних робіт з російської мови для навчальних закладів з
українською мовою навчання (початок вивчення з 1 (2) класу)
Параметры
проверки
Знания о языке,
языковые умения
Аудирование
Говорение:
диалог
устное изложение
устное сочинение

6 кл.
7 кл.
I
II I II
2
2 2 2

8 кл.
I
II
2
2

9 кл.
I
II
2
2

10 кл.
I
II
1
1

11 кл.
I
II
1
1

12 кл.
I
II
1
1

-

1 1* -

1
1*

-

1
1*

-

1
1*

-

1
-

-

1
-

-

1
-

-

1* 1* -

1*
1*

-

1*
1*

-

1*
1*

-

1*
1*

-

1*
1*

-

1*
1*

Чтение:
вслух
молча
Письмо:
списывание
зрительно-слуховой
диктант
слуховой диктант

-

1* -

1*

-

1*

-

1*

-

-

-

-

-

-

1

1
-

-

1
-

-

1
-

-

1
-

-

1
-

-

1
-

-

1
-

-

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
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письменное
изложение
письменное
сочинение
Общее количество
работ

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

10

3

10

3

10

2

7

2

7

2

7

3

10 3

Для роботи у 2015-2016 навчальному році пропонуємо орієнтовне
календарне планування:
Російська мова 7 клас (початок вивчення з 1(2) класу) та російська мова
7 клас (початок вивчення з 5 класу) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://led-koippo.edukit.kr.ua/rosijsjka_mova_ta_svitova_literatura/20132014_n_r_perezavantazhennya/-oriyentovne_kalendarne_planuvannya/.
На сайті науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних
дисциплін
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://ledkoippo.edukit.kr.ua/rosijsjka_mova_ta_svitova_literatura/) у 2014-2015 році
з’явились нові методичні розділи:
Бібліоглобус (бібліотека методичних та художніх творів);
Методичний технопарк (методичні напрацювання слухачів обласних
методичних формувань для словесників області);
Методичний магазин (кращі напрацювання вчителів області).
УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЯК УМОВА ДОСЯГНЕННЯ НОВОЇ ЯКОСТІ
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ
І.А.Маранська, Г.В.Мінич,
методисти науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Тільки різноманітність і постійні зміни
можуть рухати нас уперед.
Милорад Павич
Cистема освіти безперервно розвивається, і для неї характерне постійне
відновлення й саморозвиток. Особливо могутній інноваційний процес охопив
українську систему освіти сьогодні.
Починаючи з 2015 року в Україні запроваджено зовнішнє незалежне
оцінювання з української мови і літератури двох рівнів складності (базового та
поглибленого). Окрім того, цьогорічне зовнішнє незалежне вперше виконало
свої функції як державна підсумкова атестація. У Кіровоградській області
сертифікаційні роботи виконували 6753 учасники, з них 593 абітурієнти писали
роботи поглибленого рівня. Не подолали поріг «склав/не склав» у
Кіровоградській області – 595 осіб (8,8%), 2 особи здобули 200 балів у
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зовнішньому незалежному оцінюваню базового рівня. Це абітурієнти з
Гайворона та Олександрії. Традиційно високий рівень знань з української мови
та літератури показали учні обласного навчально-виховного комплексу
гімназії-інтернату школи мистецтв: третина від загальної кількості випускників.
У порівнянні з загальними результатами по Україні Кіровоградська
область виглядає так:
Рівень
Україна
Кіровоградська область
високий
11%
6,4%
достатній
29%
24,9%
середній
41%
47,1 %
початковий
19%
21,6%
На жаль, не всі наші учні виявилися готові до таких випробувань, а тому
виникали проблеми.
Як зазначає директор Українського центру оцінювання якості освіти
І. Лікарчук «Створені власні висловлення вкотре демонструють, що більшість
абітурієнтів не можуть висловити свою думку. Серед завдань найбільше
учасників не впоралися з №№ 29-32, у полі зору яких був текст твору Галини
Пагутяг «Маленький шлях – не для людей». Це завдання до тесту включене для
того, щоб перевірити сформованість у абітурієнтів навичок розуміння
прочитаного тексту, а не уміння аналізувати його як художній твір. Виявилося,
що далеко не всі майбутні студенти ГОТОВІ до виконання такого завдання, бо
аналізувати художні твори за якоюсь усталеною схемою у школах іще якось
вчать. Хоч часто учні вовками виють від такого аналізу. А чи у всіх школах і чи
всі вчителі вчать РОЗУМІТИ прочитане?» [9].
Звичайно, ту кількість абітурієнтів, які отримали початковий рівень,
можна пояснити і тим, що цього року всі учні загальноосвітніх навчальних
закладів брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Однак у
процесі цілеспрямованої педагогічної діяльності вчителю завжди потрібно було
навчати, розвивати і виховувати дитину, а також самоудосконалювати, щоб
випускник загальноосвітнього навчального закладу став освіченою людиною,
яка володіє культурою розуму, готова до самоосвіти, самовизначення та
самореалізації в дорослому житті. У ХХІ ст. постає завдання визначення
стратегії співробітництва, розробки спільних підходів до «гармонізації»
ціннісних орієнтацій, змісту, форм і методів освіти. Настав час відмовитися від
функціональної освіти, яка цілковито перетворює життя людини лише на
підготовку до майбутніх соціальних функцій. Роль учителя за такого підходу
не може полягати тільки в передачі учневі набору вмінь для реалізації
заздалегідь визначених соціальних функцій. Установки на забезпечення
внутрішнього розвитку дитини, зміцнення її психічного здоров'я, формування
розуму, а не просто озброєння знаннями, носієм яких є вчитель, потребують
нових концептуальних засад підготовки вчителя до педагогічної діяльності.
Тож, колеги, настав час і нагода проаналізувати власну педагогічну діяльність.
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Протягом 2013-2015 років викладання української мови і літератури в
навчальних закладах області забезпечували 1343 педагоги, з них кваліфікаційна
категорія «спеціаліст вищої категорії» - 591, мають педагогічні звання:
«старший учитель» - 275, «учитель - методист» - 72 педагоги. Це свідчить про
високий рівень кадрового потенціалу, наділеного головними складовими
компетентностями: професійною, комунікативною, інноваційною, правовою. І
відповідно здатного надати кваліфіковану допомогу учням при підготовці до
зовнішнього незалежного оцінювання.
Підготовка до якісного складання зовнішнього незалежного оцінювання
не може відбуватися в останній рік навчання, а має здійснюватися протягом
усього навчання в школі.
Готуючи учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання,
учитель має, насамперед, уважно проаналізувати вимоги Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт)
освітньої галузі «Мови і літератури», опрацювати зміст і вимоги чинної
програми зовнішнього незалежного оцінювання, чітко дотримуватися
виконання змісту навчального матеріалу та Державних вимог до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів шкільних програм з української мови і
літератури.
Оскільки навчальний предмет «Українська мова» є не лише об’єктом
вивчення, а й засобом навчання, то, і потребує рішучішого переорієнтування
процесу оволодіння учнями знаннями про мову й формування мовних,
мовленнєвих умінь і навичок до повноцінного засвоєння всіх ліній змісту
мовної освіти, визначених Державним стандартом, – мовленнєвої, мовної,
соціокультурної і діяльнісної (стратегічної). Саме ці лінії формують
комунікативну компетентність особистості, сприяють розвиткові
національної
самосвідомості,
патріотичному,
морально-етичному
та
естетичному вихованню учнів. Відповідно до цього формуються мовна,
мовленнєва, соціокультурна й діяльнісна компетентності як складники
комунікативної компетентності.
При цьому всі означені рівні та аспекти розвитку мовлення школярів
можуть повноцінно реалізуватися лише за умови, якщо вони актуалізуються на
найвищому рівні – рівні тексту. Саме на цьому рівні здійснюється
вдосконалення вмінь досягати комунікативних цілей, тобто того, що має
безпосередній вихід на мовленнєву практику.
Однак, важливим у викладанні української мови для філологів повинно
стати підвищення мовленнєвої культури учнів. Чільне місце у формуванні й
розвитку мовленнєвих умінь і навичок займає вдосконалення аудіювання
(слухання-розуміння), що передбачає регулярне використання спеціально
підготовлених, цілеспрямованих завдань із розвитку вмінь слухати й розуміти,
аналізувати й оцінювати усне висловлювання, добір із прослуханої інформації
тих її елементів, які необхідні для розв’язання комунікативних завдань. У
кожному класі на формування життєво необхідних аудіативних умінь слід
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виділяти окремі години та знайомити з різновидами аудіювання
(ознайомлювальне, вивчальне, критичне).
Не менш важливим аспектом навчання мови є формування навичок
читання мовчки та його різновиди (ознайомлювальне, вивчальне,
переглядове). Філолог повинен навчити школяра читати мовчки незнайомий
текст, розуміти й запам’ятовувати після одного прочитання його фактичний
зміст, логічні відношення, закладені в тексті, розуміти його основну думку,
позицію автора, сприймати зображувально-виражальні засоби прочитаного
твору. Роботу слід спрямувати на формування інтересу до читання художніх,
науково-популярних, публіцистичних текстів. Обсяг текстів збільшувати з
класу в клас і виділяти окремі години. Говоріння як вид мовленнєвої
діяльності передбачає формування й розвиток умінь і навичок діалогічного й
монологічного мовлення, яке здійснюється в процесі заучування учнями
невеликих текстів матеріалів для рольових ігор; складання відповідей на основі
почутого або прочитаного тексту, усних повідомлень і відповідей на
лінгвістичну тему; переказування почутого або прочитаного, складання діалогів
і монологічних висловлювань [6].
Можна констатувати факт, що мовно-літературна освіта набуває нової
якості. Учитель перестає бути носієм об’єктивного знання. Для вчителів, які
прагнуть розпочати роботу по-новому, виникає потреба в оновленні науковометодичного та матеріально-технічного забезпечення.
Адже професійна діяльність педагогічних кадрів є неперервним процесом
розв'язання навчально-виховних завдань, спрямованих на розвиток особистості
учня. Її ефективність значною мірою визначається сформованістю ціннісних
орієнтацій педагога. Творчий учитель використовує різноманітні ефективні
форми, прийоми й методи навчання. Аналізує результати засвоєння учнями
навчального матеріалу з предмету, повинен знати сучасні педагогічні технології
навчання, основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями,
електронною поштою та браузерами, мультимедійним обладнанням [7; 9].
Це дасть можливість змінити підходи до викладання української мови і
літератури за допомогою упровадження елементів сучасних педагогічних
технологій навчання.
Візуалізація – один із важливих засобів мотивації до навчання. Основне
завдання сучасного педагога – створити сприятливе розвивальне середовище.
Пропонуємо послуговуватися світовою мережею, що містить колосальну
кількість матеріалів, якими можна не лише доповнити й унаочнити слово
вчителя, а й запропонувати їх учням для самостійного пошуку та створення
навчального матеріалу.
З метою формувань навичок ХХІ століття радимо впроваджувати
елементи дистанційного та «перевернутого навчання». Формами роботи
можуть бути групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час.
Формувати навчальні компетенції за допомогою інтернет-ресурсу на уроці
української мови і літератури можна шляхом пошуку додаткової інформації
(музичне та фото оформлення, історичний та біографічний коментар),
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створення проектів, розробка та виконання веб-квестів, мовно літературних
флешмобів, створення учнями та учителями атмосферних (уявлення, настрій,
емоційне навантаження) та розповідних буктрейлерів, створення тематичного
сайту, блогу, обговорення питань на форумах, проведення учнівських інтернетконферецій.
При цьому мета уроку формулюється через діяльність учнів.
За допомогою соціальних сервісів Web 2.0 можна самостійно
наповнювати контент, а саме створювати інтерактивні плакати, карти знань,
хмари тегів тощо. Це сприятиме зацікавленню учнів.
Пропонуємо Вам кілька цікавих та простих у використанні сервісів
можливих для використання у роботі учителя української мови і літератури.
Сервіси Google для навчання дозволяє не тільки виконувати пошук
усередині сервісу, а й легко та швидко переходити від одного сервісу до
іншого. Також користувач отримує можливість поділитись будь-яким цікавим
матеріалом зі своїми друзями в соціальній мережі Google+ разом створювати
блоги, спільні презентації, проводити анкетування.
Приклади використання: https://sites.google.com/site/edugservis/prakticno
https://sites.google.com/site/edugservis/google
http://granitv.blogspot.com/

Диск Google – хмарне сховище даних, що дозволяє користувачам
зберігати свої дані на серверах у хмарах та ділитися ними з іншими
користувачами хмар в Інтернеті.
Приклади використання: https://sites.google.com/site/edugservis/google-drive
Slidely – пристий у використанні онлайн редактор слайд-шоу, який
дозволяє користувачам створювати, протягом декількох хвилин, слайд-шоу в
поєднанні з музикою, а потім поділитися ним з легкістю в Інтернеті.
Приклади використання: http://slovesnic.blogspot.com/
LearningApps – соціальний сервіс для створення інтерактивних вправ з
мови і літератури.
Приклади використання: http://ludmila-boyko.blogspot.com/p/2.html
http://natakun75.blogspot.com/p/blog-page_38.html

Cacoo – сервіс, який дозволяє працювати над одним завданням кільком
учням одночасно, що сприяє формуванню освітніх навичок ХХІ століття.
Приклади використання: http://ludmila-boyko.blogspot.com/p/2.html
Сервіс Dipity – створення «стрічки часу» дає можливість скласти історію
розвитку якої-небудь події чи біографії особистості.
Приклади використання: http://ludmila-boyko.blogspot.com/p/2.html
Tagxedo – при розробці завдань для формування понятійного апарату.
Ключові слова із будь-якої мовної теми являють собою поодинокі слова, і
важливість кожного з них позначається розміром шрифту або кольором для
швидкого сприйняття
Приклади
використання:
http://ledkoippo.edukit.kr.ua/ukrainsjka_mova_ta_literatura/
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Tagul - за його допомогою можна візуалізувати текст у вигляді «хмари»
слів, що дає можливість краще запам'ятовувати поняття, впізнавати
(антономчні, синонімічні) пари.
Приклади використання:
http://podlesna79.blogspot.com/search/label/%22%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
%22%20%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2

Thinglink – для створення інтерактивних картинок, плакатів.
Приклади використання:
http://led-koippo.edukit.kr.ua/ukrainsjka_mova_ta_literatura
http://mouum.blogspot.com/2015/05/blog-post_25.html
https://www.thinglink.com/scene/634796651554275328

Prezi – інструмент для створення інтерактивної презентації в режимі
онлайн.
Приклади використання: http://mouum.blogspot.com/p/blog-page_9438.html
http://moukrajinska.blogspot.com/p/blog-page_20.html

Padlet – мережевий сервіс для створення електронної стіни. Сервіс, який
дає можливість працювати дистанційно як із учнями, так і з коллегами.
Приклади використання:
http://padlet.com/arina_m81/7urjvjv4gkla
http://padlet.com/arina_m81/d8bvjsqqvrvh
http://padlet.com/veneziya/s0wf8exo69w5
http://padlet.com/natbug/6ud29127zxkq
http://mouum.blogspot.com/2015/03/blog-post_24.html

Animoto – веб-додаток, який створює відео з вибраних користувачем
фотографій, відеокліпів і музики.
Приклади
використання:
http://pctiketrin.blogspot.com/2013/02/animoto.html
Mouse Mischief – надбудова для PowerPoint. Учні беруть участь у
виконанні тестових завдань одночасно, використовуючи власні миші. Для цього
кожен учасник має (обрати свій маркер).
Приклади використання: http://slovesnic.blogspot.com/
Хмарні та інші освітні ресурси (Скрипка Г.В. КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»)
http://timso.koippo.kr.ua/skripka/hmaro-orijentovani-osvitni-resursy/

Використання пропонованих сервісів зроблять навчальний процес
інтерактивним, а виконання домашнього завдання цікавим.
Крім того, учні в разі потреби, завжди можуть звернутися до знайденого
матеріалу, переглянути інформацію, підготовлену вчителем, якщо заняття
довелося пропустити, упевнитися в тому, що власноруч створений на уроці
продукт діє і може стати у пригоді іншим учням.
Інформатизація стає дедалі все більш звичним та невід’ємним атрибутом
навчального процесу й повсякденного життя. Приймаючи виклик сучасності у
он-лайн, на вчителя покладається додаткова відповідальність. Слід пам’ятати,
що діти можуть зіткнутися з деякими небезпеками під час роботи в Інтернеті
(тексти й зображення, що травмують дитячу психіку; неправдива інформація;
комп’ютерні віруси; розваги, що відриваються від навчання, тощо). Тому
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вчителю доцільно заздалегідь самостійно створити та відкрити потрібні для
навчального процесу веб-ресурси і здійснити первинний аналіз їх, підготувати
навчальний коментар до роботи у тому чи іншому сервісі [5; 15].
Головне слід пам’ятати, що навчання для учнів має бути цікавим, а
технології прості.
Закликаємо усіх зацікавлених об’єднати зусилля, скеровані на
організацію віртуального освітнього співтовариства у регіональній спільноті
«Я-Вчитель», метою діяльності якого стане обмін ідеями, інформацією,
методичними розробками; організація спільної діяльності учителів української
мови і літератури, планування заходів і навчання; професійний розвиток
(обговорення показових уроків, спільних проектів, колективних публікацій
тощо).
Режим доступу: http://vchitel.kr.ua/groups/5
В організації самоосвіти учителя пропонуємо послуговуватися
матеріалами сайту науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних
дисциплін.
Режим доступу:
http://led-koippo.edukit.kr.ua/ukrainsjka_mova_ta_literatura/
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ПРО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У 2015/2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
І.Т. Коса,
завідувач науково-методичної лабораторії іноземних мов та міжнародних
освітніх обмінів комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Ю.А. Задубняк,
методист науково-методичної лабораторії іноземних мов та міжнародних
освітніх обмінів комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Знання однієї мови дозволяє вам увійти в
коридор життя, двох мов – відкриває усі
двері в цьому коридорі.
Франк Сміт
У зв’язку з інтеграцією України до єдиного європейського освітнього
простору посилюється процес модернізації вітчизняної шкільної освіти в
цілому та іншомовної зокрема. У силу своїх соціальних, пізнавальних і
розвивальних функцій іноземна мова займає особливе місце в системі сучасної
освіти як засіб спілкування, пізнання оточуючого світу та розширення його
кордонів. Вивчення іноземної мови є ефективним засобом соціалізації,
самовираження, інтелектуального, емоційного і морального розвитку
особистості.
Випускник школи повинен володіти знаннями з іноземної мови, що
складають цілісну картину світу, а також необхідними навичками й уміннями
здійснювати різні види іншомовної діяльності. Він має бути готовим до
міжособистісної та міжкультурної співпраці як у межах своєї країни, так і на
міжнародному рівні.
Фахова майстерність вчителів іноземних мов. Підвищена увага до
навчання іноземних мов та очікування високих результатів учнів по закінченні
школи вимагає високого професійного рівня вчителя. У рамках спільного
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проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні
«Післядипломна педагогічна освіта вчителів іноземних мов» продовжується
робота над розробкою кваліфікаційної рамки показників фахової майстерності
вчителів іноземних мов. Цей рамковий документ розрахований у першу чергу
на вчителів як дієвий інструмент визначення власного професійного рівня та
чіткого розуміння шляхів безперервного професійного розвитку в атестаційний
та міжатестаційний періоди.
Рамка показників фахової майстерності вчителів також слугуватиме
орієнтиром для адміністрації шкіл, атестаційних комісій різних рівнів для
встановлення відповідності професійної діяльності вчителя певної категорії.
Рамковий документ складається з шести розділів: «Планування уроків»;
«Розуміння процесу учіння та учнів»; «Організація класу та навчальної
діяльності»; «Оцінювання та аналіз навчальних досягнень»; «Знання предмета»;
«Безперервний професійний розвиток». Кожний із розділів містить
дескриптори професійної поведінки вчителя та їх показники, які будуть
вимірюватися за відповідною шкалою.
Запровадження рамкового документа сприятиме професійному розвитку
вчителів упродовж усього життя через рефлексію власної фахової діяльності;
долатиме усталені стереотипи щодо ролі вчителя у навчально-виховному
процесі як ретранслятора інформації та сприятиме їхньому усвідомленню
власної ролі як організатора процесу навчання, що зосереджує особливу увагу
на учінні та навчальних досягненнях учнів; заохочуватиме використання
інформаційних та комунікаційних технологій у класі та поза класом.
На практичному рівні мовною школою «InternationalHouse», спираючись
на досвід європейських колег, розроблений компактний, змістовний, доступний
для широкої аудиторії модульний курс із сучасної методики викладання
англійської мови, який частково замінить існуючі програми підвищення
фахової майстерності викладачів англійської мови. Основною особливістю
модульних курсів є їх практичне спрямування та фокус на конкретні
викладацькі техніки: планування занять за інтерактивними схемами, надання
чітких та зрозумілих завдань у класі, моніторинг, корекція помилок, організація
контрольованої та вільної практики; розвиток усіх видів мовної діяльності
(говоріння, читання, письма та сприйняття мови на слух); рефлексії на
проведення уроку задля підвищення ефективності наступних занять.
Програма даного курсу заохочує вчителів до створення електронного
портфоліо для підтримки безперервного власного фахового удосконалення,
який допомагатиме планувати, аналізувати та оцінювати свій професійний
розвиток. Вчителі зможуть презентувати зразки власної роботи, свій досвід
упродовж певного відрізку часу, демонструючи в такий спосіб своє професійне
зростання. Е-портфоліо може також використовуватись під час атестації як
елемент самооцінювання вчителем свого професійного розвитку.
Національно-патріотичне виховання у предметі «Іноземна мова».
Ключовою у вітчизняній системі виховання є проблема національного
виховання. Національне виховання за своїм характером є багатоетапним
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процесом, одним з яких є шкільна освіта, унаслідок якої формується система
цінностей, набуваються знання й уміння, необхідні для самостійного життя в
суспільстві. В Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді
зазначено, що «нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання
патріотизму як почуття і як базової якості особистості».
Комунікативна спрямованість предмета «іноземні мови» надає вчителю
широкі можливості у вихованні громадянської позиції, патріотизму, високих
моральних якостей особистості. На особистісному рівні патріотизм виступає як
важлива стійка характеристика людини, що відображуються в її світогляді,
моральних ідеалах, нормах поведінки. Розвиток патріотичних якостей учня
засобами іноземної мови враховує особливості вікового періоду і передбачає
різні його етапи. Ученими доведено, що в 6-7 років дитина отримує перші
відомості про етнічну приналежність, а у 8-9 років – уже чітко ідентифікує себе
зі своєю етнічною групою на основі національності батьків, місця проживання,
рідної мови, культури тощо. Приблизно в цей час пробуджуються національні
почуття, а в 10-11 років національна самосвідомість формується вже в повному
обсязі. Зрозуміло, що ці періоди життя діти перебувають у шкільних закладах
освіти, від змісту навчання та виховання яких залежить формування таких
національних рис, як патріотизм, громадянськість, національна свідомість.
Зародження і розвиток цих почуттів у школярів визначає майбутнє всієї
української нації та української держави.
Перший етап. Патріотизм зароджується разом із формуванням родинних
почуттів до своєї сім’ї, матері, батька, бабусі, дідуся, родичів.
Провідною темою у вивченні іноземної мови в початковій школі є,
безумовно, тема «Сім’я», упродовж якої учні розповідають про своїх
найближчих людей і родинне коло. Під час вивчення матеріалу з теми «Свята і
традиції» молодших школярів ознайомлять з елементами культури країни, мова
якої вивчається. Але будь-які знання, що набуваються за допомогою іноземної
мови, сприймаються тільки через призму знань, сформованих у процесі
оволодіння рідною культурою. Тому, ознайомлюючись із святковими
традиціями зарубіжних ровесників, учні, насамперед, вчаться обговорювати
сімейні традиції, традиції святкування у власній родині, у дитячому колективі,
у якому перебувають.
Другий етап. Виховання любові до своєї малої батьківщини – села, міста,
учнівського колективу, місцевих традицій, до історії.
В основній школі учні досягають такого рівня володіння мовою, при
якому стає можливим діалог із зарубіжними ровесниками засобами Інтернету
чи проектної діяльності, під час яких відбувається самоідентифікація
маленького українця. Матеріал навчально-методичного забезпечення сприяє
розумінню важливості розвитку вміння співпрацювати і контактувати із
представниками інших країн. В основній школі відбувається формування
навичок та умінь школярів розповідати про своїх друзів, рідне місто, село,
країну, національні свята, столицю своєї Батьківщини, надавати інформацію
про основні пам’ятки культури, особливості вітчизняної шкільної освіти тощо.
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Широко застосовуються драматизації, пошуково-ігрові завдання, вікторини,
конкурси тощо.
Третій етап. Формування власне патріотизму, виховання любові до
України як своєї Батьківщини. Розвиток уміння репрезентувати свою країну у
світі, культуру і побут свого народу, святкові обряди і культурні цінності,
національні особливості та реалії життя в спілкуванні із зарубіжними
ровесниками та гостями набувається засобами активізації отриманих у
попередні роки навичок та вмінь за допомогою рольових ігор, творчих
проектів, організації молодіжних конференцій, змагань, культурних заходів
тощо. У навчально-методичному забезпеченні з іноземної мови для цього етапу
є чимало культуро-країнознавчого матеріалу та завдань, що передбачають
використання інтерактивних технологій, націлених на практичне застосування
українознавчої інформації, проведення соціокультурних паралелей, виховання
відчуття себе майбутніми громадянами своєї країни, рівноправними
партнерами інших європейських країн, покликаних розвивати свою
Батьківщину і збагачувати скарбницю світової цивілізації.
Запровадження мовних літніх таборів на базі загальноосвітніх закладів у
минулому навчальному році надає вчителю та учню додаткові можливості не
лише для розвитку комунікативних умінь та навичок дітей в наближеному до
природних умов середовищі, але й слугує потужною базою для формування
саме національно-патріотичного виховання через створення проектів,
проведення екскурсій, квестів, ток-шоу тощо, присвячених історії та традиціям
родини, рідного краю, батьківщини, місцю України в європейській спільноті.
Профільне навчання. Іноземна мова є важливим засобом для оволодіння
іншими предметними галузями у сфері гуманітарних, природничих та інших
наук. У зв’язку з цим вона слугує підґрунтям для загальної середньої і
подальшої професійної освіти, набуваючи мету предметного характеру. А
відтак змінюються цілі, завдання і зміст її навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах.
Зміст навчання у старшій школі диференціюється відповідно до
навчальних профілів, забезпечуючи як загальноосвітню підготовку школярів,
для яких іноземна мова є базовим загальноосвітнім предметом, так і профільну
спеціалізовану поглиблену підготовку до майбутньої професійної діяльності,
пов’язану з іноземною мовою.
Новизна елективних курсів з іноземних мов як відносно нового елементу
системи шкільної іншомовної освіти полягає в тому, що вони організуються
відповідно до індивідуальних освітніх інтересів і потреб старшокласників з
метою підвищення їхньої підготовки до майбутньої міжнародної співпраці в
галузі професійної комунікації, поглиблення обраної ними спеціалізації та
розвитку їхнього прагнення до самореалізації й творчого самовираження.
Мета елективних курсів з іноземних мов у старшій школі полягає в
розширенні іншомовного комунікативного досвіду учнів шляхом ознайомлення
з новими галузями науки в межах обраного профілю відповідно до їхніх
146

комунікативних намірів щодо вибору майбутньої навчальної/професійної
діяльності, пов’язаної зі знаннями іноземної мови.
Базові, профільні та елективні курси виконують різні функції в системі
профільного навчання, відповідно, мають істотні відмінності в цілях і змісті.
Порівняно зі змістом базового предмета в елективних курсах збільшується
кількість тем, видів і типів текстів з орієнтацією на профіль навчання і
майбутню професію, відбувається розширення кругозору учнів у зв’язку з
обраним профілем. Елективний курс відображає якісну відмінність від
профільного, не дублюючи його змісту. Добір змісту елективного курсу
залежить від його цілей і завдань: поглиблення або розширення профільного
курсу, здійснення міждисциплінарної інтеграції, реалізація прикладної
спрямованості навчання в межах профілю (орієнтація навчання на засвоєння
окремих аспектів майбутньої професійної діяльності) тощо. Зміст елективних
курсів має поглибити професійний інтерес старшокласників, допомогти їм
вирішити проблеми професійного самовизначення, ознайомитися із спектром
професій, які можна здобути в перспективі.
Оцінювання навчальних досягнень учнів та здійснення контролю
забезпечує своєчасне коригування навчального процесу з метою приведення
його до рівня, заданого програмою й стандартом, що регламентує його вимоги
до обов’язкового мінімуму змісту й рівня підготовки випускників.
Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «записи в
журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається
запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета».
Зошити в початковій школі (1-4 класи), у яких виконуються навчальні
класні та домашні роботи, перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з
виставленням оцінок.
У 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.
В 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з
таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялися роботи всіх учнів.
Словники перевіряються один раз на семестр. Учитель виправляє
помилки і ставить підпис та дату перевірки. Оцінка за словник в журнал не
виставляється.
Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.
Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р.
№ 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1 класу учнів поділяють
на групи (з 8-10 учнів у кожній, але не більше 3 груп); при вивченні іноземної,
що не є мовою навчання, а вивчається як предмет, – клас чисельністю понад
27 учнів поділяють на 2 групи.
Вивчення іноземних мов у 2015/2016 навчальному році буде
здійснюватися за наступними навчальними програмами:
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних
закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.
1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012 p.;
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«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних
закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.
10-11 класи», Київ, 2010 p.;
«Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної
мови. Іноземні мови. 5-9 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 p.;
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови.
5-7 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 p.;
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови.
8-9 класи», «Перун», 2005 p.;
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна
мова. 5-11 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.
Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення
предметної тематики в рамках навчального року, а лише вказують на зміст,
вивчення якого є об’єктом тематичного контролю та оцінювання в рамках
семестрового і підсумкового контролю.
Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені в
єдиній системі, в діяльнісній термінології з чітко вираженою кореляцією між
класами.
Діяльнісний підхід до іншомовної освіти включає в зміст вивчення не
тільки знання, навички та вміння, а й навчальні стратегії та комунікативні
функції з комунікативно спрямованими завданнями. Важливу роль
відіграватиме така змістова категорія, як ставлення учнів до предмета і до
процесу його вивчення (мотивація). Такий підхід навчить учнів бути
відповідальними за знання, які вони отримують, і розуміти, чому ці знання
важливі для них, та забезпечить використання учнями отриманих знань у
навчальній діяльності.
Визначаючи нові цілі, зміст і методи навчання, програма сприяє реформі
середньої освіти в галузі викладання іноземних мов, враховуючи рекомендації
Ради Європи. Програма не обмежує самостійності і творчої ініціативи вчителя,
передбачаючи гнучкість у відборі та розподілі навчального матеріалу
відповідно до потреб учнів та обраних засобів навчання (навчально-методичні
комплекти, підручники, посібники, аудіо -, відеоматеріали тощо).
Робочі навчальні плани на 2015/2016 навчальний рік складаються згідно з
листом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 р. № 1/9-253«Про
структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх
навчальних закладів» для:
1-3 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи,
затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 р. № 572;
4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи,
затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682;
5-7 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту
України від 03.04.2012 р. № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України
від 29.05.2014 р. № 664;
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8-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р.
№ 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66;
10-11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від
27.08.2010 р. № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від
29.05.2014 р. № 657;
спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих
предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів: 5-7 класи – за Типовими навчальними
планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими
наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 р. № 409, зі змінами,
внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 р. № 664 (додаток 8);
8-9 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних
закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі
змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66;
10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних
закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р.
№ 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 р. № 657;
спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов:
1-4 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи,
затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 р. № 572
(додатки 4-5); 5-7 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту
України від 03.04.2012 р. № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України
29.05.2014 р. № 664 (додаток 3); 8-9 класи – заТиповими навчальними планами
спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від
13.03.2006 р. № 182; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН
України від 27.08.2010 р. № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України
від 29.05.2014 р. № 657 (додаток 19).
Звертаємо увагу на нові Типові навчальні плани загальноосвітніх
навчальних закладів II ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від
29.05.2014 р. № 664), згідно з якими навчальний заклад отримує право вибору
щодо вивчення другої іноземної мови. Рішення про запровадження вивчення
другої іноземної мови приймається, залежно від умов для такого вивчення,
навчальним закладом самостійно.
У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватися лише те
навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства
освіти і науки України, включаючи аутентичні навчально-методичні комплекси.
Перелік рекомендованої літератури на 2015/2016 н. р. не передбачає
розмежування основної та додаткової навчальної літератури.
Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім
навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального
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навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня
навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.
З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчення
іноземних мов зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної
освіти (Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
Teaching, Assessment), більш детально ознайомитися із основними
положеннями цього документа можна на сайтах:
http://kievskiy-ruo.edu.kh.ua/Files/downloads/ukraine-education-reform-european-frameworkre_vstup.pdf;http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-education-reform-european-frameworkre_vstup.pdf; www.goethe.de/kiev

Методичний посібник та рекомендації щодо створення портфоліо
вчителів можна знайти за посиланнями:
http://www.libra-terra.com.Ua/metodychna-literatura/l1-metoducna-literatura/92-metoducna-empportfolio.html
www.teachingenglish.org.uk/transform/teachers/teacher-development-tools/create-developmentportfolio

Концепція

національно-патріотичного

виховання

дітей

та

молоді

http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/konczepcziya-naczionalno-patriotichnogovixovannya-ditej-ta-molodi.html

Перелік навчально-методичної літератури представлений на сайті
Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ
ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Ю.В. Кравченко,
завідувач науково-методичної лабораторії суспільствознавчих дисциплін
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;
Н.С. Черткова,
методист науково-методичної лабораторії суспільствознавчих дисциплін
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Сучасний стан розвитку суспільства актуалізує проблеми, пов’язані зі
становленням освіченої особистості, яка є важливою передумовою збереження
й примноження інтелектуального, культурного та матеріального потенціалу
нації. Високий рівень освіченості особистості є передумовою економічної,
соціальної, політичної стабільності в державі. Освічена людина є саме тим
міцним фундаментом у забезпеченні пріоритетності загальнолюдських
цінностей, гарантом гармонії стосунків людини й навколишнього середовища,
суспільства, природи.
Значна роль у духовно-культурному становленні молодого покоління
належить учителям історії та суспільствознавчих дисциплін, які спрямовують
свою педагогічну діяльність на формування у школярів духовно-моральних
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ідеалів та патріотичних почуттів, що в майбутньому визначатимуть
громадянську позицію кожної людини.
Безперечно, скільки вчителів, стільки й підходів до методики навчання
історії та суспільствознавчих дисциплін, проте фахові конкурси, семінари,
конференції тощо створюють умови для професійного спілкування між
учителями з проблем сучасної освіти та виявлення інноваційного педагогічного
досвіду [1].
Значна частина вчителів історії Кіровоградщини брали активну участь у
проведенні всеукраїнських та обласних науково-методичних заходах. Цікавим
педагогічним досвідом роботи ділилися педагоги Новоархангельського району
під час регіонального науково-практичного семінару учителів історії
Гайворонського, Голованівського, Новоархангельського та Ульяновського
районів за темою «Актуальні проблеми формування предметних
компетентностей на уроках суспільствознавчих дисциплін». У своїх виступах
учасники семінару розкрили актуальні питання вивчення предметів освітньої
галузі «Суспільствознавство»: «Науково-методичне забезпечення сучасного
уроку історії: компетентнісний аспект», «Шляхи формування предметних
компетентностей на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін»
(Черткова
Н.С.,
методист
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих дисциплін КЗ «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»);
«Формування історичної компетентності шляхом використання археологічної
спадщини краю» (Вихристюк І.О., учитель історії Небелівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів ім. П.С. Гришка Новоархангельської
районної ради; Кушнір В.Ф., учитель історії Тернівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Новоархангельської районної ради); «Від дослідницької
компетентності педагога до навчально-дослідницьких умінь учнів»
(Коваленко О.Ю., методист Новоархангельського районного методичного
кабінету), «Видатні постаті історії рідного краю. Досвід роботи з актуальних
проблем
формування
предметних
компетентностей
на
уроках
суспільствознавчих дисциплін був представлений учителями історії
Молошник Л.М. (Новоархангельська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2
Новоархангельської районної ради) та Коваленко О.Ю. (Новоархангельський
навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»
Новоархангельської районної ради).
Під час семінару відбулася зустріч з відомим археологом України
Ю. Відейко та британським археологом Джоном Чепменом. Учасникам
семінару пощастило стати свідками експериментального спалення
реконструкції трипільського будинку (споруду розміром у 2/3 від оригінальних
минулого року збудувала українсько-британська експедиція, що проводила
розкопки трипільського поселення у с. Небелівка Новоархангельського району;
науковці заявили, що 6 тис. років тому це поселення було найбільшим на
території сучасної Європи – до 10 тис. жителів) у рамках міжнародної наукової
151

конференції «ON THE EASTERN FRONTIERS OF EVROPE» (на Східних
кордонах Європи).
Здатність до ухвалення креативних рішень, готовність до постійної
самоосвіти, громадянську відповідальність за результат своєї діяльності
виявили молоді учителі, які мають стаж роботи за фахом до 7 років, під час
участі в обласному науково-методичному семінарі з проблеми «Сучасний урок
історії: компетентнісний аспект».
Для вчителів історії м.Кіровограда та Кіровоградського району був
проведений
навчально-методичний семінар, організований Українським
центром вивчення історії Голокосту та Місією ОБСЄ (БДІПЛ) в Україні, з
питань вивчення проблем ксенофобії, антисемітизму, дискримінації та расизму
в сучасному світі. Учасники семінару отримали навчальні матеріали (зошити в
трьох частинах та методичний посібник для вчителя) і визначили можливі
шляхи їх використання на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін.
Професійні якості вчителя-майстра, наукові знання, методичні знахідки
продемонстрували Бібік Н.С., Різанов М.С. (Бобринецький район),
Гродзіцька Т.М. (Гайворонський район), Непом’яща Т.М. (Голованівський
район), Колісніченко С.В., Врадій А.В., Царенко Р.В. (Добровеличківський
район), Паливода О.Л. (Маловисківський район), Мамалига Н.Г., Гнатенко С.П.
(Новоукраїнський район), Бирзул О.В. (Новомиргородський район),
Філіпова С.М. (м. Знамянка), Таран Т.О., Філіп І.В. (м. Олександрія),
Чучаєв О.В. (Ульяновський район) шляхом участі у Всеукраїнському семінарі з
проблеми «Науково-методичний супровід формування предметної історичної
компетентності на уроках та в позаурочний час», який відбувся в рамках
ХХ Всеукраїнської олімпіади з історії для керівників команд за участі
Євтушенко Р.І., головного спеціаліста департаменту загальної середньої та
дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України та Турченка Ф.Г.,
доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри новітньої історії
України Запорізького національного університету.
У Кіровограді 22-26 березня проходив ІV етап ХХ Всеукраїнської
олімпіади з історії. Високий рівень організації і проведення забезпечив
педагогічний колектив Кіровоградського обласного навчально-виховного
комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв), на базі якого відбулися
інтелектуальні змагання, зокрема, Коротков А.Є. (директор), Якимчук О.Н.
(заступник директора).
У роботі фахового журі ІV етапу ХХ Всеукраїнської олімпіади з історії
брали участь провідні вчені та вчителі-практики з різних регіонів України,
серед яких 2 доктори історичних наук, 21 кандидат наук: 19 – історичних та 2 –
педагогічних наук, 6 учителів із провідних навчальних закладів України, серед
них висококваліфіковані вчителі історії нашої області, а саме, Таран Т.О.,
Філіп І.В. (м. Олександрія), Бирзул О.В. (Новомиргородський район) та
Пінчук В.Д. (м. Кіровоград).
Команду учасників нашої області представляли 4 учні 8-11 класів
загальноосвітніх закладів (навчально-виховного комплексу «Гайворонська
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гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5» Кіровоградської області,
гімназії № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області,
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Багатопрофільний
ліцей – фізико-математична школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 18 – центр дитячої та юнацької творчості «Надія» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області», Кіровоградського обласного навчальновиховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). Диплом І ступеня
виборов Зацепіло Валентин, учень 9 класу гімназії № 9 Кіровоградської міської
ради (вчитель Тарасенко Н.М.), а Камінська Вероніка, учениця 8 класу
навчально-виховного комплексу «Гайворонська гімназія – загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 5» (вчитель Поліщук В.В.), отримала диплом ІІ ступеня.
Власним практичним досвідом з проблем формування історичної
компетентності ділилися під час проведення педагогічної практики для
слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів історії, які викладають
предмети
освітньої
галузі
«Суспільствознавство»,
Філіпова
С.М.,
Сопільняк Ю.М., Ніколенко С.Г., Самофалова Т.Б., Зубренко Л.А.
(м. Знам’янка), Шишкевич О.М., Погоріла В.В., Пінчук В.Д. (м. Кіровоград). На
своїх уроках вони використовували інформаційно-комунікаційні технології,
технології розвитку критичного мислення, технологію проблемного навчання,
демонстрували високий рівень фахової підготовки, вміння працювати з учнями
та використовувати сучасні методики навчання з метою формування
предметних компетентностей.
Науково-методичною лабораторією суспільствознавчих дисциплін
вивчався перспективний педагогічний досвід Бабич Л.А., вчителя історії
Олександрівського навчально-виховного комплексу № 3 «загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Олександрівської районної державної адміністрації, з проблеми «Використання
елементів інноваційних технологій навчання як засіб активізації пізнавальної
діяльності учнів на уроках історії», Гродзіцької Т.М., вчителя історії
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Гайворон, з проблеми
«Структурно-логічні схеми як засіб формування історичної компетентності» та
Різанова М.С., вчителя правознавства навчально-виховного комплексу
«Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1», з проблеми
«Аналіз та розв’язування правових ситуацій як шлях засвоєння теоретичного
змісту та практичних правових вмінь».
Учителям історії та суспільствознавчих дисциплін рекомендуємо
використовувати перспективний педагогічний досвід вчителів області, який
висвітлений у методичному посібнику «Шляхи формування предметних
компетентностей на уроках історії та правознавства» (з досвіду роботи вчителів
історії та правознавства Кіровоградщини) / упорядники Кравченко Ю.В.,
Черткова Н.С. – Кіровоград: «КЗ «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2014.
Педагогічну майстерність, фахову професійність показали учасники
конкурсу «Учитель року – 2015» у номінації «Правознавство». Переможцем
153

обласного етапу конкурсу став Ворона С.О., вчитель комунального закладу
«Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий
юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області», а лауреатами стали Різанов М.С. (Бобринецький район),
Колісніченко С.В.
(Добровеличківський
район),
Відіборенко
І.В.
(Кіровоградський район), Триняк Т.В. (Долинський район).
За результатами відбіркового етапу третього (заключного) туру конкурсу
фахове журі конкурсу визначило дванадцятку кращих учителів правознавства
України – серед них учитель Кіровоградщини Ворона Сергій Олексійович.
У 2014-2015 навчальному році були проведені тематичні вивчення
Голованівського, Новгородківського, Компаніївського та Новоукраїнського
районних методичних кабінетів. Відвідані уроки історії засвідчують, що
визначальними пріоритетами вчителів Чернецької С.В., Тарнавської В.В.,
Довгополова В.О.. (Голованівський район), Сулими С.К., Калюжної Т.В.,
Черкаса С.С. (Новгородківський район), Зубенко Н.О, Дишлового С.В.,
Філіпова О.М. (Компаніївський район), Гнатенко С.П., Мамалиги Н.Г.,
Чернової І.В., Ткаченко В.М., Соколенко Л.А., Свірщевської Л.І., Руденко Л.В.,
Плецького В.О. (Новоукраїнський район) є високий науково-методичний рівень
викладання, власний погляд на проблеми викладання шкільних історичних
курсів, особистісно-орієнтований підхід, суб’єкт-суб’єктну взаємодію,
доброзичливість та співробітництво, діалог, дискусія, толерантність. Вчителі
оптимально для кожної педагогічної ситуації визначають послідовність
розгляду окремих тем, що дає можливість через синхроністичне вивчення та
узгодження матеріалу курсів «Історія України» та «Всесвітня історія» вивчати
події, процеси та явища вітчизняної історії у контексті загальноєвропейської та
світової історій. Ставлячи перед учнями чітку мету, головним завданням
кожного уроку вважають виховання громадянина України, патріота, соціально
зрілої особистості.
З метою популяризації творчої спадщини Т.Г. Шевченка, утвердження
його духовних заповідей як важливого чинника консолідації суспільства,
актуалізації виховної та патріотичної роботи серед учнівської молоді вчителі
історії залучали учнів до участі у щорічному конкурсі учнівської творчості
«Ідея соборності України: творчість Тараса Шевченка; народ, суспільство,
держава, родина. Минуле, сучасне і майбутнє» у номінації «Історія України і
державотворення». Як результат, переможцями ІІІ (обласного) етапу конкурсу
стали учні Сімеонової В.М., Бикової О.І. (м. Кіровоград), Бібік Н.С.
(Бобринецький район), Філіпової С.М. (м. Знам’янка), Колісника Ю.В.
(м. Олександрія), а переможцем заключного етапу став учень 9 класу
навчально-виховного комплексу «Бобринецька гімназія – загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 1» Бібік Роман (керівник – Бібік Н.С.).
Гідно продемонстрували свої інтелектуальні здібності учасники
міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «Лелека – 2015». У
змаганнях взяли участь 1927 учнів з області та отримали такі результати:
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Дипломи
Бали
Бобринецькький
Вільшанський
Гайворонський
Голованівський
Добровеличківський
Знам’янський
Кіровоградський
Компаніївський
Маловисківський
Новоархангельський
Новоукраїнський
Олександрійський
Онуфріївський
Петрівський
Світловодський
Ульяновський
Устинівський
м.Знам’янка
м.Світловодськ
м.Кіровоград

Всього
41
51
10
113
101
120
117
16
34
57
131
60
55
15
95
33
14
155
103
606
1927

Золотий
Лелека
100-91
18
16
2
10
1
21
5
1
2
8
11
1
3
5
1
2
18
6
52
183

Срібний
Лелека
90-81
14
17
1
23
11
22
10
3
9
5
15
5
2
6
3
3
32
15
125
321

Бронзовий
Лелека
80-65
5
8
3
27
24
31
23
5
8
18
30
12
3
1
22
18
2
47
27
144
458

Учасник
64-0
4
10
4
53
65
46
79
7
15
26
75
42
47
14
62
11
7
58
55
285
965

Сьогодні випускник школи має досягти «результатів, якими є ієрархічно
підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева)
компетентності» [2]. Зважаючи на багатоманітність та загальнодоступність
джерел інформації, сучасному учневі немає потреби запам’ятовувати значну
кількість фактів із шкільних курсів історії та суспільствознавчих дисциплін.
Зрозуміло, це не стосується базових категорій, їх необхідно знати. За потреби ті
факти можна знайти в мережі Інтернет. Важливо доцільно застосовувати
знайдене, володіти відповідними уміннями й навичками, виявляти свої
ставлення. Компетентнісний підхід зміщує акценти щодо організації взаємодії
між учнем та учителем. Для учня процес навчання видозмінюється в процес
пізнання і завершується не стільки здобутими знаннями, скільки сформованими
уміннями, навичками і ставленнями. А вчитель відтепер повинен не лише
навчати, він повинен координувати пізнавальну діяльність. Він має
застосовувати не лише методичні прийоми навчання знань, а прийоми
формування предметно-історичних умінь, навичок і ставлень як основи
історичної компетентності учнів.
У 2015-2016 навчальному році 7 класи загальноосвітніх навчальних
закладів перейдуть на навчання за новими програмами для учнів 5-9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів, з якими можна ознайомитися на сайті
Міністерства освіти і науки України за адресою: www.mon.gov.ua.
Курс історії для 7 класу є логічним продовженням історії стародавнього
світу, новим етапом розвитку ключових і предметних компетентностей учнів
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згідно з їх віковими можливостями. Це перший систематичний курс вітчизняної
історії, мета якого – показати особливості розвитку українських земель даного
історичного періоду, зокрема процеси становлення і розбудови Київської та
Галицько-Волинської держав, Кримського ханства, політичний статус
українських земель у складі Великого князівства Литовського та інших держав,
особливості соціально-економічного становища та структури середньовічного
суспільства на території України, здобутки української культури в ІХ-ХV ст.
Зміст курсу всесвітньої історії структурований за проблемно-тематичним
принципом і має на меті формування в семикласників цілісних уявлень про
події, явища, процеси періоду Середніх віків (V ХV ст.) на прикладі
середньовічних
цивілізацій
–
Християнської,
арабо-мусульманської,
традиційних цивілізацій Середньовічного Сходу. Особлива увага спрямована на
формування уявлень та знань про еволюцію політичних структур
середньовічної Європи, зародження європейського парламентаризму,
становлення європейського права, діалог культур. Матеріал курсу
зосереджений навколо змістових ліній «людина – природа», «людина – світ
уявлень та ідей», «людина – світ речей», «людина – влада», «людина –
суспільство».
Навчання історії у 7 класі дасть змогу учням зрозуміти причини,
особливості та наслідки основних історичних подій, явищ, процесів
вітчизняної, європейської та світової історії в епоху Середньовіччя,
характеризувати досягнення і взаємовплив народів і цивілізацій цієї доби.
Особливого значення набуває засвоєння і використання понять та робота з
історичними картами [4].
Міцно відбитий у пам’яті зоровий образ території держави, відображеної
на карті, її розташування щодо інших держав, конфігурація кордонів, – є тим
каркасом, на який нанизується інформація про цю державу. Історична карта є
важливим об’єктом пізнавальної діяльності учнів: це й унаочнена основа для
осмислення зв’язків між історичними явищами та процесами, і джерело
історичної інформації, й інструмент узагальнення та систематизації
навчального матеріалу, і засіб перевірки знань та умінь учнів. Щоб карта
справляла належний навчальний ефект, її слід послідовно й систематично
використовувати на всіх етапах навчального процесу. У 7-х класах історичній
карті відведено роль одного з засобів здобуття історичних знань та
інтерпретації, реконструкції й пояснення історичного процесу, а також
розвитку критичного мислення учнів. Тож для формування просторової
компетентності важливо, щоб картографічні засоби навчання під час
сприйняття й осмислення нового навчального матеріалу на уроці
використовувалися не для ілюстрації розповіді вчителя або тексту підручника, а
були першими носіями нових навчальних знань [5].
О.І. Пометун узагальнила методику використання історичної карти в
навчанні в певних правилах, а саме:
1. Жодного уроку історії без карти або інших картографічних засобів.
2. Використання карти є доцільним і необхідних на всіх етапах навчання:
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під час вивчення нової теми, у процесі закріплення та узагальнення вивченого,
на етапі перевірки знань і вмінь школярів.
3. Паралельно з формуванням знань на основі карти слід організовувати
навчання школярів прийомів навчальної роботи з різними типами
картографічних посібників.
4. Наступність між картами забезпечується або співвідноситься із
загальною картою, або їх часовою характеристикою.
5. Робота з настінними й настільними картами за можливості має бути
паралельною і скоординованою» [3].
Виконання завдань з використанням картографічного матеріалу сприяє
формуванню в учнів просторових уявлень, історико-географічних знань і
картографічних умінь, сприяє розумінню і аналізу перебігу історичних подій і
процесів, розкриттю причинно-наслідкових зв’язків, узагальненню певного
історичного змісту.
Особливістю наступного навчального року є те, що вчителі історії вперше
отримали право обирати підручники для 7 класу, зокрема:
Автори

«Всесвітня історія» –
підручник для 7 класу
загальноосвітніх
навчальних закладів

«Історія України» –
підручник для 7 класу
загальноосвітніх
навчальних закладів

Гісем О. В., Мартинюк О. О.
Гісем О. В.
Іванюк О. Л., Бонь О. І.
Крижановський О., Крижановськa О., Хірна О.
Ліхтей І. М.
Подаляк Н.Г., Лукач І.Б.
Пометун О. І., Малієнко Ю. Б.
Щупак І. Я.
Власов В.С
Гісем О. В.
Гісем О. В., Мартинюк О. О.
Гупан Н. М., Смагін І. І.,
Пометун О. І.
Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н.Ю.
Смолій В.А., Степанков В.С.

Назва
видавництва
Ранок
Богдан
Літера
Наш час
Грамота
Генеза
ВД «Освіта»
Світоч
Генеза
Богдан
Ранок
Освіта
Грамота
Генеза

Учителям історії, які будуть викладати у 7 класах за новою програмою,
варто звернути увагу на публікації українських дидактів щодо нового у
підручникотворенні Пометун О.І, Баханова К.О., Малієнко Ю.В., Власова В.С.,
які видрукувані на сторінках фахового видання «Історія і суспільствознавство в
школах України: теорія та методика навчання у 2015 році» та опрацювати
статті з рекомендаціями:
- Малієнко Ю. Становлення середньовічної Європи / Ю. Малієнко //
Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. –
2015. - № 3. – С. 31-39.
- Малієнко Ю. Сучасна наука про проблеми середньовічної України
(Зауваги провідних українських істориків) / Ю. Малієнко // Історія і
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суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2015. № 1-2. – С. 34-39.
Педагогам, які будуть викладати історію України в 11 класах,
рекомендуємо глибоко опрацювати статтю вченого-історика: Кульчицький С.
Сучасна історія України: що треба знати одинадцятикласникам про події
останнього року в Україні. Актуальне інтерв’ю / С. Кульчицький // Історія і
суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2015. № 1-2. – С. 2-12.
З метою кращого ознайомлення з історією краю, рекомендуємо
використовувати тематичні матеріали з історії Кіровоградщини, які були
спільно підготовлені науковцями Кіровоградського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка Козир І.А., Чорним О.В.,
Вівсяною І.А., Філоретовою Л.М., Панченком К.І. з працівниками КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського» Кравченко Ю.В, Чертковою Н.С.,
Митрофаненком Ю.С., Гайдою Л.А. і надруковані у 2015 році у всеукраїнській
газеті для вчителів історії та правознавства «Історія України» видавництва
«Шкільний світ» № 2, 3, 4.
Сучасні орієнтири української освіти на європейські й міжнародні
цінності, прискорені темпи інтеграції України в європейський освітній простір
висувають на порядок денний перегляд і коректування навчальних програм
загальноосвітніх навчальних закладів для досягнення цілей і вирішення завдань,
що відповідають національним інтересам, сприяють опануванню школярами
механізмів взаємодії й співробітництва України з іншими державами світу,
поглибленню їхніх знань щодо способів соціальної мобільності й адаптації в
швидкозмінюваному світі.
Міжнародне право, до сфери регулювання якого належать відносини
держав у період збройних конфліктів, у своєму теперішньому стані виникло
недавно, утім воно має глибокі історичні корені, адже звичаї і закони війни такі
ж давні, як і сама війна, а війна така ж давня, як життя на Землі.
Міжнародне гуманітарне право є складником базової освіти української
молоді. Освіта з питань міжнародного гуманітарного права забезпечує знання
та навички випускників шкіл, формує ті відносини, які створюють необхідний
зміст загальної міжнародної базової освіти. Шкільний курс Міжнародного
гуманітарного права співвідноситься з правами людини, які повинні бути
захищені за будь-яких обставин, навіть під час збройного конфлікту, і в
сучасних умовах України є досить актуальним.
Курс за вибором учнів «Досліджуємо гуманітарне право» – це ефективне
навчання учнівської молоді незалежно від історії конкретної місцевості та
досвіду ведення збройних конфліктів. В умовах суспільної перебудови, високої
соціальної й політичної напруги така підготовка має опосередкований
потенційний ефект як спроба обмеження та запобігання порушень
гуманітарного права і прав людини через надання школярам освіти, що сприяє
розумінню й усвідомленню ними гуманітарних питань і проблем, які
виникають під час збройного конфлікту.
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При розгляді питань Міжнародного гуманітарного права на заняттях із
учнями рекомендується використовувати навчальну програму курсу за вибором
учнів «Досліджуючи гуманітарне право», підручник для загальноосвітніх
навчальних закладів «Досліджуючи гуманітарне право» (К: Основа-Принт, 2008)
та книгу «Навчальні модулі для молоді. Досліджуючи гуманітарне право»
(МКЧХ, 2004).
У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна ціною життя
Героїв Небесної Сотні, зусиллями українських військових, добровольців,
волонтерів відстоює свободу і територіальну цілісність, пріоритетного значення
набуває патріотичне виховання дітей та учнівської молоді.
Тому одним із найважливіших завдань педагогів є продовження роботи з
формування у дітей та молоді громадянських якостей, розуміння приналежності
до Українського народу. Особливу увагу слід приділити дітям та сім’ям, які
переїхали із території військових дій, сприяти їх адаптації у нових умовах та
нових колективах, залучати їх до активної діяльності та участі у позаурочних
заходах, надавати можливість реалізовувати свій інтелектуальний, творчий,
фізичний потенціал на благо України.
Патріотичне виховання має наскрізно пронизувати весь навчальновиховний процес, органічно поєднувати національне, громадянське, моральне,
родинно-сімейне, естетичне, правове виховання, базуватися на національній
історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і
громадянських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут та
долю країни.
Патріотичне виховання на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін
має сприяти формуванню у дітей національних та загальнолюдських цінностей,
особистісних якостей, що притаманні громадянину України.
Відповідно, всі заходи мають бути наповнені громадянсько-патріотичним
змістом, стверджувати ідею спільності інтересів та взаємоповаги усіх громадян
України, підтримувати прагнення кожної особистості до духовного,
інтелектуального, творчого та фізичного розвитку задля розквіту держави в
цілому.
Доцільно добирати і поєднувати різноманітні методи і форми
патріотичного виховання, уникати формалізму й одноманітності, насичувати їх
патріотичними емоціями та переживаннями, активно використовувати
приклади мужності й звитяги захисників України як з історичного минулого,
так і нинішніх воїнів-героїв, які боронять нашу державу від російської агресії.
Громадянський компонент виховання найвиразніше втілено у змісті
навчальних предметів освітньої галузі «Суспільствознавство», який
спрямований на формування переконливого почуття патріотизму й
громадянської свідомості дітей та учнівської молоді, знань про права і свободи
громадян, сутність громадянського суспільства.
Вихованню сучасного громадянина-патріота Української держави,
підготовці молоді до виконання ролі активних громадян, формуванню
громадянських навичок і цінностей, необхідних для ефективної участі у житті
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громади, сприяють курси за вибором суспільно-гуманітарного напряму:
«Вчимося бути громадянами» (для учнів 7(8) класу), «Ми – громадяни
України» (для учнів 9 (10) класу), «Світова слава українців» (для учнів 9
класу», «Живи за правилами» для учнів 7(8) класу), «Громадянська освіта:
основи демократії» (для учнів 11 класу).
Пропонуємо надавати перевагу активним формам роботи, що
передбачають самостійну або спільну роботу, набуття дітьми та учнівською
молоддю соціального досвіду; сприяють формуванню національної свідомості,
критичного мислення, ініціативності, творчого підходу до справи,
відповідальності за свої дії та вчинки: громадській, волонтерській діяльності,
соціальним практикам, пошуковій, дослідницькій та проектній діяльності,
дискусійним клубам, діяльності учнівських прес-центрів, флеш-мобам, акціям.
Важливо, щоб учні, незалежно від їх національності та регіону
проживання, ідентифікували себе з Україною, прагнули жити в Україні;
розуміли необхідність дотримання конституційних та правових норм,
володіння державною мовою; сприймали регіональну історію як частину
загальної історії України, відчували власну причетність до майбутньої долі
рідного краю як невід’ємної складової єдиної країни.
Важливу роль у патріотичному вихованні дітей та учнівської молоді
відіграє педагог, його особистий приклад, його погляди та практичні дії, що
мають бути взірцем для наслідування. Якість виховного процесу напряму
залежить від рівня підготовленості педагогів до кожного заходу; використання
різноманітних методів і форм; знання і вмілого врахування вікових й
психологічних особливостей дітей; відвертості, емоційності, оптимізму та
активної патріотичної позиції вчителя. Патріотичне виховання громадянина має
здійснюватися кожним педагогом на кожному уроці та в позаурочний час.
Звертаємо увагу, що з метою відновлення, збереження і популяризації у
суспільстві здобутків Українського народу у боротьбі за свободу та
незалежність, виховання у зростаючого покоління патріотизму, формування
національної ідентичності, вшанування подвигу та героїзму захисників
української державності, Указом Президента України від 14 жовтня
2014 року № 806 встановлено День захисника України, що відзначатиметься
щорічно 14 жовтня.
Рекомендуємо при відзначенні національних свят та пам’ятних дат,
зокрема Дня захисника України, Дня Гідності і Свободи, Дня Збройних Сил
України, Дня Соборності України тощо, керуватися методичними матеріалами
Українського інституту національної пам’яті, вшановувати сучасних героївзахисників України та пам'ять загиблих за свободу, єдність та незалежність
Українського народу.
Інтернет-ресурси з питань патріотичного виховання
Інститут
проблем
виховання
НАПН
України
ipv.org.ua/publications/zbirnuk.html
Український науково-методичний центр практичної психології та
соціальної роботи psyua.com.ua
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Український інститут національної пам’яті memory.gov.ua/publication
Український інститут соціальних досліджень імені Олександра
Яременка uisr.org.ua
Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського
nuou.org.ua/nauka/naukovi-publikatsii.html
Рада Європи (посібник «Демократичне управління школою)
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Resources/EDCPACK_EN.asp
Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської
молоді ukrjuntur.org.ua
Пластовий портал plast.org.ua
Благодійний фонд «Героїка» http://geroika.org.ua/
Всеукраїнська громадська організація «Закінчимо війну» http://stopwar.org.ua/rekom.php; http://stop-war.org.ua/view_news14.php?id=61
Історична правда istpravda.com.ua
Пам’ятаємо загиблих memorybook.org.ua
Центр досліджень визвольного руху cdvr.org.ua
Документальний серіал «Наша Скриня» www.fayloobmennik.net/3781087
Примітка: Лист Міністерства освіти і науки України «Про викладання
історії і суспільствознавчих дисциплін у 2015-2016 н.р.» буде надрукований у
фаховому журналі «Історія в школах України» № 6 та розміщений на сайті
МОНУ.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТУ З
ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ «ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ» В
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
О.П. Богданова,
методист науково-методичної лабораторії економіко-технологічних дисциплін
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
З вересня 2013 року Кіровоградська область приймає участь у дослідноекспериментальному освітньому проекті з підвищення рівня фінансової
грамотності української молоді шляхом впровадження курсу «Фінансова
грамотність» у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІI ступенів, який розрахований на 5 років. Партнерами проекту є
Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту
освіти, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) «Розвиток
фінансового сектору» (FINREP-II), Національний банк України та Університет
банківської справи Національного банку України.
Проект реалізується відповідно до наказів Міністерства освіти і науки
України від 19.07.2012 р. № 828 «Про проведення дослідно-експериментальної
роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації України на 2012-2019 роки» та від 17.06.2013 р.
№ 776 «Про розширення бази для проведення дослідно-експериментальної
роботи на 2012-2019 роки».
Передумовою впровадження проекту було проведене у вересні-жовтні
2010 року компанією InMind дослідження з питань фінансової грамотності та
обізнаності – «Фінансова грамотність та обізнаність в Україні: факти та
висновки», що виявило низький рівень фінансової грамотності українців та
обізнаності як споживачів фінансових послуг та продуктів, а також їх недовіру
до інститутів фінансового сектору.
Дослідження дозволило сформувати портрет середньостатистичного
українця, який користується фінансовими послугами. Йому бракує базових
знань про фінанси, він користується тільки базовими фінансовими послугами,
мало знає про свої права як споживача фінансових послуг і не довіряє
фінансовим установам. Дослідження також продемонструвало, що багато
українців переоцінюють свої знання у фінансовій сфері, більшість опитаних не
змогли правильно відповісти навіть на нескладні математичні фінансові
питання. З метою підвищення фінансової грамотності населення та зміни його
поведінки, зокрема спроможності приймати свідоме рішення і здійснювати
ефективні дії з метою управління власними коштами, був запроваджений даний
проект.
Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і
науки України у співпраці з Проектом USAID «Розвиток фінансового сектору»
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(FINREP), Університетом банківської справи та Національним банком України
з 2012 по 2014 рік проведено 5 тренінг-семінарів всеукраїнського рівня для
вчителів, методистів, завідувачів кабінетів ОІППО щодо впровадження курсу у
загальноосвітніх навчальних закладах.
На етапі планування дослідно-експериментальної діяльності визначалися:
об’єкт і напрями, за якими ведеться дослідно-експериментальна робота;
базові навчальні заклади, що здійснюють пошукову роботу;
критерії та інструментарій, за якими педагог визначає стан об’єкту на
початковому та вихідному етапах;
готовність учителів здійснювати таку роботу.
Об’єктами
реалізації
дослідно-експериментального
проекту
в
Кіровоградській області було визначено загальноосвітні навчальні заклади
І-ІІІ ступенів, напрямами – здійснення фінансової просвіти учнів шляхом
вивчення факультативного курсу «Фінансова грамотність».
Навчальний предмет «Фінансова грамотність» – це курс за вибором для
учнів 10 класів. Метою впровадження курсу є забезпечення глибокого
розуміння молодим поколінням практичних аспектів фінансових питань, вміння
раціонально вибирати необхідні фінансові послуги, сформувати практичні
навички використання фінансових продуктів та послуг, поводити себе
відповідально у питаннях, які стосуються фінансів.
Програму курсу поділено на 4 основні розділи: «Гроші і фінанси»,
«Заощадження та інвестиції», «Запозичення», «Страхування та власний
бюджет». Для викладання курсу було створено підручник, робочий зошит для
учня та посібник для вчителя. Програма USAID / FINREP – II також розміщує
матеріали на своїй веб-сторінці з метою надання допомоги у процесі
викладання та вивчення курсу.
Базовими навчальними закладами, що впроваджують освітній
експеримент були загальноосвітні навчальні заклади Кіровоградського,
Олександрійського та Добровеличківського районів Кіровоградської області:
- комунальний заклад «Навчально-виховне об`єднання природничоекономіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 –
позашкільний центр Кіровоградської міської ради»;
- комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад I ступеня «Гармонія» – гімназія імені
Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської
міської ради»;
- комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів №34 – економіко-правовий ліцей «Сучасник» – дитячоюнацький центр Кіровоградської міської ради»;
- Олександрійський навчально-виховний комплекс (ЗНЗ І – ІІ ступенів
№ 17 – ліцей) Олександрійської міської ради;
- ліцей інформаційних технологій Олександрійської міської ради;
- навчально-виховний
комплекс
«Олександрійський
колегіум
спеціалізована школа» Олександрійської міської ради;
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- Добровеличківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1
Добровеличківської районної державної адміністрації.
На першому етапі було здійснена робота над літературними джерелами,
зокрема методичною та фахова література, ознайомлено із сайтом проекту. Всі
матеріали були детально оброблені, проаналізовані та сформовані у вигляді
методичних рекомендацій щодо викладання курсу, з якими мали змогу
ознайомитися вчителі на обласному семінарі-тренінгу.
Семінар-тренінг вчителів економіки, що викладають курс «Фінансова
грамотність» з проблеми «Науково-методичні засади впровадження фінансової
грамотності в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних
закладів» був проведений науково-методичною лабораторією економікотехнологічних дисциплін 28 січня 2014 року на базі КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського». Під час семінару основна увага була зосереджена на
інтеграції курсу в систему загальної середньої освіти, практичних питаннях
його впровадження, навчально-методичному забезпечені та особливостях
методики викладання дисципліни. Також були розглянуті питання моніторингу
та оцінювання рівня знань з фінансової грамотності в загальноосвітніх закладах
України, основні засади та загальні питання впровадження курсу «Фінансова
грамотність» та проведений круглий стіл «Досягнення впровадження курсу
«Фінансова грамотність», проблемні питання та завдання на майбутнє».
За перший рік впровадження освітнього експерименту курс «Фінансова
грамотність» освоїли 104 учні 10-11 класів, в 2014-2015 навчальному році курс
вивчали 279 учнів. За відгуками учнів та вчителів, курс є доступним, цікавим та
має практичне значення. Більшість вчителів намагалися виходити за межі уроку
та поглиблено вивчали деякі теми, запропоновані навчальною програмою,
інтегрували предмет в різноманітні шкільні курси, здійснювали дослідницьку
діяльність, тісно співпрацювали з фінансовими та банківськими установами,
проводили екскурсійну роботу.
В рамках проекту протягом квітня – травня 2014 року під керівництвом
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти проводилася підсумкова
контрольна діагностика рівня фінансової грамотності.
За результатами комплексного аналізу підсумкового діагностичного
контролю, що включав структуровані співбесіди з вчителями, результати
вхідного та вихідного тестування учнів, було виявлено значне зростання рівня
знань учнів на 20%. Навчально-методичні матеріали курсу отримали високу
оцінку як вчителів, так і самих учнів.
30 квітня 2015 року підсумкова діагностика рівня фінансової грамотності
здійснювалася за допомогою електронної системи онлайн-тестування, що
створена Університетом банківської справи НБУ. Про узагальнені результати
підсумкового тестування буде поінформовано на офіційному сайті Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти та МОН України.
Ще одним напрямком реалізації дослідно-експериментального проекту є
проведення Змагання юних інвесторів, що здійснюється за технічної підтримки
Української біржі. Змагання організовані з метою закріплення фінансових знань
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про заощадження та фінансові інструменти, формування елементарних знань та
термінів мови інвестування, поглиблення розуміння процесу інвестування,
роботи фондового ринку та ринку цінних паперів з наголосом діяльності на
ринок акцій та фондового ринку. Шляхом ознайомлення з декількома
методиками вибору способів і об’єктів інвестування в учнів розвиваються
навички критичного мислення, формується розуміння, як працюють ринки
капіталу та фінансові інструменти, а також як вони взаємодіють з економікою,
історією, географією, інформаційними технологіями.
За підсумками загального рейтингу 2014 року в Змаганнях юних
інвесторів перше місце посіла команда учнів навчально-виховного комплексу
«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» Олександрійської міської
ради Кіровоградської області, керівник – Ілюшенко Оксана Леонідівна (учитель
економіки та географії).
З метою виявлення найбільш здібних та ерудованих учнів у період з 13 по
15 листопада 2014 року на базі Дніпропетровського університету
імені Альфреда Нобеля відбувся регіональний турнір з курсу «Фінансова
грамотність». Від Кіровоградської області в командних інтелектуальних
змаганнях взяли участь учні 10-11 класів комунального закладу «Навчальновиховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №34 – економікоправовий ліцей «Сучасник» – дитячо-юнацький центр Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області», зокрема: Бражніченко Олег, Комаров Дмитро,
Загурська Поліна, Столярова Олександра, Степанюк Єлизавета та керівник –
Костюкевич Павло Петрович (учитель математики та економіки цього ж
навчального закладу).
У 2013 році МОН України підтримало ініціативу Національного Банку
України про проведення занять з фінансової грамотності в ігровій формі у
дитячих закладах оздоровлення і відпочинку. УБС НБУ сформовано групу
волонтерів з числа магістрів та працівників окремих банків і з метою
підготовки тренерів для проведення інтерактивних занять з фінансової
грамотності для різновікових категорій учнів упродовж літнього відпочинку в
літніх таборах проведено навчання. У результаті такої акції протягом червнясерпня 2013 року було проведено заняття у 47 літніх таборах із 15 регіонах
України, в яких взяло участь понад 3000 учнів віком від 9 до 16 років.
У дитячих закладах оздоровлення та відпочинку Кіровоградської області
проведення занять з курсу «Фінансова грамотність» буде здійснюватися в
період літніх канікул 2015 року.
У 2014-2015 навчальному році продовжено формування навчальнометодичного забезпечення курсу «Фінансова грамотність», зокрема
представлено інтерактивний електронний (мультимедійний) навчальний
посібник.
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Серед нагальних питань, що вимагають підтримки і уваги координаторів
проекту найближчим часом, є:
1) підготовка до друку навчально-методичних матеріалів для
забезпечення потреби у них на місцях, особливо робочих зошитів та їх доставка
до регіонів;
2) забезпечення
всіх
учасників
експерименту
електронними
інтерактивними посібниками;
3) підготовка, організація та проведення відкритого регіонального турніру
для школярів з фінансової грамотності;
4) продовження роботи з розробки навчально-методичних комплектів з
курсу «Фінансова грамотність», які включатимуть навчальну програму,
методичний посібник для вчителя, навчальний посібник та робочий зошит для
учнів:
- 1-4 класи – пропедевтичний курс,
- 5-9 класи – курс з елементами фінансового виховання та фінансової
культури.
У перспективі реалізації дослідно-експериментального проекту буде
спрямована на:
1) продовження роботи методичного об’єднання вчителів щодо оновлення
методичних підходів викладання курсу «Фінансова грамотність»;
2) впровадження різноманітних освітніх продуктів з фінансової
грамотності;
3) виокремлення програмових питань, пов’язаних з фінансовою
грамотністю в якості ілюстративних матеріалів і конкретних прикладів;
4) залучення учасників проекту до участі у змаганнях юних інвесторів;
5) підготовка методичних рекомендацій щодо включення інформації про
реалізацію проекту у програму курсів підвищення кваліфікації вчителів
економіки.
Міністерство освіти і науки України затвердило викладання курсу на
експериментальній основі як факультативного предмету до 2019 року. Кожний
навчальний заклад може обрати «Фінансову грамотність» у варіативній частині
навчального плану, а вчителі – інтегрувати елементи курсу до інших
навчальних дисциплін.
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ПРО СТАН ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО
СПРЯМУВАННЯ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
О.Е.Жосан,
завідувач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»,
кандидат педагогічних наук
Формування духовного світу дітей та молоді, духовності як провідної
якості особистості – велике і складне завдання. Особливої актуальності воно
набуває сьогодні, коли складнощі соціально-економічного й політичного
розвитку країни у попередні роки боляче вразили молодь. Серед дітей та молоді
падає духовність, зріє зневіра у моральних орієнтирах у повсякденному житті.
Засоби масової інформації та комунікації дедалі більше впливають на
суспільство й особливо на молодь, нерідко потураючи культам сили, зброї,
моральному релятивізму і конформізму.
У ситуації гострого дефіциту ціннісних установок і орієнтацій релігійні
моральні цінності, які є основою гуманістичних цінностей, відіграють дедалі
вагомішу роль у сучасному вихованні дітей та молоді. Отже, виникає гостра
потреба в залученні християнських цінностей до процесу виховання дітей,
визначенні основних засад, напрямів, змісту, форм і методів формування
духовності на їх основі, які разом з іншими складовими сприятимуть розвитку і
формуванню духовної високоморальної особистості, майбутнього громадянина
України [8].
Вивчення курсів цього напряму в більшості шкіл України розпочалося у
вересні 2005 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
26.07.2005 р. № 435 «Про вивчення у навчальних закладах факультативних
курсів з етики, віри та релігієзнавства» [9]. В окремих навчальних закладах
Кіровоградської області це сталося значно раніше. Зокрема, у 1996-2002 роках у
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 33 Кіровоградської міської ради в
експериментальному режимі викладався предмет «Основи етики» (на основі
програм «Християнська етика», «Етика та естетика»), а у 2002-2005 роках –
курс «Етика: духовні засади» [1; 3]. Педагогічним колективом школи було
підготовлено збірник статей «Християнська мораль і виховна робота в школі»,
автори яких проаналізували педагогічну спадщину Г. Ващенка, власний досвід,
надали практичні поради колегам для реалізації виховного потенціалу курсів
духовно-морального спрямування. Крім того, вчителька української мови та
літератури Т. Шерета є автором значної кількості публікацій на сторінках
часопису «Благовіст», які розкривають досвід її роботи.
У 2006-2014 роках за бажанням педагогічного колективу та згодою
батьків у гімназії № 9 Кіровоградської міської ради проводився експеримент
регіонального рівня «Формування духовності особистості на засадах
традиційних християнських цінностей в умовах закладу освіти нового типу»,
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викладався курс «Етика: духовні засади». Колективом гімназії розроблено цикл
уроків з використанням міжпредметних зв’язків. З ініціативи Н. Коваленко,
директора гімназії, яка спільно з науково-дослідною лабораторією інноваційних
процесів та кафедрою педагогіки і психології КОІППО імені Василя
Сухомлинського запровадила цей експеримент, педагогічний колектив бере
активну участь у загальноукраїнських проектах. На базі гімназії у 2010 році
відбувся обласний етап Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії» [2], а у
2013 році обласна науково-практична конференція «Педагогіка духовності:
православні традиції та сучасна освіта в ретроспективі досвіду гімназії № 9
міста Кіровограда». У квітні – травні 2013 року директор гімназії та
педагогічний колектив долучилися до всеукраїнського проекту – розробки
циклу уроків за програмою «Біблійна історія. Християнська етика» [6], а з
2014 року ця програма була впроваджена в гімназії у 5 – 11 класах.
На базі комунального закладу «навчально-виховне об’єднання «Школа
козацько-лицарського виховання І-ІІ ступенів № 21 – суспільно-гуманітарний
ліцей – дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» (директор – Л. Засінець) у 2006-2011 роках було
проведено педагогічний експеримент регіонального рівня, який ґрунтувався на
використанні потенціалу традиційних національних цінностей та ідеалів
християнської етики. На думку педагогів, учнів і батьків, він мав вагомий вплив
на формування патріотичних якостей учнів. У процесі експериментальної
діяльності викладався предмет «Християнська етика в Українській культурі»,
творчо використовувалися ідеї творчої спадщини колишнього директора школи
В. Каюкова [4], удосконалювалася система козацько-лицарського виховання
школярів [6].
Вагомими в процесі вивчення курсів духовно-морального спрямування є
здобутки освітян Олександрівського району. Зокрема, з 2007 року в школах
області викладається факультативний курс «Джерело вічності. Основи
православної культури» [5]. Він став логічно-змістовим продовженням курсу
«Етика», який вивчався у 5-6 класах. Програма курсу була розрахована на учнів
7-8 класів. Цікавим був тандем авторів програми цього курсу. Його поява стала
можливою завдяки співпраці двох особистостей: Бориса Миколайовича Кузика,
уродженця Олександрівщини, та директора школи Людмили Іванівни Литвин.
Завдяки їх зусиллям, педагоги, які викладають цей курс, отримали потужне
методичне забезпечення: програму, посібник для вчителя, навчальний посібник,
який вже витримав кілька видань та отримав схвальні відгуки від вчителів
інших областей України. Видання вирізняються високою якістю друку,
ілюстративним матеріалом, глибоким змістовним наповненням, упорядкованим
методичним апаратом у вигляді запитань до кожного параграфу [6].
Особливістю курсу «Джерело вічності. Основи православної культури»
став потужний пласт регіональної релігійної культури та історії. Зокрема, такі
теми як «Православні святині Кіровоградщини», «Православні святині
Олександрівського краю», «Святі ікони Кіровоградщини» наближають учнів до
місцевої релігійно-духовної спадщини, формують відчуття причетності до
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духовного скарбу малої батьківщини. Загалом програма курсу передбачає
системний зв’язок : загальні релігійні канони – православна культура України –
релігійні пам’ятки та святині рідного краю. Таким чином, при вивченні курсу
«Джерело вічності. Основи православної культури» повною мірою
використовується методичний потенціал використання міжпредметних зв’язків:
курсів етики, християнської етики, всесвітньої історії, історії України та
регіональної історії [6].
У 2009 році той же авторський колектив підготував навчальний посібник
«Благовіст. Православна етика» для учнів 9 класів, який став продовженням
вивчення попередніх курсів духовно-морального спрямування. Завданням
цього курсу Б. Кузик та Л. Литвин визначили прагнення долучити молодь до
православних цінностей, допомогти учням у питанні життєвого
самовизначення, вдумливо та критично осмислити пошук власного сенсу
життя. Посібник дозволяє зорієнтуватися у соціумі, в якому діє понад 25 тис.
релігійних організацій. Традиційно зберігається зв’язок з релігійною історією
краю. Розділи «Духовні святині нашого краю» містять інформацію про історію
православних громад та культових споруд сіл Олександрівського району
Кіровоградської області [6].
Варто зупинитися на досвіді шкіл у процесі вивчення курсу «Основи
християнської етики». У збірнику, присвяченому кращим навчальним закладам
Кіровоградщини [12], міститься згадка про досвід роботи Петрівської гімназії
Петрівської районної ради. Як зазначається у збірнику, «запорукою успішності
духовного розвитку учнів можна вважати творчу, духовну атмосферу в
закладі», сформовану вчителем християнської етики, священиком-ієреєм
Михаїлом Царуком». Колективом школи створено кабінет християнської етики,
у якому розміщена православна бібліотека духовної літератури. Також кабінет
забезпечений періодичною літературою з православної тематики, відеотекою з
історії православних свят та життя святих, аудіозаписами церковних співів.
Приємною традицією стало відвідування кабінету учнями молодшої школи та
вихованцями дошкільних навчальних закладів. У 2012 р. о. Михаїл Царук разом
з доцентом Кіровоградського інституту розвитку людини «Україна»
В. Ігнатьєвим та вчителем християнської етики Назарівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Кіровоградського району О. Козаченко був учасником
П’ятих всеукраїнських покровських місіонерсько-просвітницьких читань [6].
Заслуговує на увагу досвід співпраці навчальних закладів з
Кіровоградським регіональним товариством «Православна просвіта», яке є
центром поширення православної літератури та організатором низки
благочинних акцій: «Різдвяний ангел», «Біла квітка», «З долоньки в долоньку».
Традиційними стали конференції «Єлисаветинські читання», організовані
вищими навчальними закладами міста (Інститут розвитку людини «Україна»,
Педагогічна академія, КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» та товариством
«Православна просвіта», присвячені розвитку духовності в освітніх закладах
Єлисаветграда та Кіровограда [6; 7]. Суттєву допомогу в удосконаленні
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навчально-методичного забезпечення викладання предметів духовноморального спрямування надає часопис для педагогів, студентів, учнів і батьків
«Благовіст», який видається товариством з 1998 року.
Серед результативних практичних заходів варто відзначити також досвід
співпраці учасників скаутського руху та «Православної просвіти» для
організації таборів відпочинку з метою розвитку духовності та патріотизму
учнівської молоді Кіровоградщини [6]. Важливою формою позакласної роботи
з учнями є проведення екскурсій «Перлини релігійної архітектури
Кіровоградщини: втрачені, збережені та відроджені святині» та «Православні
святині Єлисаветграда», в організації і проведенні яких беруть участь активісти
товариства «Православна просвіта».
На сьогодні в школах області здійснюється викладання курсів духовноморального спрямування за такими навчальними програмами:
- Основи християнської етики (1 – 11 кл.);
- Християнська етика в Українській культурі (1 – 11 кл.);
- Основи православної культури (7 – 8 кл.);
- Етика: духовні засади (1 – 4 кл.);
- Біблійна історія. Християнська етика (5 – 11 кл.).
Стислий аналіз досвіду вивчення курсів духовно-морального
спрямування на Кіровоградщині дає можливість зробити висновки про
оригінальні підходи та значні здобутки колективів навчальних закладів та
окремих педагогів. Досвід освітян Кіровоградської області, видані ними
посібники, розроблені конспекти уроків, результативна участь у всеукраїнських
науково-практичних конференціях, організація цікавих регіональних заходів,
співпраця з батьками та громадськими організаціями довели ефективність їх
впровадження в школах області [3; 6; 7; 12].
Проте, останніми роками спостерігається суттєве зниження кількості
навчальних закладів, де викладаються предмети духовно-морального
спрямування. Якщо у 2008 році їх було 22 у 9 районах та 3 містах, а викладало
26 учителів, то за п’ять років кількість таких закладів зменшилася до 17 у
7 районах та 2 містах, а кількість учителів – до 21. Основна причина такого
стану полягає у значному зменшенні фінансування варіативної складової
навчального плану, а в деяких районах таке фінансування взагалі відсутнє.
Наприклад, у 2013/2014 навчальному році припинилося викладання
християнської етики у Бобринецькому районі, а у 2014/2015 – в
Олександрійському. Це дуже прикро, оскільки там є прекрасні вчителі вищої
кваліфікаційної категорії, які мають позитивні результати у викладанні цих
предметів та потужну навчально-методичну базу. Стосовно ж використання
інваріантної складової згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки на
2014/2015 рік [8; 10], масового поновлення викладання етики (за програмами
2005-2006 років) або впровадження викладання християнської етики в
5-6 класах не спостерігається.
На жаль, у деяких районах мають місце порушення вимог порядку
викладання в загальноосвітніх навчальних закладах курсів духовно-морального
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спрямування (наказ МОН України від від 26.07.2005 р. № 437 «Про вивчення у
навчальних закладах факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства»
[9]), які переважно полягають у відсутності спеціальної підготовки вчителів, що
викладають вказані курси. Зважаючи на зазначене, слід звернути увагу
керівників навчальних закладів на те, що викладати їх мають право лише
вчителі, які пройшли відповідну підготовку (курси перепідготовки або курси
підвищення кваліфікації вчителів предметів духовно-морального спрямування).
До того ж, не в усіх загальноосвітніх навчальних закладах створена необхідна
навчально-методична база для їх викладання.
Кафедра педагогіки, психології і корекційної освіти КЗ «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського» здійснює систематичну роботу з науково-методичного
забезпечення викладання предметів духовно-морального спрямування:
забезпечує проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів
зазначених предметів (на базі інституту з 2007 року організовано проведення
курсів підвищення кваліфікації вчителів, які викладають предмети духовноморального спрямування. З цією метою було розроблено та в установленому
порядку ліцензовано відповідну Освітньо-професійну програму. Проблематика
курсів постійно вдосконалювалася. Зокрема, у 2012 році відбулися курси з
проблеми «Компетентнісний підхід до вивчення предметів духовно-морального
спрямування»);
здійснює інформаційно-методичний супровід відбору та використання
в навчально-виховному процесі навчальної літератури (підручники, посібники,
робочі зошити) та інших засобів навчання;
надає консультативну допомогу вчителям з питань викладання та з
питань організації позакласної роботи, щодо участі учнів у щорічних
олімпіадах юних знавців Біблії, а вчителів – у щорічних конкурсах «Вчитель
року з предметів духовно-морального спрямування», що проводяться на базі
Острозької академії;
залучає вчителів до науково-дослідної діяльності (забезпечує їхню
участь у науково-практичних конференціях, що систематично проводяться
Міністерством освіти і науки України, вищими навчальними закладами у
співпраці з громадськими організаціями; надає необхідну допомогу щодо
редагування наукових статей та їх публікації у науково-методичному часописі
«Педагогічний вісник»);
вивчає перспективний досвід кращих учителів.
На сайті кафедри функціонує сторінка «Вчителям предметів духовноморального спрямування, методистам РМК, ММК», на якій регулярно
виставляються нормативно-правові документи та матеріали науковометодичного та навчально-методичного характеру.
Міністерство
освіти
і
науки
України
передбачило
з
2014/2015 навчального року можливість вивчення в школах етики або інших
предметів духовно-морального спрямування у 5–6 класах не лише за рахунок
годин варіативної складової навчального плану, але й за рахунок інваріантної
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складової (Типовий навчальний план загальноосвітнього навчального закладу,
додаток 13) [10].
Потрібно також зауважити, що викладання предметів духовноморального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах, як
зазначається в нормативних документах Міністерства освіти і науки України
[8-10], можливе лише за умови письмової згоди батьків та за наявності
підготовленого вчителя. Відповідно до Закону України «Про загальну середню
освіту» викладати навчальний предмет «Етика» та факультативні курси
морально-етичного спрямування можуть особи, які мають вищу педагогічну
освіту та документ про проходження відповідної курсової підготовки.
Підготовка вчителів курсів духовно-морального спрямування здійснюється в
низці вищих навчальних закладів країни або на курсах підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів при обласних інститутах післядипломної педагогічної
освіти.
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СПРИЙМАННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА У
ХУДОЖНЬО-ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
В.В. Кондратова,
доцент кафедри дошкільної та початкової освіти комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук;
С.В. Черненко,
методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Сьогодні мистецтво у системі сучасної освіти розглядається як суттєвий
компонент загальної освіти школяра. Його могутній пізнавальний і виховний
потенціал пов'язаний з естетичною природою, завдяки якій осягаються
потаємні найскладніші процеси духовного життя людини, її внутрішнього
світу.
Сучасне навчання, і мистецьке зокрема, ґрунтується на засадах
особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в
основних нормативних документах освіти – державних стандартах, навчальних
планах, програмах [1]. Враховуючи той факт, що ключовим компонентом у
зазначеній освітній моделі є продуктивна діяльність учнів, доцільно зосередити
увагу саме на видах, формах і методах організації цієї діяльності вчителем
таким чином, щоб учні наприкінці навчального року були б здатні діяти у
відповідності до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
У 2015-2016 навчальному році учні 5-7 класів опановуватимуть зміст
загальної мистецької освіти за новою програмою «Мистецтво» (авт. Л. Масол,
О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова,
Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новікова, Н. Овіннікова), яка включає три блоки:
«Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» та інтегрований курс
«Мистецтво» [2].
Цілісна структура програми передбачає єдиний тематизм за роками
навчання (однаковий як для автономного викладання музичного та
образотворчого мистецтва, так і для інтегрованого курсу). Якщо у попередніх
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класах основної школи учні засвоювали особливості мови різних видів
мистецтва (5 кл.), палітру мистецьких жанрів (6 кл.), то у 7 класі вони мають
ознайомитися з новітніми явищами у мистецтві в єдності традицій і
новаторства (тема навчального року «Мистецтво: діалог традицій і
новаторства»).
Спільна тематика року розподіляється на окремі теми варіативно, адже
змістове наповнення конкретизується відповідно до специфіки кожного з
блоків програми: предметів «Музичне мистецтво» і «Образотворче мистецтво»
чи інтегрованого курсу «Мистецтво».
Основними видами діяльності учнів на уроках мистецьких дисциплін
у 7-х класах залишаються: художньо-творче самовираження дитини (спів,
музично-творча та художньо-творча діяльність); сприймання, аналізінтерпретація та оцінювання художніх творів; пізнання явищ мистецтва й
засвоєння відповідної мистецької термінології.
Вивчаючи музичне мистецтво, учні 7 класу ознайомляться з різними
видами аранжувань народної та академічної музики, особливостями
відображення етнічних мотивів у класичній і сучасній музиці (тема 1 «Музичне
мистецтво у нашому житті») та особливостями сучасних музичних явищ –
джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня (тема 2 «Новаторство в музичному
мистецтві»).
Значну увагу слід приділяти на уроках формуванню вокально-хорових
навичок. Зважаючи на вік учнів (початок мутаційного періоду голосу), учителю
слід добирати яскраві сучасні твори, зокрема мовою оригіналу, цікаві для
виконання дітям з відповідною вокальною теситурою. Крім того, доцільно
спонукати учнів до створення елементарного музичного супроводу до
виконуваних вокальних творів за допомогою комп’ютерних програм,
електронних музичних інструментів (за наявності), мотивувати проявляти
самостійність у процесі пізнання музичних явищ сучасності, використовувати
інтернет-ресурси, комп’ютерні програми з музичного мистецтва у пошуководослідній і соціокультурній діяльності.
Вивчаючи образотворче мистецтво, учні 7 класу опановуватимуть
особливості мистецтва архітектури, зокрема, пам'ятками рідного краю, України;
видами декоративно-прикладного мистецтва - розписом, вишивкою,
писанкарством, витинанкою, народною іграшкою тощо (тема 1 «Мистецтво в
нашому житті»), а також різними видами дизайну – графічного, промислового,
ландшафтного, арт-дизайну (тема 2 «Дизайн»).
Основними видами діяльності на уроках залишаються сприймання й
аналіз-інтерпретація творів мистецтва та художньо-творча діяльність, що
передбачає застосування різних художніх технік і матеріалів. На уроках
доцільно використовувати інноваційні технології, комп’ютерні програми,
Інтернет - ресурси.
На уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» учні 7 класу мають
ознайомитися з різними видами аранжування народної та академічної музики,
особливостями відображення етнічних мотивів у класичній і сучасній музиці;
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особливостями мистецтва архітектури, зокрема, на прикладі архітектурних
пам'яток рідного краю, України; видів декоративно-прикладного мистецтва
(тема 1 «Мистецтво у нашому житті»); особливостями сучасних музичних
явищ – джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня та різних видів дизайну (тема 2
«Новітні мистецькі явища, дизайн»).
Провідними видами діяльності на інтегрованих уроках у 7 класі
залишаються сприймання й аналіз-інтерпретація творів мистецтва та художньотворча діяльність (хорова, художньо-практична). Важливого значення слід
приділяти застосуванню на уроках інтегративних художньо-педагогічних
технологій, методів і прийомів стимулювання асоціативно-образного мислення
(міжвидових мистецьких паралелей, аналогій, порівнянь тощо), що зумовлено
спільним тематизмом, який об’єднує навчальний матеріал різних видів
мистецтва, насамперед музичного і образотворчого. Також на уроках доцільно
застосовувати інтерактивні, проблемно-евристичні, комп’ютерні технології;
стимулювати пошук учнями в мистецтві особистісно значущих смислів,
співзвучних власному досвіду.
Особливістю навчальної програми є варіативність художнього
наповнення змісту: кожен учитель може обирати різноманітні твори мистецтва
для реалізації завдань програми, розкриття теми уроку та набуття учнями
ключових і предметних компетентностей, визначених програмою.
Спрямовуємо увагу на те, що відбір художньо-дидактичного матеріалу для
використання на уроках мистецьких дисциплін має базуватися з опорою на
шедеври українських і зарубіжних митців, творчість народних майстрів, що
активно сприятиме розвитку спеціальних художніх здібностей, формуванню
естетичного смаку та художніх цінностей учнів.
Важливою є виховна функція мистецтва, на реалізацію якої слід звертати
безпосередню і систематичну увагу на уроках. Вона закладена у самому змісті
творів мистецтва, завдяки чому потрібно здійснювати виховання гуманістичних
цінностей і пріоритетів, важливих моральних якостей особистості – доброти,
дружби, любові, поваги до родини тощо. Використання на уроках творів та
характеристики творчості українських митців сприятиме формуванню основ
патріотичного виховання особистості. Адже місія мистецтва є дуже важливою у
справі виховання патріотизму, гордості за землю, країну, в якій ми живемо,
талановитих людей, які виходили з нашого народу або таланти яких розквітали
на теренах нашої землі. І тому саме з цієї позиції вчителеві потрібно розкривати
зміст творів українського мистецтва, адже українцям є чим пишатися:
мистецькі шедеври з’являлися не фрагментарно, а впродовж усього історичного
і культурного розвитку. На теренах сучасної України була і велична
трипільська культура, і відлуння античної цивілізації. Згадаймо, що саме Київ
був матір’ю міст руських, а унікальні мистецькі явища – українське козацьке
бароко, жанр хорового концерту, писанка, петриківський розпис є родом саме з
України. І цей перелік можна продовжувати досить довго, адже в усіх видах
мистецтва були в нашій культурі значні досягнення від найдавніших часів до
сьогодення.
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Уроки предметів художньо-естетичного циклу – це уроки мистецтва,
і тому найдоцільніше більшість із них будувати за методом емоційної
(художньо-педагогічної) драматургії, який спрямований на активізацію
емоційного відношення школярів до мистецтва. Цей метод сприяє створенню
атмосфери зацікавленості, живого інтересу до уроку. Його основна функція
полягає, насамперед, у тому, щоб допомогти учням зрозуміти, пережити досвід
емоційно-естетичного ставлення до навколишнього світу, втілений в образній
структурі твору мистецтва, окрім того цей метод покликаний робити процес
пізнання мистецтва цікавим і захоплюючим.
Навчальна діяльність учнів з предметів художньо-естетичного може
проводитись у різних формах окрім письмових (запис учнями будь-якої
інформації зі слів учителя чи з дошки, контрольних, самостійних робіт,
написання рефератів), які спричиняють додаткове недоцільне навантаження
учнів. Примусове ведення учнями зошитів, виконання письмових домашніх
завдань є недоцільним і несприятливим для організації творчої мистецької
діяльності.
Основним видом домашніх завдань в основній школі з предмета
«Музичне мистецтво» мають бути завдання на слухання та інтерпретацію
музики в навколишньому середовищі, а також завдання творчого спрямування.
З предмета «Образотворче мистецтво» домашніми завданнями можуть бути
спостереження та замальовки ескізного характеру з натури, з пам’яті предметів,
краєвидів тощо.
Відповідно до чинної програми «Мистецтво», спільними для всіх
предметів освітньої галузі «Мистецтво» є мистецько-діяльнісні здатності учнів,
а саме: інтерпретація змісту мистецьких творів, висловлювання власних
суджень про мистецтво, міжособистісне спілкування з приводу мистецтва,
співпраця в групах, розуміння взаємодії різних видів мистецтв, користування
різними джерелами інформації.
Сприймання (слухання, споглядання) мистецьких творів, їх інтерпретація
(без нав’язування вчителем свого розуміння твору, його аналізу) є новою, і
поки що складною вимогою для вчителів. Тому хочемо більше уваги приділити
саме її розкриттю.
Поняття «інтерпретація», яке прийшло на зміну звичному для наукового
знання «аналіз», останнім часом набуло у художньо-педагогічній і методичній
літературі та в навчальних програмах мистецьких дисциплін широкого вжитку.
Відмінність у тому, що аналіз, як один із методів наукового дослідження
шляхом розчленування предмета пізнання, ґрунтується на суто об’єктивних
чинниках, в той час як інтерпретація – на суто індивідуальному відчутті та
розумінні сприйнятого. Термін «інтерпретація» (від лат. – роз’яснення,
розкриття) може відноситися до наукових текстів, але частіше
використовується відносно літературних творів та творів образотворчого чи
музичного мистецтва; а в музиці – ще й виконавства [3, 125]. Художня
інтерпретація передбачає глибоке проникнення у зміст художнього твору,
виявлення ціннісного ставлення до нього. Вона спонукає до роздумів, викликає
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асоціації, народжує емоції. У процесі інтерпретації «принципового значення
набуває пошук у мистецтві особиcтісно значущих смислів, співзвучних
власному духовному досвіду людини. Учень будь-якого віку, як i доросла
людина, осягає сенс творів мистецтва не тільки в межах набутого суто
художнього досвіду (знань), але й у широкому полі життєвих цінностей i
смислів, загального світовідчуття, світобачення і світорозуміння. Багатогранні
образи мистецтва потребують для свого розуміння духовної рефлексії i
водночас сприяють її виникненню; лише унікальний, неповторний духовний
світ особистості задає «тон» індивідуальному художньому сприйманнюінтерпретації» [4].
Розглянемо індивідуальне сприймання-інтерпретацію художнього твору
як одну із форм художньої діяльності учня. Під час такого сприймання
відбувається зустріч учня з художнім твором, у якому «зашифровані» думки й
почуття автора. «Саме в цей момент народжується новий, так само унікальний
художній образ, як і той, який створив митець» [5, 34]. Яскравість і повнота,
емоційне забарвлення створеного уявою «нового образу» залежить від ряду
факторів, зокрема, знань, накопиченого чуттєвого (зорового, слухового,
тактильного тощо) та суспільного досвіду, художньо-творчого середовища [6].
Звідси – чи не найважливішим завданням для вчителів мистецтва буде підбір
великої кількості високохудожніх різновидових та різножанрових творів
мистецтва взятих з різних джерел: підручників, педагогічних кейсів,
періодичних видань, бібліотечних фондів, Інтернет-мережі. Використання
інформаційно-комунікаційних технологій у поєднанні з технічними засобами
навчання є оновленим інструментарієм сучасного педагога, що прилучає учнів
до умов насиченого інформаційного простору, гармонізує творчу взаємодію
вчителя з учнями, дає можливість спілкуватися з ними однією мовою [7].
Значна кількість переглянутого, прослуханого, прочитаного формує
почуття стилю, естетичний смак, певний мистецький еталон, виконує роль
скарбниці накопичених художніх вражень, на тлі яких стає можливою поява
культурної, естетично розвиненої особистості, здатної до висловлювання
власних суджень, до діалогу з мистецтвом. Звісно, цей діалог стане можливим
лише за умови активного спілкування школярів з творами мистецтва спочатку
під керівництвом педагога, який володіє культурою художнього сприйняття,
уміє словами передати зміст твору мистецтва, а потім самостійно.
У ході вміло організованого педагогом сприймання відбувається
«занурення учнів» у вдало підібраний художній твір, виникає естетичне
збудження, на тлі якого «розгортаються особливі образно-художні
переживання» і поступово формуються почуття соціокультурної природи, такі,
наприклад, як гордість, співчуття, страждання. Цей процес безпосередньо
пов’язаний з двома давньогрецькими поняттями: сугестією – навіюванням і
емпатією – співпереживанням. За умови, що дані поняття по-справжньому
співпрацюють між художником та аудиторією, це призводить до духовного
очищення, яке переживають і глядач і митець [8].
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Яким же чином забезпечити глибоке проникнення учня у зміст
художнього твору на рівні інтерпретації?
Інтерпретація починається з аналізу. Художній аналіз суттєво
відрізняється від інших видів аналізу. За О. Рудницькою, він передбачає
дослідження компонентів твору та їх зв’язків, створює необхідні передумови
для пізнання його образного строю, занурення у світ естетичних і життєвих
ідеалів автора [9]. Саме на етапі такого аналізу учні набувають досвіду
художньо-творчої діяльності, оволодівають знаннями, вміннями і навичками,
необхідними для сприймання та відтворення художніх образів. Мета аналізу
художнього твору – поглиблення процесу його сприймання, передумова
учнівської інтерпретації.
Перш ніж аналізувати художній твір, необхідно створити належні умови
його сприймання; розглядання і слухання мають викликати в учнів загальне
позитивне враження, зацікавити. «Переходити до аналізу, – як зазначає вченийпедагог О. Ростовський, – варто лише після того, як діти вільно висловилися
про свої враження від музики». Послідовність аналізу твору – від розкриття
його задуму, змісту, від загальної характеристики до деталей і окремих
виразних засобів. Мислення дітей повинно націлюватися на з’ясування того,
яким є загальний настрій твору (радісно-святковий чи похмуро-буденний
тощо), які почуття і переживання викликає (романтично-схвильовані чи
гнітючі, бадьорить чи заспокоює тощо), якими засобами це досягається
(мелодія, темп, лад, ритм, колорит, фактура, композиція тощо). Інформаційний
образ художнього твору, створений педагогом, «може бути більш або менш
глибоким, а аж ніяк не викривленим» [10]. У бесіді слід прагнути до того, щоб
пояснююче слово вчителя було коротким, конкретним і образним, таким, що
спонукає учнів до діалогу. Вчителю треба давати дітям не готові оцінки
художньому твору, а заохочувати їх до висловлювання власних суджень та
переживань з приводу сприйнятого.
У межах діалогу вчитель має чітко виконувати роль лише організатора і
посередника між тими, хто сприймає твір і самим твором. У пригоді може стати
проблемно-евристична бесіда, в ході якої він організовує активну пізнавальну
діяльність учнів шляхом конструювання серії взаємопов’язаних запитань. Сама
форма запитань може спонукати школярів до активізації мислення.
О. Ростовський говорить: «Якщо запитати: «Які засоби художньої виразності
використані?», діти, звичайно, дадуть відповідь на рівні їх переліку. Але досить
змінити форму запитання: «Як виражається характер твору? Від чого залежить
його настрій?» – і учні починають мислити активніше».
Вчителі часто використовують запитання: «Що зображає твір? Що він
виражає?». Постійне нудне повторення цих запитань на уроці починає
викликати у дітей байдужість, інертність. Тому слід дбати про варіативність
подібних запитань з урахуванням життєвого змісту. Наприклад: «Чи відчували
ви коли-небудь настрій, як в цьому творі? Що міг відчувати автор, коли писав
цей твір? Чи зустрічалась вам людина, портрет якої «намалювала» музика? Які
пережиті емоції спонукали автора до вибору сюжету картини?» тощо.
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Як зазначено вище, процесу інтерпретації повинен передувати етап
виникнення елементарної зацікавленості учнів художнім твором чи
особистістю автора. Франсуаза Барб-Галль вважає, що дітей 5-7-х класів
можуть зацікавити: основні моменти життя художника, техніка, яку
використовує художник або скульптор, те, як довго створювався твір, символи,
які слід розшифрувати, щоб відкрити доступ до прихованого сенсу картини,
наприклад, що означає голуб, намальований на картині, зв’язок роботи з
історією. Зміст картини вона рекомендує пояснювати крок за кроком,
відповідно до розвитку інтересу дітей і відносно цього створила методичні
рекомендації [11] усім, хто любить живопис і хто прагне передати цю любов
дітям. Від читача не вимагається спеціальної підготовки і педагогічного
досвіду, що дозволяє рекомендувати популярне в усьому світі видання в якості
навчального посібника навіть вчителям художньо-естетичних дисциплін з
числа нефахівців. Тим більше, що книга доступна для читання в режимі онлайн.
Активізувати бесіду можуть і так звані «незакінчені речення». Нижче
подаємо один з прикладів формулювання власних суджень учнів у процесі
аналізу творів мистецтва (за Н. Мінасян) [12]
погоджуюсь з тим, що…
звертаю увагу на те, що…

думаю, що

я

підкреслюю те, що…

пропоную…
переконана(ний) в тому,
що…
маю сказати про те, що…

Техніка «незакінчені речення» належить до інтерактивних технологій. Ці
технології широко використовуються для активізації діяльності учнів на
уроках. Тому доцільною буде використовувати у навчальному процесі
предметів освітньої галузі «Мистецтво» й інших інтерактивних технологій,
наприклад, «мікрофон», «робота в парах», «робота в малих групах», «мозковий
штурм», «дерево рішень», «фасилітована дискусія», що заохочують учнів
допомагати один одному, взаємодіяти [13].
Фасилітована дискусія спрямована на розвиток навичок пильно
спостерігати картини, занурюватися у музичний твір і уявляти художній образ
твору, відчувати епоху його створення. Вона може бути одним із шляхів до
розуміння мистецтва, його інтерпретації, може навчити висловлювати власну
думку з приводу того чи іншого художнього твору, навчити відчувати
мистецтво серцем.
Крім інтерактивних технологій кооперативного та колективно-групового
навчання, є інтерактивні технології ситуативного моделювання, зокрема:
імітація, рольова гра, драматизація, інсценізація, які сприяють вільному
висловлюванню учнями своєї думки, їхньому самовизначенню, емоційному
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розвитку, вихованню здатності контролювати прояв емоцій. В умовах
дидактичної гри учасники навчального процесу беруть на себе відповідальність
за обране рішення в уявних подорожах, костюмованих «зануреннях» в епоху,
«оживленні» картин, інсценізації пісень тощо.
Технології ситуативного моделювання також стають запорукою
ефективної співпраці учнів у груповій роботі на уроці та у позаурочний час,
забезпечують формування такої мистецько-діяльнісної здатності учнів, як
міжособистісне спілкування з приводу мистецтва, що є вимогою програми.
Розглянувши особливості організації сприймання художніх творів, як
одного з провідних видів діяльності учнів на уроках мистецтва, не можна
залишити поза увагою і практичну діяльність. Вона має розглядатися у
взаємозв’язку з інтерпретаційною діяльністю вчителя, з його вмінням
тлумачити художній образ, спираючись на використані митцем засоби
виразності, тобто вмінням вчити не мистецтву, а мистецтвом.
Щоб донести художній образ до глядачів, слухачів, переживання автора
повинні «матеріалізуватися» у звуках, ритмах, лініях, кольорах і т. п.
Наприклад, звучання флейти викликає в уяві легкі й світлі образи, щось
невагоме, мрійливе, а звуки віолончелі – низькі, важкі, оксамитові – тривожні
образи, якесь занепокоєння, тугу, розчарування. В аналізі-інтерпретації вчителя
тембр флейти може відобразитися в такій характеристиці: «холодний,
блакитно-світлий, як прозоре весняне повітря…», а тембр віолончелі –
«туманом синім огортає, занурює у морок незвіданих світів…».
У живопису провідним засобом вираження є колір, безмежність відтінків
якого породжує значні інтерпретаційні можливості для вчителя і спонукає учнів
до багатства палітри у творчих роботах. Наприклад, блакитний у розмаїтті
відтінків може бути «небесною блакиттю», «насиченим, як небо в ясний
морозний день», «ніжно-лазуровим» тощо. Образні характеристики кольору
надихають учнів на пошук потрібного відтінку в зображенні неба: до кобальту
синього вони додадуть білил. Вохристий – «золотосяйний», «немов пожухле
старе листя», «жовтувато-оливкове осіннє марево» будуть відшукуватись у
змішуванні вохри золотистої, вохри червоної, кадмію лимонного.
Поривчастий, пружний, збуджений, рвучкий ритм викликає в уяві образи
непокірної стихії, вихру революційних подій, незгоди, протесту, для
зображення яких графічно варто використати контраст, ламані лінії,
нерівномірні, подібні до сполохів, штрихи, а в музиці – напружені гармонії,
контрастну динаміку, регістр, темп, «рвану» мелодію.
Коли учні малюють на космічну тематику, можна їм запропонувати
послухати музичний твір відомого литовського художника і композитора,
Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса «Соната» та переглянути його пейзаж
«Соната зірок».
Школярі з’ясовують, що у картині автор передає гармонію руху зірок.
Музика картини Мікалоюса Чюрльоніса – це дивовижна гра ритмів, плавних
ліній, кольорових плям. За допомогою ритму передається рух. Також
підкреслює рух на картині направлення ліній. У сонаті розвивається декілька
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тем. Головна тема – «Зірка», додаткові – «Планети», «Галактика». Після цього
учні під музичний твір «Соната» малюють своє бачення космосу, передають у
своїх роботах враження, які викликала музика за допомогою різних видів ліній,
кольорових плям у живописній, графічній чи змішаній художній техніці.
Дуже доречним є проведення музейних уроків. Музейний урок має свої
специфічні особливості. В ньому присутні музейні форми комунікації, але
музейні засоби передачі і сприйняття інформації використовуються, виходячи з
погляду педагогіки. Музейний урок обмежує використання експонатів залежно
від поставленої мети. Його структура відповідає звичайному шкільному уроку.
Це вимагає від музейного педагога узгодження своїх дій з учителями, які
викладають предмети освітньої галузі «Мистецтво» у загальноосвітніх
навчальних закладах.
Музейний урок відрізняється від звичайного уроку тим, що основним
джерелом нової інформації для учнів є не тільки розповідь вчителя та
наукового співробітника музею, але й справжні пам'ятки історії і культури. Він
проводиться у приміщені музею.
Теми музейних уроків, можуть стосуватися шкільної програми з різних
предметів, а також можуть бути самостійними, орієнтованими на отримання
додаткових знань про будь-яку окрему сферу життя або подію.
Обирати теми для музейних уроків потрібно опираючись на такі чинники:
вид музею; можливість створити «уявний» клас; представлення експозиції за
темою, що вивчається; технічні можливості музею.
На нашу думку, музейні уроки – це ефективний спосіб залучення
школярів до культурної спадщини попередніх поколінь.
Урок образотворчого мистецтва, проведений в музеї, дає можливість
ознайомити учнів з оригіналами картин художників, здійснити аналізінтерпретацію творів, що вивчаються; формувати у школярів пізнавальні,
комунікативні, творчі та художні здібності.
Саме через інтерпретацію, що передує художньо-практичній діяльності,
непомітно, засвоюється художня грамота, з’являються знання, вміння, навички
у користуванні засобами вираження. Даний процес стане більш
результативним, якщо вчитель використає внутрішні образні зв’язки різних
видів мистецтв, співзвуччя художньо-мовних домінант кожного з них.
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ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ –
ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ТА УСПІХУ
Л.А.Ткаченко,
методист науково-методичної лабораторії природничо-математичних
дисциплін комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Освіта, як одна з найважливіших складових ланок суспільства, залежить
від процесів, що відбуваються в ньому і має швидко реагувати та відповідати
стану науково-технічного прогресу, оскільки готує фахівців, формує певні
життєві погляди. Реформування національної освіти в Україні породжує велику
потребу у нових підходах до організації навчально-виховного процесу в школі,
у пошуку ефективних технологій навчання і виховання. Одним із завдань
сучасної освіти є формування та розвиток конкурентоспроможної української
молоді. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
(постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392)
спрямований на виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів ІІ і
ІІІ ступенів і визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи, а
також
завдання математичної освіти, для реалізації яких необхідно
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використовувати нові підходи до навчально-виховного процесу в школі. З
розвитком новітніх технологій неможливо забезпечити якісну математичну
підготовку учня, використовуючи лише традиційні прийоми та методи
навчання. Сучасному педагогу необхідно так планувати навчальний процес,
щоб кожен учень мав змогу повністю проявити себе, тим самим підвищити
якість знань та свій творчий потенціал. За таких умов в сучасній освіті не
обійтись без використання інноваційних технологій. Вчителі математики
області знаходиться у постійному творчому пошуку оптимальних шляхів
досягнення мети освіти.
Під час проходження курсів підвищення кваліфікації з математики у
комунальному закладі «КОІППО імені Василя Сухомлинського» крім
виконання обов’язкового завдання (фахова контрольна робота), вчителі
розробляють технологічну модель, створюють комп’ютерну підтримку уроку
математики. На конференції з обміну досвідом особливу увагу приділяють
впровадженню в навчальну діяльність сучасних педагогічних інноваційних
технологій навчання. Це дає можливість ознайомити колег з власним підходом
до викладання математики чи інтерпретацією технологій, розроблених іншими
вчителями, в конкретних умовах діяльності.
Сьогодення вимагає таких форм і методів навчання, впровадження яких
сприяло б активації навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвивало б
творчу активність та підвищувало ефективність набуття учнями нових знань.
Активно працює в напрямку пропаганди знань з методики викладання
математики Шверненко І. Є. (гімназія № 9 Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області), яка є керівником шкільної творчої групи і працює над
проблемою «Акмеологія для підвищення якості освіти». На першому році своєї
роботи члени творчої групи досліджували акмеологічні резерви вже обраних
ними за попередні роки педагогічних технологій. Результатом досліджень стали
методичні рекомендації щодо розвитку навчальної мотивації учнів засобами
акмотехнологій. Наступного року робота творчої групи спрямовувалась на
пошук алгоритмів діяльності вчителя щодо розвитку особистісних якостей
учнів, які дозволять їм протягом всього життя розвиватись, навчатись, досягати
вершин у професійній діяльності. Прикладом є фрагмент засідання творчої
групи.
Робота в групах.
І група. Складає модель дій вчителя, направлених на діагностику того, що
саме потрібно розвинути в даній групі учнів (або у окремого індивіда),
обґрунтовує свій вибір і створює майбутній образ результату педагогічного
впливу.
ІІ група. Складає модель дій вчителя, направлених на розвиток тієї чи
іншої риси особистості учня (можете обрати одну чи кілька зі списку, що
створили). Розробляє стратегію застосування конкретних методик протягом
навчання в школі чи в конкретному класі, які б могли привести до виявлення і
розвитку даної характеристики.
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ІІІ група. Складає модель дій вчителя, направлених на вимірювання і
оцінку результатів педагогічного впливу. Пропонує універсальний план: як
дізнатися про ефективність роботи вчителя? Це повинні бути якісні чи кількісні
вимірювання? Ким і коли вони будуть проводитись?
Презентація роботи груп.
Виступи спікерів заздалегідь складеними планами (до 4 хв.).
Рефлексія.
Ведучий пропонує спробувати зрозуміти, чи змінилося за останні
45 хвилин розуміння вчителем своєї роботи у школі? Результати роздумів
пропонує виразити у сенкані на теми, які обираються групами: «Робота
вчителя», «Акмеологія», «Моя Школа».
Підведення підсумків.
Ведучий зачитує сенкани. Присутні вибирають найкращий. Ведучий
робить пропозиції щодо подальших напрямків роботи груп і використання
напрацьованих під час засідання матеріалів.
Останнім часом у навчальних закладах набули поширення технології
навчально-виховного процесу, які ґрунтуються на використанні новітніх
електронних засобів, насамперед комп’ютера. Мета інформаційнокомунікаційних технологій навчання полягає у підготовці учнів до повноцінної
діяльності в умовах інформаційного суспільства. Дані технології не тільки
полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності
навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють поновому організувати взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу,
побудувати освітню систему, в якій учень є активним і рівноправним
учасником освітньої діяльності.
Громко Л.В., (Нечаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
ім. Ю.І. Яновського), в процесі проведення уроків ефективно використовує
інформаційно-комунікаційні технології, побудову та аналіз структурнологічних схем, застосовує пошукову роботу випереджувального характеру.
Громко Л.В. розробила програми для математичного гуртка (5-6 класи) та
курсу за вибором ( 11 клас), які рекомендовані до використання Міністерством
освіти і науки України, а саме:
1. Обчислення в системах комп'ютерної алгебри (курс за вибором учнів
11 класів інформаційно-технологічного, математичного, фізико-математичного
профілів) //Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та
профільного навчання (у двох частинах). Ч. ІІ. Профільне навчання / упоряд.
Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В.Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. –
384 с. – (Факультативи за вибором).
2. Математичні обрії. 5-6 класи // Збірник програм з математики для
допрофільної підготовки та профільного навчання (удвох частинах). Ч. І.
Допрофільна підготовка: Факультативи та курси за вибором. – Х.: Вид-во
«Ранок», 2011. – 320 с.
Громко Л.В. працює над інноваційним проектом «Використання засобів
програмного середовища Geogebra при вивченні алгебри та геометрії у
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загальноосвітніх навчальних закладах». Під час викладання предмету
використовує систему динамічної геометрії Geogebra – інтерактивне творче
середовище для створення математичних моделей, яке дає можливість
створювати «живі креслення» при викладанні геометрії, алгебри, планіметрії,
зокрема, для побудов за допомогою циркуля і лінійки, крім того, програма
володіє багатими можливостями для роботи з функціями (побудова графіків,
обчислення коренів, екстремумів, інтегралів тощо) за рахунок команд
вбудованої мови (яка дає змогу керувати і геометричними побудовами).
Вчитель використовує програмний засіб у залежності від ступеня підготовки
учнів класу – якщо учні у достатній мірі працюють з програмою, то вони
виконують побудови графіків у програмному середовищі, при слабкій
підготовці або відсутності можливості забезпечити усіх учнів комп’ютерами,
програмний засіб використовується у режимі демонстрації (вчитель пропонує
домашні заготовки побудов). Прикладом використання даного програмного
забезпечення є проведення самостійної роботи при вивченні теми «Лінійна
функція, її графік та властивості» (8 клас).
Побудувати графік лінійної функції за даними з картки:
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За виконаними побудовами учні роблять висновки:
Якщо k> 0, то лінійна функція є _______________________________________
Якщо k <0, то лінійна функція, є ______________________________________
Якщо k = 0, то графік лінійної функції розташований _______________осі Ох.
Якщо b> 0, то графік функції y = kx + b будується зсувом графіка функції
y = kx на ______ одиниць ______ (вгору / вниз) уздовж осі ________________.
Якщо b <0, то графік функції y = kx + b будується зсувом графіка функції
y = kx на ______ одиниць ______ (вгору / вниз) уздовж осі ________________.
Таким чином, графік функції y = kx + b можна побудувати зсувом графіка
функції y = kx на ______ одиниць уздовж осі ______________________.
Використання інтерактивних можливостей комп'ютерної програми
Geogebra приводить до значного підвищення мотивації та активності учнів.
Гришина
Н.О.
(Созонівський
навчально-виховний
комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчльний заклад»
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Кіровоградської районної державної адміністрації) при викладанні математики
вбачає наступні завдання: забезпечити фундаментальну математичну
підготовку дітей; формувати інформаційну та методичну культуру, творчий
стиль діяльності учнів; підготувати школярів до використання інформаційних
технологій тощо. Застосування ІКТ на уроках математики дає можливість
вчителю скоротити час на вивчення матеріалу за рахунок наочності і швидкості
виконання роботи, перевірити знання учнів в інтерактивному режимі, що
підвищує ефективність навчання, допомагає реалізувати весь потенціал
особистості – пізнавальний, морально-етичний, творчий, комунікативний і
естетичний, сприяє розвитку інтелекту, інформаційної культури учнів. На
уроках Наталя Олександрівна використовує онлайнові ресурси : «Математика
для
школи»
- http://formula.co.ua/,
«Вивчаємо
математику»
–
http://testmath.com.ua/, «Математика онлайн» – http://www.matematika-na.ru,
«Дроби» -http://fractions.intemodino.com, «Шкільний помічник» – http://schoolassistant.ru, «Шкільна математика» – http://math-prosto.ru, «Математика в
середніх класах» – http://matschool.kulichki.net, «Жива геометрія» –
http://livegeometry.com/, http://easymath.com.ua/. Оскільки наочно-образні
компоненти мислення відіграють виключно важливу роль в житті людини, то
використовуючи ІКТ, вчитель підвищує ефективність навчання: графіка та
мультиплікація допомагають учням розуміти складні логічні математичні
побудови http://graphsketch.com/; можливості, що надаються учням,
маніпулювати (досліджувати) різними об'єктами на екрані дисплея, змінювати
швидкість їх руху, розмір, колір і т. д. дозволяють дітям засвоювати навчальний
матеріал з найбільш повним використанням органів почуттів і комунікативних
зв'язків головного мозку http://www.3dg.com.ua
Використання інформаційних технологій дозволяє досягти свободи у
творчості учасників педагогічного процесу – учня і вчителя. Педагог не тільки
вчить, виховує, але й стимулює школяра до розвитку його здібностей, виховує
потребу в самостійній роботі. Наприклад, при вивченні теми «Найпростіші
перетворення графіків функцій» (алгебра, 9 клас) під час пояснення нового
матеріалу Литвиненко Л.В. (Кальниболотська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Новоархангельської районної ради) використовує програмне
забезпечення GRAN» за допомогою якого учні вчаться будувати графіки та
робити висновки з їх перетворення.
1. Відкриємо програму, виберемо в меню
«Об’єкт» команду «Створити» і задамо такі функції:
у = х2 і у = -х2.
Графіки цих функцій симетричні відносно осі
абсцис. Таку саму властивість мають будь-які функції
у = f(x) і y = -f(x).
Висновок. Графіки функцій y = f(x) і y = -f(x)
симетричні відносно осі х.
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2. У програмі GRAN побудуємо такі функції: у
Графіки цих функцій симетричні відносно
осі ординат.
Висновок. Графіки функцій у=f(x) і
y=f(-x) симетричні відносно осі ординат.

х, у

х.

3. В програмі GRAN побудуємо такі
функції: y

x, y

2 x, y

1
x.
2

Висновок. Щоб побудувати графік
функції y= kf(x), треба графік функції y = f(x)
розтягнути від осі абсцис у k разів, якщо k>1,
або стиснути його в k разів до осі абсцис, якщо
0<k<1.
4. В програмі GRAN побудуємо функції: у=х2, у =
(3х)2, у = (1/3х)2.
Висновок. Щоб побудувати графік функції у
= f(ах) потрібно стиснути графік функції у = f(х) до
осі ординат в а разів, якщо а>1, або розтягнути від
осі ординат в а разів, якщо 0<a<1.
5. В програмі GRAN побудуємо функції: у = х2, у = х2 + 4, у = х2 – 6.
Кожне значення функції у = х2 + 4 на 4 більше, ніж
відповідне значення функції у = х2. Тому графік
функції у = х2 + 4 можна дістати, перенісши графік
функції у = х2 на 4 одиниці в напрямі осі у. Щоб
дістати графік функції у = х2-6, треба графік функції
у = х2 перенести на
6 одиниць у протилежному напрямі.
Висновок. Щоб дістати графік функції
у = f(x) + n, треба графік функції у = f(x) перенести на n одиниць у напрямі осі
ординат, якщо n>0, або в протилежному напрямі, якщо n<0.
6. Побудуємо функції: у = х3, у = (х + 3)3,
у = (х – 2)3.
Ми бачимо, при кожному значенні х = с
значення функції у = (х – 2)3 таке, як
значення функції у = х3, коли х = с – 2.
Тому графік функції у = (х – 2)3 можна
дістати , перенісши графік функції у = х3 на 2 одиниці в напрямі осі абсцис.
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Графік функції у = (х + 3)3 можна дістати перенесенням графіка функції у = х3
на 3 одиниці в напрямі, протилежному осі абсцис.
Висновок. Щоб дістати графік функції y = f(x – m), досить графік функції
y = f(x) перенести на m одиниць у напрямі осі абсцис, якщо m>0, або на m
одиниць у протилежному напрямі, якщо m<0.
7. Побудуємо функції: у = х2 – 2 і у = |x2 – 2|.
Висновок. Щоб побудувати графік функції
y = |f(x)| потрібно об’єднати графік функції y = f(x)
для у 0 і відобразити графік функції y = f(x) для
y<0, симетрично осі абсцис.
8. Побудуємо графіки функцій
х 2.
у
х 2 і у
Висновок. Щоб побудувати
графік функції y = f(|x|) потрібно
об’єднати графік функції y = f(x)
для х 0 і його відображення
симетрично осі ординат.
Використовуючи комп’ютерні програми, учні мають можливість
виконувати обрахунки за допомогою формул та впорядковувати дані за
відповідними ознаками, будувати діаграми на основі даних та графіки, завдяки
цьому швидше виконуються обрахунки чи здійснюється перевірка правильності
виконання даних завдань. Ушкаленко А.П. (Новоархангельський НВК «ЗШ
І-ІІІ ступенів – гімназія») при вивченні теми: «Розв’язування систем лінійних
рівнянь з двома змінними» учням пропонує розв’язати систему трьома
способами
2х + 3у = 13;
3х - у = 3.
Виконавши завдання, діти будують графіки рівнянь даної системи у
програмному забезпеченні «Graph» та отримують точку перетину (2; 3)
переконуючись, що виконати завдання таким способом можна досить швидко.
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Далі, працюючи в групах, знаходять розв’язки систем:

Одна група виконує за допомогою «Graph», а інша – одним із вивчених
способів. По завершені роботи отримані результати співставляються та
робиться висновок. За допомогою даного програмного забезпечення виконують
перевірку правильності розв’язання систем та акцентується увага на вміннях
ров’язування систем вищезгаданими способами.
Личко О.В. (Добровеличківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1),
працюючи над проблемним питанням «Впровадження хмарних технологій у
викладанні математики та інформатики», постійно знаходиться у пошуку нових
ефективних методів і підходів щодо організації навчальної діяльності учнів на
уроках та в позаурочний час. Для пробудження інтересу учнів до вивчення
предмету учитель готує запитання і завдання для учнів таким чином, щоб вони
були пов’язані з повсякденним життям. При цьому від учнів вимагає у своїх
відповідях опиратися на конкретні ситуації, які виникають при роботі з
комп’ютером. Разом знаходять найбільш оптимальні і раціональні способи
вирішення проблемних питань. Олена Володимирівна створила сайт кабінету із
питань впровадження ІКТ у навчальний процес. При вивченні теоретичного
курсу застосовує такі методи навчання: словесні (розповідь, бесіда, пояснення),
наочні (демонстрація презентацій), випереджальне домашнє завдання.
Позитивні результати для якісного засвоєння дає пошукова робота учнів –
замітки про новизну предмета (звернення до життєвого досвіду учнів). Для
вивчення окремих тем створює блоги. Наприклад, для повторення тем
«Обчислення», «Арифметичні дії», «Відсотки», «Цілі вирази» та «Дробовораціональні вирази» створено блог «Повторення алгебри та початків аналізу
2015» http://11balgebra2015.blogspot.com/), де на окремих сторінках містяться
презентації із формулами з даної тематики, які можна переглянути у зручний
час, повторити та застосувати при розв’язуванні завдань. Личко О.В.
використовує відео-уроки Сергія Зеленіна, доцента Одеського національного
університету
імені
І.І. Мечникова,
які
завантажує
із
сайта
http://edx.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/101/2015_T1/about. При потребі,
під час демонстрації зупиняє відео для запису основних формул, властивостей,
розглядає окремі розв’язки до завдань, що є на відео. Хто не був на уроці, може
переглянути його на згаданому сайті. При перевірці знань учнів використовує
Google-форми, виставленні на блозі. Учні виконують завдання, а у формівідповіді одразу видно результат, що дає змогу корегувати їхні знання. При
виконанні домашнього завдання учні виставляють відповіді у Google-формі до
певного (вказаному на уроці) часі для можливості вчителю звірити результати
та провести рефлексію у вигляді коментарів на сторінці блогу.
Використання ІКТ-технологій на уроках дозволяє урізноманітнити
матеріал, зацікавити учнів. Гребенюк О.М., (Цвітненський навчально-виховний
комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
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навчальний заклад» Олександрівської райдержадміністрації) під час вивчення
математики у 5-6 класах використовує програмний педагогічний засіб
«Комп’ютерний супровід курсу математики 5 та 6 клас». Учні отримують
знання з математики в незвичному для них форматі. Наприклад, при вивченні
бісектриси кута у 5 класі вчитель пропонує накреслити різні види кутів, їх
бісектриси засобами програмного забезпечення MS WORD 2007 (урок 5). При
знаходженні квадрата та куба натурального числа та діленні з остачею учні
використовують маркер автозаповнення та функцію MOD програмне
забезпечення MS EXCEL 2007 (урок 9). Вчитель пропонує використати
комп’ютер для побудови прямокутного паралелепіпеда та куба (урок 15).
Відомо, що повторення у різних формах навчального матеріалу дає найкращі
результати. Матеріал даного курсу легко інтегрується в урок математики, а
також може використовуватись як самостійний факультативний курс. Діти
опановують знання легше тому, що комп’ютер за допомогою оригінальних
вправ зацікавлює, концентрує увагу, навчає складному математичному
матеріалу, але при цьому вимагає від учня вмінь, отриманих за допомогою
крейди та дошки. Так, тема округлення десяткових дробів краще
запам’ятовується якщо використати математичні функції програмного
забезпечення MS EXCL 2007 ROUND та EVEN (урок 21). При вивченні тем
курсу математики 6 класу Ольга Миколаївна пропонує повторити ознаки
подільності за допомогою графіки Smart Art (урок 1). При роботі над темою
«Звичайні дроби» вдало використовує впливаючі та залежні клітинки для
переводу звичайних дробів у десяткові (урок 10). Повторення властивостей
перпендикулярних та паралельних прямих для учнів проводить за допомогою
текстового редактора (урок 29). При вивченні геометрії Гребенюк О.М.
розробила та запропонувала матеріал електронних підручників, призначений
для використання вчителем на уроках геометрії в 7, 8, 9 класах загальноосвітніх
навчальних закладів. Зміст ІКТ-супроводу відповідає діючий програмі. До
кожного уроку упорядкована окрема презентація, виключення складають лише
уроки, які відведені для проведення контрольних робіт. З презентаціями учні
можуть працювати у довільному темпі, що дає можливості для більшої
індивідуалізації навчання та корекції індивідуальних помилок. Зміст
презентацій, які пропонуються до уроків корекції знань, умінь і навичок містять
основні факти геометрії та додатковий матеріал. Їх вчитель використовує для
учнів, які впорались з контрольною роботою в повному обсязі, а також як
матеріал для підготовки додаткових повідомлень та самостійного опрацювання.
Орієнтовні зразки контрольних робіт розміщенні у текстових файлах.
Серед основних напрямків застосування нових інформаційнокомунікаційних технологій у навчальному процесі з математики Качур О.Г.
(Торговицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Є.Ф. Маланюка
Новоархангельської районної ради) виділяє:
 підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні
роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи);
 мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації,
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аудіо, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики);
 інтерактивне навчання в індивідуальному режимі;
 проведення комп’ютерних практичних робіт;
 обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків,
створення звітів);
 контроль рівня знань з використанням тестових завдань;
 використання на уроках і при підготовці до них Інтернет-ресурсів.
При викладанні математики, крім готових програмних засобів, таких як
Динамічна геометрія, GRAN, Ольга Григорівна використовує й власні
методичні розробки до уроків математики, наприклад, презентації, які
сприяють розвитку інтересу до предметів (як математики, так і інформатики) та
розширюють знання учнів з даної теми. Презентабельною є презентація
«Побудова правильних многокутників». Метою проведення уроку геометрії в
9-му класі з використанням ІКТ є побудова деяких правильних многокутників
із застосуванням можливостей презентації PowerPoint, яка служить засобом
підвищення теоретичного рівня змісту уроку і формування та вдосконалення
предметної компетентності учнів на уроці при побудові правильних
многокутників. Дана презентація містить всього 5 слайдів, на кожному з яких
розглянуто 5 основних задач: побудова правильного вписаного шестикутника,
трикутника, чотирикутника, восьмикутника та побудова правильного
описаного шестикутника. Так, під час пояснення побудови Ольга Григорівна
демонструє кожний етап побудови на слайдах, до яких додано ще й звук –
голос вчителя (наприклад, «будуємо коло довільного радіуса з центром в точці
О» – разом з цими слова на слайді, у вигляді зошита в клітинку, з’являється
коло довільного радіуса з центром в точці О). Переглянувши один з етапів, учні
починають будувати, а вчитель підходить до учнів, продивляється їхні
побудови і за необхідності допомагає виконати ту чи іншу побудову в зошиті.
Перевагами такого уроку є ще й те, що при побудові вчитель не закриває собою
саму побудову (якби це здійснювалося біля дошки циркулем і лінійкою, то
вчитель закривав би собою побудову частині учнів). Кожна задача до уроку
подана у вигляді таблиці на окремому плакаті на дошці з усіма етапами
розв’язання задач на побудову (дано, аналіз, побудова, доведення, дослідження)
і записана у вигляді символів та позначень. Це дає змогу учням дуже швидко
з’ясувати, що дано і що побудувати, проаналізувати за малюнком-ескізом
властивості шуканої фігури і зв'язок її з даними задачі, встановити
послідовність побудов, яка приведе до розв’язку задачі, а також записати план
побудови та обґрунтувати (довести), що побудована фігура відповідає вимогам
задачі. А вже після доведення Ольга Григорівна пропонує дослідити отримані
результати, тобто провести вимірювання внутрішніх кутів правильних
многокутників за допомогою транспортира, щоб остаточно переконати
школярів у правильності побудови. Дана презентація виконана двома
основними кольорами чорним (дано) та синім (побудувати), червоним
кольором зображено допоміжні елементи побудови, які ніби роблять наголос на
вірності виконання, а потім зникають. Це дає можливість учням наочніше
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сприйняти матеріал. Презентація розміщена на блозі вчительки для учнів, які
були відсутні на уроці. Кожен учень, який навіть і був на уроці, може відкрити,
скачати, продивитись та прослухати даний матеріал ще раз. Таким чином,
комп’ютер виступає помічником для реалізації завдань, які ставить перед
учнями вчитель математики. Використання засобів ІКТ сприяє підвищенню
інтересу й загальної мотивації до навчання; індивідуалізації навчання;
активізації учіння завдяки найширшому застосуванню привабливих і
швидкозмінних форм подання інформації; доступності для учнів «банків
інформації»; створенню ситуацій змагання учнів із комп’ютером та із собою;
розширенню тестового матеріалу; об'єктивності контролю.
При проведенні уроків Лучанова В.В., (Грузьківський навчальновиховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації) широко
використовує мультимедійні презентації. Підготувавши навчальну презентацію
до уроку, або скориставшись вже готовою, вчитель економить час на уроці.
Ілюстративний матеріал в достатній кількості, якісний, чого нелегко домогтися,
малюючи на дошці ескізи малюнків. Уроки ефективні своєї естетичною
привабливістю, забезпечується одержання більшого обсягу інформації й
завдань за короткий період, за потреби можна повернутись до вже
використаних слайдів або повторити презентацію декілька разів. Уроки з
комп’ютерною підтримкою викликають велику зацікавленість учнів, крім того,
дають можливість ефективно використовувати диференційований підхід у
навчальному процесі Під час викладання математики Лучанова В.В. застосовує
табличний процесор MSExcel; програмне забезпечення Microsoft Office,
ППЗ«Математика 5клас», ППЗ «Математика. 6 клас», «Алгебра 7-9 клас.
Бібліотека електронних наочностей», «Геометрія 7-9 клас. Бібліотека
електронних наочностей», «Открытая математика. Планиметрия» (7 – 9клас),
«Открытая математика. Стереометрия» (10-11клас), «Алгебра 7-9 клас. Добірка
завдань» «ЕКУ. Алгебра 8 клас»; програми для створення презентацій Microsoft
Power Point. Валентиною Володимирівною практикуються електронні домашні
завдання, які можуть виконуватись не лише вдома, а і в шкільному кабінеті
інформатики, при цьому є можливість колективної перевірки правильності
розв’язання: досить показати на екрані виконане домашнє завдання і учні
проводять само- чи взаємоперевірку.
Щербина Н.В., (Новгородківський навчально-виховний комплекс
«Загальносвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів-центр
довузівської підготовки») вдало використовує технологію проектної навчальної
діяльності: застосовує різноманітні методи та засоби навчання, щоб
організувати роботу вихованців над проектом, створює оптимальні умови для
самовираження учнів, активного розвитку їх критичного мислення та
комунікативних здібностей, для розвитку ініціативності та самостійності.
Надія Василівна переконана, що проектна технологія збагачує позакласну
роботу. Цікавими видалися дослідження її вихованців з наступними
комп’ютерними презентаціями таких тем: «Фрактальна геометрія»,
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«Математика в сузір’ї наук». Також вчитель практикує математичні
відеосалони, де учні з цікавістю переглядають презентації створених
однокласниками проектів, знайомлячись при цьому з історією математики та її
сучасними досягненнями. Звичними для старшокласників профільних класів, де
предмет викладає Щербина Н.В., стали дні захисту учнівських дослідницьких
робіт, які проходять в урочистій обстановці. Досвідом роботи з розвитку
дослідницько-пошукової проектної діяльності школярів Надія Василівна
ділилася з колегами на Хмурівських читаннях, які щорічно проходять у нашій
області.
Цибульська Н.А., (комунальний заклад «навчально-виховне об’єднання
«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6, центр естетичного
виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області») при викладанні математики використовує практичні роботи, що
допомагають розвивати, удосконалювати обчислювальні та графічні вміння і
навички, необхідні для використання в повсякденному житті. Під час
практичних робіт учні вчаться спостерігати, збирати дані, аналізувати
результати своєї роботи, міркувати, робити висновки. При вивченні теми
«Відсоткові розрахунки» (6 клас) учням пропонується задача: У магазині
«Ельдорадо» провели переоцінку. Визначте ціну на товари до і після знижки,
якщо на диски знижка 6% складає 1,5 грн. а на флешки 20% або 40 грн.
Реалізуючи міжпредметні зв’язки, Наталя Анатоліївна проводить бінарні
уроки, де творчість двох педагогів переростає у творчий процес учнів, адже
вивчення проблеми на грані двох наук – це завжди цікаво, такий вид діяльності
викликає високу мотивацію, захоплює школярів, провокує творчий пошук.
Цікавим для дітей 5-го класу був бінарний урок з математики та англійської
мови, де поєднано дві теми « Розв'язування текстових задач» (математика) та
«Харчування» (англійська мова). Розв’язуючи прикладну задачу задіяні знання
як з математики так і з англійської мови: Кіт Матроскін продав potatoes в
7 разів більше, ніж pumpkins. Скільки він продав potatoes, якщо всього було
продано 160 кг? Використання при виконанні даної вправи прийому
багатомишшя об’єднує учнів спільною метою в межах уроку, допомагає
поєднати дітей, які віддають переваги різним наукам і бувають пасивними на
звичайних уроках. Інтеграція змісту двох предметів формує цілісні знання.
Важливою умовою організації навчально-виховного процесу є вибір учителем
раціональної системи методів і прийомів активного навчання, використання
сучасних технологій у поєднанні з традиційними засобами. Наталія Анатоліївна
організувала процес навчання так, щоб зорієнтувати дитину на досягнення
поставлених завдань.
Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну
діяльність учнів – індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують
впродовж визначеного відрізка часу. Технологія проектування сприяє
розв'язанню учнем або групою учнів проблеми, яка передбачає, з одного боку,
використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого –
інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості. Результати
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виконання проектів повинні бути "відчутні": якщо це теоретична проблема, то
конкретне її рішення, якщо практична – конкретний результат, готовий до
впровадження. Проектна технологія передбачає використання педагогом
сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів,
прийомів, засобів. Таким чином, суть проектної технології – стимулювати
інтерес учнів до певних проблем. Від теорії до практики, гармонійно
поєднуючи академічні знання з прагматичними, витримуючи відповідний їх
баланс на кожному етапі навчання та показуючи практичне застосування
надбаних знань. Саме такими теоретичними засадами керується Руденко В.О.
при проведенні
уроків-практикумів, плануючи залучити всіх учнів до
навчальної творчої діяльності з метою набуття ними нових вмінь, нового
життєвого досвіду, задоволення власних освітніх потреб. На модель процесу
навчання, що має назву «навчання в центрі якого знаходиться учень», і
базується на співробітництві та продуктивному спілкуванні школярів,
спрямовує свої педагогічні зусилля вчитель. Проводячи з допомогою проектної
технології уроки-практикуми, Валентина Олександрівна залучає учнів до
вивчення програмних засобів DG (динамічна геометрія), GeoGebra, які
розвивають просторову уяву школярів, поліпшують навички створення
досконалих рисунків до задач, підвищують продуктивність праці на уроці.
Питання «Для чого ми вивчаємо геометрію?» стало ключовим під час урокупроекту «Перпендикулярність у просторі» (геометрія, 10 клас).
Десятикласникам вдалося оживити теорію, обґрунтовуючи розв’язки
прикладних задач на застосування перпендикулярності у просторі.
Реалізовуючи компетентнісний підхід, вчитель об’єднала клас у 5 груп, кожна
із яких готувала задачі, моделі, історичні факти про поняття, систему тестових
завдань чи запитань для зворотного зв’язку, презентувала отримані результати
у вигляді інтелектуального продукту, який виявляв їх творчу самореалізацію.
Мультимедійний практикум дозволив школярам розглянути розв’язки
сімнадцяти задач. Завдяки використанню програмного забезпечення GeoGebra,
меню та послуги якого старшокласники освоювали самостійно, учасникам
проекту вдалося оперативно та динамічно демонструвати рисунки до задач.
Протягом уроку школярі постійно залучалися до дискусії, яка виникала у
результаті різного бачення просторових об’єктів та змагалися у найбільш
вдалому застосуванні вивчених теорем. Кожен учень взяв участь у звіті груп,
виконуючи свою частку навчальної діяльності. Цей практикум став черговим
гімном Геометрії, яка змінює світ, оздоблюючи його красою та гармонією,
допомагає людині удосконалювати своє життя. Повчальним був і етап
завершення проекту, під час якого школярі написали відповідь на ключове
питання та розмістили його на чільному місці у кабінеті математики. Серед
записів найбільш вдалими виявились: «Вивчення геометрії – це вивчення світу,
що нас оточує, якщо ми зуміємо пізнати цю науку, то ми зуміємо пізнати світ.
Геометрія є тією істиною, що живить практику і забезпечує удосконалення
сучасного життя. Необхідність у геометрії підтверджує кожна архітектурна чи
інженерна споруда, численні гаджети та винаходи. Хочеш жити у цьому світі –
194

бери геометрію у супутники». Вивчення теми «Відсотки» (алгебра, 9 клас)
вчитель теж спланувала методом проектів. Клас об’єднався у 5 гетерогенних
груп, отримали завдання опрацювати більше сотні задач на відсотки різного
рівня складності, але майже всі прикладного характеру. Форма взаємодії
учнів – спільно-взаємодіюча (одночасна діяльність школярів, кожен із яких
привласнює продукт праці, що розробляється у процесі взаємодії). Спільно із
учнями розроблені доцільні для даного класу умови, в яких здійснюватиметься
процес навчання та способи демонстрації кінцевого результату проектної
діяльності. Учні були вмотивовані до оволодіння новими знаннями,
поглиблення вже існуючих, включення їх у режим самостійної роботи завдяки
формі проведення заключного етапу проекту – методу «акваріум». Саме тому
під час звіту кожна група займала місце за центральним столом і кожен учасник
отримував завдання від спостерігачів того рівня навчальних досягнень, які сам
собі визначав. Така форма організації звіту сприяла формуванню у школярів
самостійної пізнавальної активності, співпраці між собою, уміння брати на
себе відповідальність, здійснювати взаємодію, приймати рішення. У процесі
підготовки кожна група працювала самостійно та знаходила як шляхи
розв’язування задач так і їх кількість, а під час звіту заохочувалось інше
бачення розв’язку задачі, яке пропонували спостерігачі. У таких випадках
застосовувалась навчальна дискусія, яка і визначала раціональні варіанти
рішення проблеми. Організація навчального проекту залучила кожного
школяра до звіту, надала можливість всім показати рівень своїх навчальних
досягнень та сприяла створенню учнями певного інтелектуального продукту.
До проектної діяльності важливо залучати учнів середніх класів. Про те, що
вони теж здатні вирішувати важливі навчальні цілі, свідчить проект,
проведений для семикласників «Геометричне місце точок». Результатом став не
тільки інтелектуальний, але і матеріальний продукт. Школярі опанували ПЗ DG
(динамічна геометрія), презентуючи 5 базових задач про ГМТ, створили перші
у своїй навчальній діяльності софізми, які пропонували розгадати учасникам
проекту, писали акровірші та заклики про дане поняття, оформили презентацію
із відповідними матеріалами. На завершальному етапі проекту школярі
демонстрували вміння розв’язувати задачі на побудову ГМТ, користуючись
послугами DG, а умови завдань отримали із блогу вчителя. Познайомитися із
матеріалами проекту можна на блозі
Руденко В. О. «Математика для всіх» за посиланням http://mathematicsfor-you.blogspot.com/ та на блозі «Авторська майстерня» за посиланням
http://avtorska.blogspot.com/p/blog-page_11.html.
Бондар І.Ю.( Маловисківська гімназія Маловисківської районної ради),
працюючи над проблемою «Ефективність використання інтерактивних
програмних засобів у навчальному процесі», особливу увагу приділила
програмному забезпеченню GeoGebra, яке використовує при вивченні тем:
«Дотична до кола та її властивості», (геометрія, 7 клас); «Паралельність прямої
та площини» (геометрія, 10 клас), «Опорна задача про просторовий
чотирикутник»); «Нерівності з двома змінними, системи нерівностей» (алгебра,
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10 клас) та інших. Дану програму вчитель використовує на етапі пояснення
нового матеріалу. Можливості GeoGebra дозволяють швидко і оперативно:
- демонструвати властивості дотичної;

- будувати розв’язок нерівності з двома змінними, змінювати знак
нерівності, у результаті чого учні роблять самі певні висновки;

- будувати просторовий чотирикутник, досліджувати властивості
відрізків, що з’єднують середини бічних сторін, змінювати його положення.
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На етапі актуалізації опорних знань Бондар І.Ю. використовує Smart
Notebook.
- Алгебра, 10 клас. Завдання: виконати розв’язання і, відповідно до
відповідей, розташувати завдання на числовій прямій.

- Математика 5 клас, тема «Відсотки». Завдання: «наповнити» відро на
вказану частину у відсотках, рухаючи блакитну область.

- Математика 5 клас, тема «Відсотки». Завдання: знайти відповідність.

Протягом року вчитель розробила дидактичні матеріали для учнів і деякі
з них розмістила на своєму сайті https://sites.google.com/site/mvmatem/home.
Однією із форм організації процесу навчання в школі, яка дозволяє
виявитися інтересам учнів максимально, є групова діяльність школярів.
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Стимулювання пізнавального інтересу при груповій формі навчальної
діяльності сприяє підвищенню власної внутрішньої активності учнів.
Ткаченко Л.Л. (Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5
імені П.Шумилова) переконана, що не можна навчити людину всупереч її волі,
тому необхідно пробудити інтерес до навчання, зацікавити учнів. Підняти
кожного школяра з категорії людини, яку навчають, до категорії колеги по
процесу навчання – особистості, яка навчається, набуває досвіду. Наприклад,
при викладанні теми «Комбінаторні задачі»( 5 клас).
Фрагмент 1. Математична хвилинка (усний рахунок).
1). Яке число ділиться без остачі на будь-яке число, відмінне від 0?
2). Сума яких двох натуральних чисел більша від їх добутку?
3). У класі 22 учні. Хлопців з них на 3 більше, ніж дівчат. Скільки в класі
хлопців і скільки дівчат?
Фрагмент 2. Робота в групах (+ презентація).
Ослик Іа запросив до себе на день народження в математичну школу
своїх друзів. Сьогодні ми йому допоможемо організувати і провести це свято.
Група 1
Ослик Іа став думати: «Як же він розсадить своїх друзів за столом?»
Якщо прийдуть всі друзі та прилетить Мудра Сова, то разом їх буде вісім.
Скількома ж способами може розсадити своїх гостей ослик Іа?
Група 2
А в цей час друзі готували Ослику подарунки. Тигруля вирішив
подарувати Іа кубик, на якому були написані 6 літер, на які починалася назва
шести предметів, що викладалися у математичній школі. Ослик повинен був
сказати Тигрулі, скількома способами можна скласти розклад уроків на день,
якщо кожного дня вивчаються всі шість предметів, і першим уроком буде
математика. Ослик ніяк не міг розв’язати цю задачу. Тож, давайте допоможемо
йому.
Група 3
Вінні Пух, П’ятачок та Кролик вирішили подарувати Ослику Іа букет з
трьох квіток . Але на галявині росли білі, жовті, червоні, голубі та фіолетові
жоржини. Скільки букетів з трьох квіток можуть подарувати Вінні та Кролик
Ослику, якщо колір квіток у букеті не повторюватиметься.
Група 4
Останніми прийшли малюк Ру та Крістофер Робін . Нарешті всі були в
зборі. Вони дружно обмінялися рукостисканнями і сіли за стіл. Скільки
рукостискань було здійснено серед 8 учасників свята?
Кожна група виконує завдання і обговорює з усіма учнями класу.
Сорока С.М. (комунальний заклад «навчально-виховне об’єднання
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 – центр естетичного виховання
«Калинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області») є творчим
педагогом, відкритим до сприйняття нових педагогічних ідей, думок. Вона
постійно виявляє готовність вдосконалювати свою педагогічну діяльність.
Досвід роботи Сороки С.М. у сфері інновацій характерний тим, що вчитель
198

вдало поєднує елементи різних технологій. Прикладом можуть бути фрагменти
уроку-семінару з теми «Правильні многогранники» та уроку-захисту проектів з
теми «Трикутники», при підготовці до яких учні виконували домашнє завдання
в групах.
Тема: Правильні многогранники
Ще Піфагором доведено, що існує п’ять типів правильних
многогранників. Чому? k – число многокутників, які належать одній вершині
многогранника, повинно бути не меншим за 3. Але k повинно бути таким, щоб
сума кутів, прилеглих до однієї вершини, була менше 360° .

k⋅ 60∘< 360∘
3≤ k<6
k=( 3,4,5 )

З правильних
трикутників можна
утворити три види
різних правильних
многогранників

k⋅ 90∘<360∘
3≤ k<4
k=3

До однієї вершини
правильного
многогранника може
сходитися три
квадрата.
(1 вид )

k⋅ 108∘<360∘
1
3≤ k<3
3
k= 3
З правильних
п’ятикутників можна
утворити один вид
правильних
многогранників

k⋅ 120∘< 360∘
3≤ k<3

З правильних
шестикутників не
можна скласти
правильний
многогранник

Учні, готуючись до уроку – семінару, об’єднуються у п’ять груп, кожна з
яких презентує певний многогранник. До кінця уроку всі мають усвідомити й
оволодіти знаннями про п’ять видів правильних многогранників. Тому
кожному учню необхідно бути уважним під час відповіді товаришів і заповнити
таблицю, що допоможе краще запам’ятати матеріал.
Назва
многогранника

Грані (який
К-ть
правильний вершин
многокутник)

К-ть
граней

К-ть
ребер

R

r

S

V

Сума
плоских
кутів
при
одній
вершині

тетраедр
гексаедр
октаедр
ікосаедр
додекаедр
Всі групи виступають за планом:
1. Модель і означення.
2. Демонстрація плаката і його захист.
3. Історична довідка «Правильні многогранники в природі та побуті».
4. Задача.
5. Задача для домашньої роботи.
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Організація групової форми роботи учнів на уроці в поєднанні з іншими
формами діяльності сприяє підвищенню ефективності навчання математики в
цілому. Для того, щоб учні вчилися з цікавістю, навчаючи один одного,
Постика О.В. (Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Світловодської
райдержадміністрації ) практикує групову та парну роботу, під час якої
вчитель і учень є рівноправними суб’єктами, причому вчитель виступає лише в
ролі координатора процесу навчання. Так, під час уроку математики у 5 класі
на тему «Трикутник. Види трикутників. Самостійна робота» кожна група
отримує завдання:
І група. За допомогою лінійки і транспортира побудуйте трикутник, якщо:
а) одна його сторона дорівнює 5 см, а кути, що прилягають до цієї
сторони, - 300 і 1400;
б) дві його сторони дорівнюють по 2 см, а кут між ними - 450.
ІІ група. За допомогою лінійки і транспортира побудуйте трикутник,
якщо:
а) дві його сторони дорівнюють 2 см 5 мм і 4 см, а кут між ними - 600;
б) одна його сторона дорівнює 3 см, а кути, що прилягають до цієї
сторони,- по 350.
ІІІ група. За допомогою лінійки і транспортира побудуйте трикутник,
якщо:
а) одна його сторона дорівнює 4 см, а кути, що прилягають до цієї
сторони, - 150 і 850;
б) дві його сторони дорівнюють по 4 см, а кут між ними 1300.
Для обліку знань під час даного уроку використовуються картки
самоконтролю, що дає змогу кожному учневі оцінити свої знання та провести
відповідну корекцію.
ПІП учня _______________________________________
№
з/п

1.
2.

Вид діяльності

Кількість балів

Мозковий штурм
Перевірка домашнього завдання

3.
4.
5.
6.

Види трикутників
Побудова трикутників і складання алгоритму
Робота в групах (побудова трикутників)
Самостійна робота
Сумарна кількість балів
Одним із принципів роботи є індивідуалізація та диференціація навчання,
що забезпечує творчий розвиток кожного учня. Баранова С.Л. (Помічнянська
загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Добровеличківської районної
державної адміністрації Кіровоградської області) використовує такі активні
форми роботи, як робота в парах, групах, інтерактивні вправи «Математичний
футбол», стратегії «Взаємні питання», «Запитай себе сам», «Сніжна куля»
тощо. Так, наприклад, під час вивчення у 8 класі теми «Розв’язування
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квадратних рівнянь» актуалізацію опорних знань проводить, використовуючи
вправу «Сніжна куля»:
1. Рівність, яка містить невідомі числа позначені буквами називається
рівнянням.
2. Рівняння виду ах2+bx-c=0 називають квадратними.
3. Квадратні рівняння будуть неповними, якщо рівний 0 хоч один з
коефіцієнтів: b або c.
4. с – вільний член, а – перший коефіцієнт, b – другий коефіцієнт
квадратного рівняння.
5. Рівняння х2=0 має один корінь, що дорівнює 0.
6. Число 0 у нас не вважають натуральним, а в багатьох країнах воно
належить до натуральних чисел.
7. Натуральні числа – це числа, що використовуються для лічби
предметів. Найменше натуральне число – 1.
8. Один корінь має квадратне рівняння, якщо D=0, якщо D>0, то квадратне
рівняння має 2 корені.
Світлана Леонідівна формує в учнів інтерес до пізнання, бажання і вміння
навчатися, намагається не просто передати узагальнені висновки, а примусити
учнів замислитись, дає їм можливість відчути себе першовідкривачами законів
реальної діяльності, переживає разом з ними радість відкриття. Школярі
починають мислити тільки тоді, коли створюється атмосфера необхідності
пізнати нове, коли нова тема чи задача виступають у вигляді певної проблеми,
яку цікаво розв'язати. Наприклад, у 7 класі вводиться поняття суміжних кутів.
При актуалізації знань учнів вчитель звертає увагу на такі поняття: промінь,
кути, їх види, побудова кутів. Далі звертається до малюнків: назвати суміжні
кути. Суміжним кутам притаманні ознаки трьох пар кутів, але вони
виділяються від інших тільки їм властивою ознакою. Створюється проблемна
ситуація пошуку. Після спостереження, порівняння, учні вказують на малюнки
суміжних кутів, виділяють ознаки суміжних кутів: спільна вершина, кожний з
кутів менший розгорнутого, спільна сторона, дві інші сторони – доповняльні
півпрямі, сума кутів 180о.
Під час заліків вчитель використовує інтерактивну вправу «Круговий
огляд». Об'єднує учнів у групи, які отримують маркер певного кольору та
обирають аркуш з питаннями. Протягом 30-60 секунд учні письмово
відповідають на запитання (дозволяється радитись в групі), після чого групи
міняються місцями, і все повторюється знову до того часу, доки всі групи не
дадуть відповіді на всі запитання. Переваги даної вправи в тому, що учні ще раз
повторюють матеріал. Така форма заліку не приносить психологічної травми і
дискомфорту, як у випадку, коли учень залишається сам на сам з вчителем.
В інтерактивному навчанні гра не є простою дитячою забавою. Вона
набуває статусу дидактичної і виконує триєдину мету:
- формує самостійне логічне, творче мислення, уміння висувати
гіпотези;
201

- сприяє розвитку пізнавального інтересу та активності учнів, підвищує
швидкість і якість засвоєння навчального матеріалу, рівень сформованості
загальнонавчальних та спеціальних умінь учнів;
- сприяє самоствердженню учнів, виховує почуття обов’язку,
відповідальності та інші мотиваційні якості, які знадобляться у дорослому
житті.
Найлегше підібрати вид гри для учнів 5-6 класів.
Курлова О.М., (Первозванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Кіровоградської районної державної адміністрації) використовує ІКТ в першу
чергу для інтерактивної взаємодії вчителя і учнів на уроці. На уроках
математики у 5-6 класах, використовуючи елементи гри, цікавими і
ефективними є завдання на усний рахунок. За допомогою гіперпосилань
презентацій PowerPoint учні самостійно обирають запитання для себе чи групи.
Наприклад, клікнувши на слайді улюбленого героя мультфільму, перед учнями
з’являється відповідне завдання. Використання програмного забезпечення
SMARTNotebook, дає ширші можливості інтерактивної взаємодії. Виконуючи
завдання на встановлення відповідності, знаходження невідомих елементів,
заповнення таблиць тощо учні лише за допомого мишки перетягують відповідні
елементи у необхідні місця екрану. Наприклад, знайти відповідність між
малюнками та ознаками рівності трикутників, знайти висоту прямокутного
трикутника проведену з прямого кута, заповнити таблицю використовуючи
теорему Вієта. В ході вивчення теми у 9 класі «Статистичні дані» реалізовано
проект з елементами веб-квесту «Чим більше знаєш – тим більше можеш». Учні
вчилися писати наукові статті, листуватися електронною поштою, будувати
таблиці та діаграми, працювати зі спільними презентаціями та заповнювати
різноманітні форми. Під час роботи створено учнівські блоги, де описано всі
етапи та результати спільної діяльності.
Хоменко В.І. (Компаніївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів)
починає вивчення теми «Системи лінійних рівнянь з двома змінними» з
використанням елементів методу проектів, групових форм роботи, якнайбільше
залучаючи учнів до дослідницької роботи, узагальнення отриманих результатів,
що дає можливість отримати глибокі і міцні знання, вміння та навички. При
вивченні систем рівнянь увагу акцентує на тому, що розв’язком системи
рівнянь називають спільний розв’язок усіх її рівнянь, а розв’язати систему
рівнянь це означає знайти множину усіх її розв’язків.
Розв’язуючи системи а)

4х 5 у
4х 5 у

20,
20;

б)

5 х 2 у 10,
10 х 4 у

20;

в)

3х 2 у
3х 2 у

6,
6;

та проводячи дослідження учні роблять висновки:
система може мати один розв’язок, безліч розв’язків та не мати
жодного розв’язку;
проаналізувавши відношення коефіцієнтів а1 : а2 , в1 : в2 , с1 : с2 ,
маємо:
якщо а1 : а2 в1 : в2 , то система має один розв’язок (прямі перетинаються);
якщо а1 : а2 = в1 : в2 с1 : с2 , то система розв’язків немає; (прямі паралельні);
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якщо а1 : а2 = в1 : в2 = с1 : с2 , то розв’язків безліч (прямі збігаються).
На етапі первинного застосування набутих знань Володимир Іванович
об’єднує учнів у групи для виконання завдання:
Скільки розв’язків мають системи рівнянь:
а)

3х 4 у
9 х 12 у

2,
6;

б)

2х

у

5,

4 х 2 у 10;

в)

х 5у

4,

2 х 10 у

8;

Представники груп обґрунтовують відповіді, узагальнюють кількість
розв’язків систем двох лінійних рівнянь та пояснюють як знайти ці розв’язки,
вказують на переваги та недоліки графічного способу розв’язування систем.
Протягом уроку учні мають: проблемні питання; шукають відповідь на
них; роблять висновки; застосовують їх при розв’язуванні даних їм завдань.
Працюючи, школярі охоплені самостійною роботою, пошуком
правильних висновків, узагальненням отриманих результатів, критичним
аналізом відповідей однокласників. Це дає змогу розвивати уміння самостійно
здобувати знання.
Одним з основних аспектів кожного уроку математики є опанування
теоретичного матеріалу, а також формування вмінь користуватися ним під час
розв’язування задач різних типів. Баланюк Ю.Д. (навчально-виховний комплекс
«Ульяновська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»
Ульяновської районної ради Кіровоградської області) використовує форми
роботи, які забезпечують активну участь школярів у проведенні уроку, а також
піднімають авторитет знань та індивідуальну відповідальність за результати
навчальної діяльності. Систематично піклується про те, щоб на уроках всі
працювали активно і зацікавлено, що особливо важливо в підлітковому віці,
коли ще визначається схильність дітей до того чи іншого предмета. Саме в цей
період вчитель показує привабливі сторони математики. Юлія Дмитрівна разом
з школярами зібрали чимало математичних ребусів, цікавих задач, задач-казок,
кросвордів тощо, які використовує при викладанні математики у 5 класі, що дає
можливість розвивати активну розумову діяльність, підвищувати концентрацію
уваги, наполегливість, працездатність, створити додаткові умови для
виникнення відчуття успіху, задоволення, почуття колективізму. Учні не
бояться зробити помилку чи вступити в дискусію. У старших класах вчитель
використовує рольові ігри, які наближають учнів до реальних життєвих
ситуацій, формують інформаційні, пізнавальні, самоосвітні та практичні
компетенції. Виконуючи завдання творчого характеру, проявляють себе та
показують свою неповторність, винахідливість, оригінальність. Баланюк Ю.Д.
систематично на уроках пропонує: скласти задачу, обернену до тієї, яку щойно
розв’язали з підручника; придумати подібну задачу; розв’язати її іншим
способом; замінити запитання до задачі тощо. Під час вивчення теми «Конус.
Площа поверхні конуса» (геометрія, 11 клас) учням пропонується задача: Дано
конус, висота якого дорівнює 16 см, твірна =20 см. Знайти радіус основи?
На перший погляд це звичайнісінька задача, але, розв’язавши її, школярі
утворюють з неї цілий ряд нових, за найбільшу кількість умов та розв’язків цих
задач вчитель виставляє заохочувальну оцінку. Такий вид роботи спонукає
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учнів до міркувань та своєрідного змагання. Одним із способів створення нових
задач є зміна запитання до задачі.
Можливі варіанти запитань до задачі
1

Знайдіть площу бічної поверхні конуса.

2

Знайдіть площу повної поверхні конуса.

3

Знайдіть площу основи конуса.

4

Знайдіть довжину кола основи конуса.

5

Знайдіть відношення площі бічної поверхні до площі основи.

6

Знайдіть відношення площі повної поверхні до площі основи.

7

Знайдіть відношення площі повної поверхні до площі її бічної
поверхні.

8

Знайдіть відношення твірної до радіуса основи.

9

Знайдіть відношення твірної до висоти конуса.

10 Знайдіть відношення висоти до радіуса основи.
11 Знайдіть відстань від осново висоти до середини твірної.
Це не повний перелік задач, які придумали з даної. Його можна
продовжувати і далі, а якщо умову трішки змінити, то учні працюватимуть
навіть кілька уроків поспіль.
Математика сприяє виробленню особливого виду пам'яті – пам'яті,
спрямованої на узагальнення, створення логічних схем, виховує здатність до
просторових уявлень. Школярі не повинні зациклюватися на досягнутому.
Недостатньо лише мати гарні знання з програмового матеріалу. Кожен із них
повинен ще й творчо працювати та систематично удосконалюватися, щоб за
допомогою отриманих знань проявити себе, тобто ставити нові задачі та
розв’язувати їх самостійно. Іноді зустрічаються учні, яким все цікаво, вони
постійно прагнуть пізнати щось нове. От заради таких дітей і потрібно щоразу
підшуковувати нові способи виконання завдань чи вивчення нового матеріалу.
Заслуговує на увагу робота учнів за поданим планом.
Тема: «Властивості середньої лінії трапеції» (геометрія, 8 клас).
Вчитель пропонує довести одну з властивостей паралелограма за планом:
- Накресліть трапецію ABCD.
- Проведіть середню лінію KP.
- Через точки В і Р проведіть пряму ВР, а також пряму AD. Точку
перетину позначте буквою Т.
- ΔВСР = ΔТDP – за ІІ ознакою рівності трикутників, тому що СР = РD –
за означенням середньої лінії трапеції, ВРС = ТРD – як вертикальні,
- ВСР = ТDР – як внутрішні різносторонні при паралельних прямих
ВС і AD та січній CD.
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- З рівності трикутників слідує, що ВС = DТ і ВР = РТ.
- KP – середня лінія трикутника АВТ, яка ще й є середньою лінією
трапеції ABCD.
- Тому KP ║АТ і KP = ½·АТ.
- Отже, KP ║ АD KP = ½·(AD+BC).
Один учень доводить теорему на дошці, а інший контролює його і при
необхідності надає допомогу. Потім всі записують у зошити план.
Цей метод спонукає школярів до індивідуальної відповідальності
кожного, позитивних взаємовідносин, вміння спілкуватися та коректно
виправляти один одного, а також слухати інших, допомагати, розуміти.
При вивченні теми: «Розв’язування квадратних рівнянь за формулою»
(алгебра, 8 клас) учні розв’язують квадратне рівняння за формулою,
використовуючи при цьому запропонований алгоритм:
- Випишіть коефіцієнти квадратного рівняння, тобто a, b, c.
- Знайдіть дискримінант за формулою D = b2 – 4ac.
- Якщо D ‹ 0, то рівняння не має дійсних коренів.
- Якщо D = 0, то рівняння має єдиний корінь, тобто
.
- Якщо D > 0, то рівняння має два корені, тобто
.
- Зробіть висновок.
Учні, які працюють біля дошки, розв’язують своє рівняння, коментуючи
кожен крок. Рівняння навмисне підібрані на кожне з правил. Діти мають
можливість не лише порівняти одержані результати, а ще й узагальнити
матеріал, поданий вчителем, і логічно помислити.
Вчитель завжди повинен пам’ятати, що учень – це індивідуальність зі
своїми проблемами, тому потрібно вміти відчувати трепет кожного серця,
також при необхідності надати посильну допомогу як на уроці, так і в житті.
Юлія Дмитрівна до кожного уроку добирає потрібні задачі, спонукаючи дітей
до творчого мислення, намагається не пропустити жодної можливості
розв’язати одну і ту ж задачу різними способами. Це цікава і захоплююча
робота, що вимагає знань багатьох розділів шкільної програми з математики.
Так, при вивченні в 9 класі теми «Формули для знаходження площі
трикутника», пропонує розв’язати задачу кількома способами.
Задача. Знайдіть площу трикутника ABC, якщо AB = 10 cм, ВС =10 см,
СА = 16 см.
1) За допомогою формули Герона.
2) Провести висоту і знайти площу за формулою SΔ= ah.
3) За теоремою косинусів знайти величину кутa β, а потім знайти площу за
формулою SΔ= a·c·sin β.
На кожному уроці Юлія Дмитрівна приділяє увагу дитині та виявляє
довіру до неї, систематично зацікавлює учнів і пропонує їм такий вид роботи,
який дає можливість відчути свої сили, дати поштовх до самоствердження і
бажання брати участь у розв’язанні посильних завдань.
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Інформація істотно впливає на процес здобуття знань. Нові технології
навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють
інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння
та глибину засвоєння величезного обсягу матеріалу. Застосування інноваційних
технологій створює найсприятливіші умови для навчання, виховання та
розвитку учнів, обов’язково враховує їх індивідуальні особливості, нахили,
інтереси. Кожен учитель має свою систему роботи. Це його особистий шлях у
професійній діяльності, його особистий підбір психологічних, змістових,
конструктивних компонентів, дослідницьких умінь, здібностей, рівнів їх
виявлення. Готовність вчителя до творчого пошуку разом з учнями, уміння
створити атмосферу продуктивного навчання на уроці залежить від його
обізнаності та володіння арсеналом педагогічних умінь та навичок, знання
предмета, глибокого інтересу до нього, що є запорукою професіоналізму та
успіху.
СУЧАСНИЙ УРОК ГЕОГРАФІЇ –
СПІЛЬНА ТВОРЧІСТЬ УЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ
Л.М. Хлань,
завідувач науково-методичної лабораторії природничо-математичних
дисциплін комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Останніми роками в шкільній освіті прослідковується небажаний процес
втрати учнями інтересу до навчання. Тому шкільна справа зазнає певних
корективів, зміст яких виправданий зміною пріоритетів поступального
суспільного розвитку. А тому осучаснення уроку є процесом закономірним і
спричиненим, в першу чергу, необхідністю приведення домінуючої
організаційної форми навчання у відповідність до запитів інформаційного
суспільства та створення умов для реалізації сучасних освітніх тенденцій
ставлення й розвитку особистості як активного суб’єкта суспільного життя.
Школа починається з уроку. Від нього залежить усе: культура,
доброзичливість у взаєминах між учнями, вчителями і батьками. Урок був і
залишається основною формою оволодіння знань учнями. Провести урок
сьогодні стає все складніше. Сучасний учень став іншим – він багато знає: це
він бачив, це він чув, про це він читав…Звичайно, час вносить корективи в
структуру й типологію уроку, в методи і засоби навчання, однак авторитет
самого заняття настільки високий і міцний, що не підлягає сумнівам навіть
найсміливіших критиків.
Сучасний урок, якісний урок, якісна освіта – всі ці питання постійно
перебувають у полі уваги не тільки вчителів: вони хвилюють випускників, їх
обговорюють батьки, висуває держава як одну з головних проблем
забезпечення якісної освіти. Тому саме вчителі мають усвідомити: щоб освіта
була якісною, педагогічну діяльність слід спрямовувати не тільки на засвоєння
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учнями знань, предметних умінь і навичок, а й на засвоєння ними способів,
методів і прийомів, на розвиток здібностей у пізнанні нового, незнайомого, на
створення умов для розвитку самостійності та набуття ще в шкільному віці
досвіду вирішення проблеми, реалізації своїх намагань як в освітній діяльності,
так і загалом у суспільстві.
Для сучасного уроку характерними ознаками є:
• гуманітарний потенціал і гуманізація навчання;
• варіативність і гнучкість структури уроку;
• спрямованість уроку на особливість учня;
• системний підхід до архітектури уроку та процесу навчання;
• спрямованість уроку на головне — генералізацію навчання;
• повне засвоєння нового матеріалу на уроці;
• оптимізація форм роботи на уроці;
• економія часу в шкільному навчанні.
Сучасний урок – це урок демократичного спрямування. Традиційними
вимогами до сучасного уроку географії є те, що на заняттях учні повинні
наводити приклади із життя, робити порівняння, висновки, працювати з
підручником та картами, здійснювати експеримент, заносити дані до таблиць,
виконувати вимірювання та розрахунки, складати конспект уроку, висувати
гіпотези, звертатися до свого практичного досвіду.
Нині вітчизняні та зарубіжні вчені поряд із традиційними уроками
пропонують й інші форми організації навчального процесу: інтегрований урок,
лекційно-семінарські або лекційно-практичні заняття, проектні заняття, творчі
майстерні, та творчу роботу учнів. Зокрема про зміст уроків географії різних
типів йдеться у працях українських фахівців В.Андрєєвої, С.Коберника,
Р.Коваленко, В.Корнєєва, Т.Назаренко, А.Сиротенко, О.Топузова.
Значно менше уваги в роботах учених-дидактів приділяється основним
компонентам уроку. У сучасних умовах це стає нагальною необхідністю у
зв’язку із формуванням у педагогіці нової парадигми. Вона розглядається як
сукупність фундаментальних наукових установок і передбачає орієнтацію
навчального процесу на формування компетенцій. Компетентнісна парадигма
формує власну логіку формування освітнього простору. Так, в умовах
мінливого світу все виразніше виявляється обмеженість можливості в передачі
інформації наступним поколінням. Це пов’язано з тим, що з одного боку вона
все швидше зростає, а з іншого – морально застаріває. Тому компетентнісна
парадигма проголошує підготовку людини, яка володіє не набором фактів, а
способами їх технологічного отримання, надає перевагу самоосвіті. У зв’язку з
цим повинна змінюватися триєдина ціль уроку. Завдання пов’язані із
засвоєнням знань, формуванням умінь і навичок значною мірою
вирішуватимуться в процесі самостійної роботи, яка сприяє підготовці учнів до
життя, поведінки в природі і суспільстві. Все більше уваги необхідно приділяти
розвитку здібностей, пам’яті, мови, уяви, мислення, особистісних якостей.
У цілому логіка розвитку педагогіки зміщує акценти з отримання готових
знань до їх самостійного «добування» і «побудови» самими учнями. Саме учень
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стає центром навчального процесу. Це становить основу особистісно
орієнтованого навчання, яке надає учню можливість реалізуватися в навчальній
діяльності та навчальній поведінці, основуючись на своїх здібностях, інтересах,
ціннісних орієнтаціях і суб’єктивному досвіді. Якщо в когнітивній парадигмі
навчання розглядається як викладання та учіння (вчитель передає учням
знання, вміння і навички, а вони їх засвоюють і відтворюють), то в особистісно
орієнтованій – це спільна діяльність учня і вчителя, спрямована на
індивідуальну самореалізацію учня і розвиток його особистісних якостей під
час вивчення географії. У цих умовах постає необхідність розглянути можливі
шляхи вдосконалення змісту уроку. Так, змістовний компонент уроків географії
повинен передбачати відбір знань про сучасну картину світу: світоглядні ідеї,
фундаментальні закони, теорії, закономірності, що відображають логіку
розвитку суспільства та його взаємозв’язки з природою та економікою. Вони
складають основу світогляду учнів, висновки і перспективи подальших
досліджень. Отже, урок розглядається як форма організації процесу
цілеспрямованої взаємодії певного складу вчителів та учнів. Він містить мету,
зміст, методи, форми та засоби навчання, діяльність з організації та управління.
В умовах зміни парадигми виникає необхідність удосконалення уроку. Його
основною метою стає засвоєння знань, формування умінь і навичок під час
самостійної роботи, яка сприяє підготовці учнів до життя, поведінки в природі і
суспільстві.
Пошуки нових типів уроків і нових форм організації навчальної
діяльності учнів характерні й для вчителів географії області. Більшість
педагогів відповідально ставиться до підготовки уроків. Кожен із них
намагається урізноманітнити форми роботи так, щоб кожна дитина відчула
необхідність своєї присутності на занятті, щоб у кожного учня виховати любов
до географії, бажання вчитися та самовиховуватися. А результат залежить від
особистості вчителя, рівня його майстерності.
Відвіданні мною уроки географії у 2014 -2015 навчальному році можна
охарактеризувати як продуктивні, такі, що відповідають сучасним критеріям і
вимогам. Так урок в шостому класі (Торговицька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів ім. Є.Ф.Маланюка Новоархангельської районної ради) з теми
«Гідросфера. Озера. Походження озер», який проводила вчитель
Артищенко Н.Д., перш за все можна охарактеризувати як цікавий за змістом,
різноманітний за формами роботи (картографічна розминка, «закінчи
речення»), насичений інформацією й продуктивний. Значну увагу вчитель
приділяла психологічному клімату уроку. Поважне звертання до дітей,
індивідуальна увага, психологічна установка на початку уроку, формулювання
його девізу, інтерактивні прийоми навчання, довіра у здійсненні
взаємоперевірки завдань в цілому були основою для позитивного мікроклімату
уроку.
Позитивний настрій сприяв полегшеному сприйняттю змісту теми уроку
«Економіко-географічна характеристика Африки» у 10 класі, який провела
вчитель географії Новоархангельської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
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№2 Сергієнко Л.В. Важливим було уміння вчителя розповідати цікаво,
посилаючись
на
оригінальні
приклади,
унаочнювати
матеріал
відеодемонстраціями. Мова вчителя філологічно беззаперечна, теоретичні
основи змісту теми відповідають сучасному рівню географічних знань. Саме
головне – дітям на уроці було цікаво, працювали майже всі, відсоток засвоєння
ними матеріалу теми є високим.
На високому науково-методичному рівні провела урок географії у 7 класі
Степанова Л.В., вчитель географії Добровеличківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1, з теми «Тектонічна будова та рельєф Євразії». Любов
Василівна дуже вдало, враховуючи вік школярів, підійшла до стимулювання
пізнавального інтересу учнів до даної теми (мотивація навчальної діяльності),
застосовувала різні форми роботи (фронтальні, групові, індивідуальні),
інтерактивні технології (робота в парах, «мозковий штурм», «незакінчене
речення»), активізувала думку учнів (робота з понятійним апаратом, виконання
практичних завдань), тощо. Кожен такий урок для Любов Василівни – це пошук
високого сприяння активності учнів.
На підсумковому уроці у вчителя географії Дружелюбівської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
Добровеличківської
райдержадміністрації Юденко О.В у 6 класі з теми «Гідросфера», учні показали
набуті знання з попередніх тем. Вони вільно володіли географічними
термінами, використовували карти атласу та додаткову літературу. Дуже цікаві
і вдалі завдання активізували пізнавальну діяльність учнів, а використання
сучасного мультимедійного обладнання під час проведеного уроку підвищило
його ефективність.
Зоря В.М., вчитель географії Добровеличківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1, під час уроку в 6 класі з теми «Льодовики.
Багаторічна мерзлота» продемонструвала вільне володіння програмового
матеріалу. Урок вирізнявся доступністю викладу навчального матеріалу,
належною мотивацією навчальної роботи на різних його етапах. На уроці учні
працювали з різними джерелами географічної інформації: підручником,
атласом, енциклопедичним матеріалом, статистичними даними.
На уроці з теми «Літосфера. Основні форми рельєфу» у вчителя географії
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного
виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Романової М.М., учні 6 класу працювали на рівні високої розумової
напруженості з урахуванням їхніх навчальних можливостей, що
забезпечувалося достатньо великою кількістю навчально-пізнавальних дій.
Виконанню значного обсягу роботи на уроці сприяла майстерність педагога,
чітко продумані етапи уроку, раціональне використання кожної хвилини,
правильність добору матеріалу.
Урок
вчителя
географії
навчально-виховного
комплексу
«Звенигородський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Олександрійської міської ради Маменко І.В. у
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8 класі з теми «Внутрішні води України. Озера» відповідав вимогам сучасного
уроку. Особливо слід відмітити використання міжпредметних зв'язків (історія,
біологія, математика). Ірина Володимирівна на відвіданому уроці вміло
реалізувала принцип науковості та доступності навчального матеріалу,
враховуючи індивідуальні особливості учнів, забезпечила єдність освітніх,
розвиваючих і виховних функцій навчання, розвивала в учнів географічну й
картографічну компетентності.
Вчитель географії Новгородківського навчально-виховного комплексу
Мараренко В.М. на уроці у 10 класі з теми «Країни Латинської Америки»
значну увагу приділяла пізнавальній активності учнів, спрямовувала
викладання географії на підвищення якості знань, посилення виховного впливу,
використовувала особистісно орієнтовані підходи, які забезпечували комфортні
умови розвитку, реалізацію природного потенціалу школярів.
Учителі географії та економіки навчально-виховного об’єднання
"Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа
мистецтв" Олександрійської міської ради Шевченко О.В., Бруснік Л.О., на
відвіданих уроках у 6 та 10 класах запроваджували елементи інтерактивних
технологій, захист учнями власних програм, проектів. Педагоги демонстрували
високий ступінь науковості, використовували сучасну інформацію, формували
науковий світогляд і критичне мислення.
Мец І.М., учитель географії Компаніївської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Компаніївської райдержадміністрації на уроці у 6 класі з теми
«Гідросфера. Озера. Болота» спрямовувала свою роботу на формування в дітей
наукового світогляду на природу та взаємозв'язок між суспільством і природою,
вчила учнів працювати з картою, знайомила з основними процесами та
явищами в природі, негативним впливом діяльності людини на неї.
Отже, сучасний урок – це перш за все урок, на якому створено реальні
умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості
учня, що дозволяє досягти високих результатів у навчанні.
Зрозуміло, що уроки в умовах співробітництва (вчитель – учень)
потребують величезної підготовчої праці, великих знань, якщо хочете,
готовності душі. Форма уроку найсправжнісінького, творчого педагога не
заважає, а допомагає йому в його праці, підвищенні якості навчання.
В Україні відбувається становлення нової системи освіти, змінюються
моральні цінності й пріоритети. У 2015/2016 навчальному році учні 6–7 класів
загальноосвітніх навчальних закладів перейдуть на навчання за новими
програмами з якими можна буде ознайомитися на сайті Міністерства освіти і
науки України. Під час підготовки до уроків вчителям географії пропонується
схема структури сучасного уроку, в якій розкриваються етапи моделювання
уроку в розрізі цілеспрямованої активізації учнів як суб’єктів інноваційного
процесу навчання, полуфункціональної діяльності вчителя на уроці.
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Опорна схема структури сучасного уроку
І. Організаційний етап
1. Перевірка підготовки
1. Перевірка готовності
1. Привітання, побажання
класного приміщення до до проведення уроку.
хорошого настрою.
заняття.
2. Створення ситуації
2. Привітання, фіксація
успіху через:
відсутніх.
посмішку; прийом
3. Перевірка підготовки
«Долонька до долоньки»,
учнів до заняття.
тощо.
4. Організація уваги
учнів.
5. Розкриття загальної
мети та плану
проведення уроку.
ІІ. Етап перевірки домашнього завдання або актуалізації знань
1. Установити
1. З’ясування ступеня
1. Тестові завдання.
правильність, повноту й засвоєння знань і
2. Виконання
усвідомленість
способів дій учнів.
різнорівневих
виконання д/з з
2. З’ясування причин
самостійних робіт.
більшістю учнів.
невиконання д/з з
3. Продовження іншими
2. Виявити прогалини в
окремими учнями.
відповіді учні.
знаннях і способах дій
3. Визначення типових
4. Постановка додаткових
учнів, з’ясувати причини недоліків у знаннях і
запитань.
їх виникнення.
способах дій учнів та
5. «Торт рішень»
3. Ліквідувати в ході
причин їх появи.
(фіксація своїх
перевірки знайдені
4. Ліквідація знайдених утруднень).
прогалини.
недоліків.
6. «Гірлянда асоціацій».
ІІІ. Підготовка учнів до роботи на основному етапі
1. Забезпечити
1. Повідомлення теми
1. Пояснення учнями
мотивацію навчання.
уроку.
цілей уроку одночасно з
2. Прийняття учнями
2. Формулювання цілей
повідомленням теми.
цілей уроку.
уроку разом з учнями.
2. Повідомлення цілей у
3. Актуалізувати
3. Демонстрація
вигляді евристичного
суб’єктивний досвід
соціального та
питання, проблемного
учнів.
практичного значення
завдання, через
матеріалу, який
демонстрацію кінцевих
вивчатимуть учні.
результатів.
4. Постановка перед
3. Асоціативний ряд.
учнями навчальної
4. «Мозковий штурм».
проблеми.
5. Намалюй картинку».
5. Актуалізація
6. Географічний диктант.
суб’єктивного досвіду
учнів.
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ІV. Етап засвоєння нових знань і способів дій
1. Забезпечити
1. Організувати увагу
1. Робота з визначенням
сприйняття, осмислення учнів.
понять, які вводять.
та первинне
2. Повідомити основні
2. Використання
запам’ятовування
ідеї матеріалу, який
аналогій як способу
учнями матеріалу, який
вивчатимуть учні.
включення в зміст
вони вивчають.
3. Забезпечити
суб’єктивного досвіду
2. Сприйняття засвоєнню осмислення методу
учнів.
учнями способів, засобів, досліджень знань,
3. Подання матеріалу
які привели до певного
способів і засобів, які
одночасно в словесній і
висновку.
привели до зроблених
знаково-символічній
3. Створити змістові й
висновків.
формах, у порівняльних
організаційні умови
4. Забезпечити засвоєння або класифікаційних
засвоєння учнями
методики відтворення
таблицях.
методики відтворення
вивченого матеріалу.
4. Екстроактивний
вивченого матеріалу.
режим (розповідь,
повідомлення,
пояснення).
5. Інтроактивний режим
(проблемно-модульне,
програмоване,
комп’ютерне навчання).
6. Інтерактивний режим
(проектне, проблемне,
адаптивне навчання).
V. Етап перевірки первинного розуміння
1. Установити
1. Перевірка вчителем
1. Асоціативний ряд.
правильність
розуміння учнями того,
2. Використання завдань
усвідомлення вивченого що є суттю основного
на впізнання вивчених
матеріалу.
змісту.
об’єктів.
2. Виявити прогалини
2. Перевірка повноти й
3. Опорний текст.
первинного осмислення усвідомлення учнями
4. «Бджолиний вулик».
вивченого матеріалу,
нових знань і способів
6. Наведення учнями
неправильні уявлення
дій.
своїх прикладів за новим
учнів.
3. Виявлення прогалин
матеріалом.
3. Провести корекцію
первинного осмислення
виявлених прогалин в
вивченого матеріалу.
усвідомленні учнями
4. Ліквідація неясності в
вивченого матеріалу.
осмисленні учнями
вивченого матеріалу.
VІ. Закріплення нових знань і способів дій
1. Забезпечити
1. Організація діяльності 1. Використання на уроці
закріплення в пам’яті
учнів з відтворення
взаємообернених
учнів знань і способів
суттєвих ознак об’єктів, завдань.
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дій, які необхідні для
самостійної роботи за
новим матеріалом.
2. Забезпечити
підвищення рівня
усвідомлення вивченого
матеріалу під час його
закріплення.

що вони вивчають.
2. Складання карти
2. Організація діяльності розумової діяльності.
учнів з відпрацювання
3. Спілкування
вивчених знань і
«питання – відповідь».
способів дій через
4. «Щоб було б, якби…»
застосування їх за
5. Інтелектуальний
зразком і в змінених
марафон.
ситуаціях.
3. Закріплення методики
вивчення нового
матеріалу, логіки
відповіді під час
перевірки знань.
4. Відпрацювання логіки
алгоритму вивчених
правил.
VІІ. Етап застосування знань і способів дій
1. Забезпечити засвоєння 1. Організація діяльності 1. Різнорівневі
учнями знань і способів учнів із застосування
самостійні роботи.
дій на рівні застосування знань і способів дій у
2. Проектне навчання.
їх у різноманітних
змінених і нових
3. Ділова гра.
ситуаціях.
ситуаціях.
4. Лабіринт ідей.
2. Забезпечити
5. Спілкування
формування в учнів
«питання – відповіді».
умінь самостійно
6. Групова робота.
застосувати знання в
7. Дебати «за» і «проти».
різноманітних ситуаціях.
8. «Коло ідей».
VІІІ. Етап узагальнення та систематизації знань
1. Забезпечити
1. Організація діяльності 1. Моделювання.
формування цілісної
учнів з переведення
2. Мозкова атака в
системи провідних знань окремих знань і способів письмовій формі.
учнів.
дій у цілісну систему
3. Складання карти
2. Забезпечити
знань і вмінь.
розумової діяльності.
встановлення учнями
4. «Пошук скарбів».
внутрішньо предметних і
між предметних зв’язків.
3. Забезпечити
формування в учнів
узагальнення знань.
ІХ. Етап узагальнення та систематизації знань
1. Виявить якість і рівень 1. Глибока й усебічна
1. Різнорівневі
засвоєння знань та
перевірка способів дій
контрольні й самостійні
способів дій.
учнів.
роботи.
2. Виявити недоліки в
2. Перевірка образу
2. Тестові завдання.
знаннях і способах дій
мислення учнів.
3. Завдання на виявлення
учнів.
3. Перевірка рівня
всіх ознак поняття та
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3. Установити причини
сформованості загальних їхніх зв’язків (повнота
виявлення недоліків.
навчальних умінь.
знань).
4. Забезпечити розвиток 4. Коментування
4. Завдання на виділення
у школярів здатності до
відповіді учнів.
суттєвих ознак
оцінювальних дій.
(глибина).
Х. Етап корекції знань і способів дій
1. Здійснити корекцію
1. Організація діяльності 1. Використання
прогалин, виявлених у
учнів з корекції своїх
спеціально поділених на
знаннях і способах дій у виявлених недоліків.
дрібні етапи вправ.
межах вивченої теми.
2. Застосування
розгорнутих інструкцій з
регулярним контролем.
3. Завдання з
«пропусками».
4. Структурно-логічні
схеми з «пропусками».
5. Тестові завдання.
ХІ. Етап інформації про домашнє завдання
1. Забезпечити розуміння 1. Інформація про д/з.
1. Цікава постановка
учнями цілей, змісту та
2. Мотивування до
навчальної проблеми,
способів виконання
виконання д/з.
якщо йдеться про
домашнього завдання.
3. Інструктаж з
пізнавальні завдання.
виконання д/з.
2. Різнорівневі д/з.
4. Перевірка розуміння
3. Особливе завдання.
учнями змісту та
4. «Незвичайна
способів виконання д/з.
звичайність».
5. Ідеальне завдання.
ХІІ. Етап підбиття підсумків заняття
1. Дати ясну оцінку
1. Підбиття підсумків 1.
Повідомлення
роботи класу й окремих навчального заняття.
підсумків.
учнів.
2. Підбиття підсумків
самими учнями.
ХІІІ. Етап рефлексії
1. Ініціювати й
1. Мобілізація учнів на
1. Незакінчені речення.
інтенсифікувати
рефлексію своєї
2. Асоціативний ряд.
рефлексію учнів з
поведінки.
3. «Торт рішень».
приводу свого
4. Розмова на папері.
психоемоційного стану,
5. Барометр настрою.
мотивації своєї
6. «Телеграма».
діяльності та взаємодії з
7. «Координати».
учителем та
8. «Заключна дискусія».
однокласниками.
2. Забезпечити засвоєння
учнями принципів
саморегуляції та
співробітництва.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО
ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
С.М. Литвин,
методист науково-методичної лабораторії природничо-математичних
дисциплін комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Учительська професія вимагає від людини, яка її обрала, постійного
навчання з метою удосконалення своєї фахової майстерності. Така вже доля
педагога – навчаючись навчайся сам.
Поза сумнівом, найбільш важливою формою навчання вчителя є
самоосвіта. Проте навіть вона має реалізуватись через комунікації. З колегами,
науковцями, участь у різноманітних формах методичної роботи. Освітня
діяльність учителя реалізується шляхом його членства в складі методичного
об’єднання. Методичне об’єднання координує роботу вчителя, забезпечує
необхідні умови освіти, з рештою, вчитель звітує перед членами
методоб’єднання про її результати. Практика показує, що від рівня організації
роботи районного методичного об’єднання залежить в цілому стан викладання
предмета, рівень знань учнів, згуртованість колективу учителів. То ж
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актуальною є тема організації роботи методоб’єднання, чому й присвячується
дана стаття.
Спочатку маємо визначити функції методичних об’єднань. За
М.М. Поташником, функції методичної роботи можна розбити на три групи:
1) відносно вчителя; 2) педагогічного колективу; 3) досягнень педагогічної
науки та досвіду вчителів інших шкіл.
Перша група функцій, спрямованих на вчителя, досягнення
компетентності, збагачення знань педагогів (предметних, методичних,
дидактичних, психологічних); розвиток його світогляду, ціннісних орієнтацій
(установка на демократизацію, гуманізацію, гуманітаризацію, оптимальні
наслідки діяльності); розвиток мотивів творчої діяльності (любов до дітей,
відповідальність, обов'язок, потреба самореалізації); розвиток стійких
моральних якостей особистості (доброта, чуйність, порядність, принциповість,
витримка, терплячість тощо); розвиток сучасного стилю педагогічного
мислення; розвиток педагогічної техніки, виконавського мистецтва,
артистизму; розвиток емоційно-вольової саморегуляції.
Друга група функцій, спрямованих на педагогічний колектив:
консолідація педагогічного колективу як колективу однодумців у головному;
вироблення єдиної педагогічної позиції, спільних цінностей, традицій;
організації діагностики і самодіагностики реальних навчальних можливостей
учнів, класних колективів, професійних можливостей, потреб і запитів
учителів; експертна оцінка авторських варіантів програм, навчальних планів,
підручників, посібників, засобів навчання і виховання, створених у даному
колективі; контроль і аналіз конкретного навчально-виховного процесу і його
результатів – якості знань, умінь, навичок учнів, вихованості і розвитку
школярів; виявлення, узагальнення, пропаганда та впровадження педагогічного
досвіду, обмін цінними методичними знахідками; стимулювання групової
творчості та ініціативи членів педколективу; залучення колективу до науководослідницької експериментальної роботи, до цілеспрямованого створення
нового досвіду своєї школи.
Третя група функцій стосується і кожного вчителя, і колективу: творче
осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів,
доведення їх до свідомості кожного педагога, упровадження, досягнень
передового педагогічного досвіду, новаторства, профілактика типових для всіх
шкіл труднощів і недоліків у педагогічній діяльності; впровадження й
використання досягнень психолого-педагогічної науки, інших дисциплін;
поширення за рамки школи передового досвіду, досягнутого цим колективом
(через педчитання, методичні об'єднання, школи передового педагогічного
досвіду) [4].
Цей перелік завдань, які стоять перед методичним об’єднанням,
підкреслюють вагомість їх ролі. Що стосується безпосередньо організації
роботи методичних об’єднань вчителів біології, реалізація їх функцій може
передбачати наступні напрями роботи.
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1. Вивчення питань теорії біології, оволодіння її науковою
методологією, реалізація міжпредметних зв’язків.
2. Ознайомлення зі змістом нових програм, підручників та посібників,
надання рекомендацій по роботі за ними.
3. Аналіз стану викладання предмета, рівня знань учнів та пошук шляхів
оптимізації навчально-виховного процесу з біології.
4. Організація роботи вчителів над індивідуальними методичними
проблемами та визначення загальної методичної проблеми методоб'єднання
вчителів біології району /міста/.
5. Проведення загальних методичних заходів: засідань секцій
педагогічних конференцій, педагогічних читань, методичних звітів, та ін.,
керівництво роботою творчих та динамічних груп, шкіл молодого вчителя та
шкіл передового педагогічного досвіду.
6. Організація роботи по самоосвіті вчителів, проходженню ними
курсової підготовки та участь в атестації.
7. Вивчення досвіду роботи вчителів, поширення його серед колег,
пошук шляхів стимулювання творчого пошуку кожного.
8. Розробка рекомендацій по викладанню найбільш складних тем
програм.
9. Пошук ефективних форм і методів роботи із здібними та
обдарованими дітьми. Проведення предметної олімпіади, керівництво науководослідницькою та гуртковою роботою.
10. Організація роботи з вчителями - молодими спеціалістами.
11. Керівництво науково-дослідницькою роботою вчителів, методичне
забезпечення питань апробації навчальної літератури, дидактичних видань,
програмного забезпечення, електронних посібників тощо.
Зважаючи на те, що більшість вчителів суміщають викладання біології з
викладанням інших природничих дисциплін (хімії, географії, екології,
природознавства), на практиці в умовах району створюються об’єднані
методичні структури – районні методичні об’єднання вчителів природничих
дисциплін, а в школах – циклові методичні об’єднання учителів природничоматематичного спрямування. Керівником районного методоб’єднання може
бути хтось з досвідчених вчителів, проте практика показує більшу ефективність
роботи, коли на себе ці обов’язки бере методист районного методоб’єднання,
який відповідає за викладання біології і має біологічну освіту.
Робота методоб’єднання здійснюється відповідно до плану. Основну
увагу я хочу приділити рекомендаціям з планування роботи районного
методоб’єднання вчителів біології (природничих дисциплін).
Планування здійснюється на основі матеріалів діагностичного вивчення
запитів учителів. Як орієнтовний варіант анкети пропоную наступний:
1. Дайте оцінку роботи методичного об’єднання за попередній рік
(задовільна, незадовільна).
2. Які проблеми виникали у Вашій роботі і на яку методичну допомогу
від колег потребуєте?
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3. З яких питань теорії педагогіки й методики викладання біології хотіли
б отримати консультації?
4. Над якою індивідуальною методичною проблемою будете працювати
цього року?
5. Ваші побажання щодо плану роботи методоб’єднання на наступний
рік.
Більш розгорнутий варіант анкети може пропонувати завдання з
самоаналізу ефективності роботи вчителя, оцінок мікроклімату колективу,
роботи адміністрації, рейтингу колег тощо.
Недоцільно вимагати єдиної форми плану роботи, проте щодо його
структури можна рекомендувати наступні розділи:
1. Вступ.
2. Дані про членів методоб’єднання.
3. Проблемні питання, над якими працюють шкільні методоб’єднання, які
входять до складу районного методоб’єднання.
4. Сітка організаційних заходів.
5. Вивчення стану викладання біології, моніторинг знань учнів і
результатів зовнішнього незалежного оцінювання.
Далі детальніше за розділами.
У вступі дається аналіз роботи методичного об’єднання за минулий
навчальний рік, визначаються проблемні напрями і завдання на наступний рік.
Орієнтовна схема аналізу роботи методичного об'єднання може виглядати так:
1. Кількісний і якісний склад методичного об'єднання. Градація за рівнем
освіти, стажем, кваліфікаційними категоріями, званнями вчителів.
2. Оцінка роботи за попередній період. Найбільш вагомі досягнення
членів методоб’єднання, індивідуальні успіхи.
3. Якість планування роботи методоб'єднання на минулий рік.
Актуальність обраної загальної методичної проблеми й індивідуальних
проблем кожного з членів.
4. Організаційна робота методичного об’єднання (скільки проведено
засідань, їх періодичність, плановість, рівень відвідування). Відхилення від
плану (зміни в тематиці засідань, чим вони викликані). Якість підготовки і
проведення засідань. Ефективність питань, які виносились на засідання.
Активність членів методоб’єднання в обговоренні визначених питань.
Практична спрямованість засідань.
5. Організаційні форми і методи роботи. Поєднання традиційних і
нетрадиційних форм, застосування інтерактивних методів, інших сучасних
технологій навчання.
6. Над якою проблемою працювало методичне об’єднання? Як
реалізується дана проблема на рівні кожного вчителя? Які підсумки
індивідуальної і колективної роботи? (Які рекомендації, доповіді, реферати,
методичні розробки, творчі роботи, наочні посібники, дидактичний і
роздатковий матеріали підготовлені членами методоб’єднання)?
218

7. Система роботи з освоєння нових технологій навчання та
впровадження їх в практику. Які рекомендації давались методичним
об’єднанням щодо впровадження досягнень науки і передового педагогічного
досвіду. Результати впровадження рекомендацій в практику роботи (висновки
на основі відвідування й аналізу уроків). Ознайомлення з досягненнями
психолого-педагогічної науки, педагогічним досвідом.
8. Діяльність методоб’єднання з питань вивчення і впровадження
перспективного досвіду. Досвід роботи якого вчителя вивчений узагальнений. З
яких питань? Які форми використовувались з метою ознайомлення членів
методичного об"єднання з досвідом роботи передових вчителів.
9. Проблеми самоосвіти вчителів в змісті роботи методичного
об’єднання.
10. Реалізація плану взаємовідвідування уроків.
11. Участь членів методичного об"єднання в атестації педагогічних
кадрів.
12. Результативність методичної роботи з вчителями-молодими
спеціалістами.
13. Система роботи методичного об'єднання з питань вивчення і аналізу
стану викладання, рівня знань, результатів зовнішнього незалежного
оцінювання учнів з біології, державної підсумкової атестації, проведення
контрольних зрізів знань, тестування.
14. Організація позакласної роботи з предмета. Робота гуртків,
факультативів. Проведення предметних тижнів, конкурсів, олімпіад тощо.
Ефективність позакласної роботи.
15. Вплив методичного об’єднання на піднесення рівня професійної
майстерності вчителів.
16. Над якою методичною проблемою працюватиме районне
методоб’єднання вчителів біології цього навчального року та основні напрями
реалізації завдань методичної проблеми.
Від глибини й ефективності аналізу роботи об’єднання за попередній рік
залежить якість планування на наступний.
Дані про членів методоб’єднання. Орієнтовна схема таблиці даних
може бути наступною:
1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Дата народження.
3. Назва навчального закладу.
4. Педагогічний стаж.
5. Освіта, фах за дипломом.
6. Який навчальний заклад закінчив і коли.
7. Які інші предмети крім біології викладає.
8. Кваліфікаційна категорія, звання.
9. Атестація попередня (наступна).
10. Підвищення кваліфікації останнє і майбутнє за планом.
11. Методична проблема, над якою працює вчитель.
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12. Облік відвідування засідань районного методоб’єднання.
13. Індивідуальні досягнення вчителя.
Проблемні питання, над якими працюють шкільні методоб’єднання, які
входять до складу районного методоб’єднання. Цей розділ є складовою плану
роботи районного методоб’єднання.
Сітка організаційних заходів фактично є основною структурною
складовою плану. Охоплює увесь об’єм заходів, які організовує
методоб’єднання. Кожному із заходів цього розділу обов’язково повинні
визначатись дата й місце проведення, прізвище відповідальної особи й відмітка
про виконання. Складовими цього розділу можуть бути:
1. Підготовка матеріалів до наказу по відділу освіти «Про затвердження
структури методичної роботи з педагогічними працівниками району».
2. Надання допомоги працівникам районного методичного кабінету в
уточненні методичної картотеки обліку кадрів. Збір даних про вчителів.
3. Заходи з підготовки серпневої й січневої конференцій педагогічних
працівників району, визначення тематики секційних засідань.
4. Складання плану роботи районного методоб’єднання.
5. Організація й планування роботи структур методоб’єднань:
- постійно-діючого психолого-педагогічного семінару;
- школи педагогічної майстерності;
- майстер-класів;
- творчих й динамічних груп;
- школи молодого вчителя;
- інтернет-конференцій тощо.
6. Планування загальнорайонних і кущових форм:
- педагогічних читань;
- науково-практичних конференцій, семінарів;
- тренінгів тощо.
7. Заходи з вивчення й аналізу стану викладання біологічних дисциплін,
рівня знань, результатів зовнішнього незалежного оцінювання учнів з біології.
Проведення контрольних зрізів знань, тестування.
8. Заходи з організації самоосвіти вчителів, складання графіка
періодичної звітності членів методоб’єднання про роботу за індивідуальним
планом самоосвіти.
9. Робота за програмою «Обдарована дитина». Проведення предметних
олімпіад з біології та екології, підготовка команд та забезпечення участі
переможців у олімпіадах вищих рівнів. Робота з дітьми, що потребують
особливої уваги (інклюзивна освіта).
10. Складання графіка взаємовідвідування уроків і заслуховування
інформації про рівень відвіданих занять (для ШМО).
11. Складання перспективного плану проходження курсової підготовки,
заслуховування звітності вчителів про результативність навчання.
12. Участь в атестації навчальних закладів й педагогічних працівників
шкіл.
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13. Визначення рейтингу вчителів району за результатами їх вихованців у
ДПА, ЗНО з біології, показниками участі в предметних олімпіадах, активності
вчителів у методичних заходах.
Найбільш ефективними формами роботи в період між засіданнями
районного методоб’єднання є робота постійно діючого психологопедагогічного семінару, заняття школи педагогічної майстерності, заходи в
рамках територіальних ( так званих «кущових») форм, робота динамічних і
творчих груп, скайп-конференції, інтернет-семінари тощо. Особливо
актуальними є останні дві форми проведення занять, оскільки вони не
обтяжливі витратами на приїзд учасників.
Останнім часом поширення набули нетрадиційні форми організації
методичної роботи, в тому числі авторські школи, творчі студії, методичні
фестивалі, круглі столи, аукціони педагогічних ідей, ярмарки, які значною
мірою урізноманітнюють співпрацю методистів і педагогічних працівників у
справі підвищення їхньої кваліфікації та педагогічної майстерності.
Слід зазначити, що при всій різноманітності форм організації методичної
роботи розв’язати багатопланові завдання підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів можна лише шляхом створення оптимальної системи
методичних заходів та надання педагогам права вільного вибору тих форм, які
максимально враховують їх потреби, запити та інтереси.
Вивчення стану викладання біології, моніторинг знань учнів і
результатів ЗНО. Цей модуль може бути складовою попереднього, проте
оскільки він є багато в чому результуючим в роботі районного
методоб’єднання, вважаю за доцільне виділити його окремо.
Вивчення стану викладання біології є однією з функцій інспекторів
відділу освіти, які спільно з методистом відвідують навчальні заклади. До того
згідно з графіками атестації навчальних закладів і вчителів, заняття з біології
відвідують члени атестаційних комісій. Аналізи відвіданих занять включаються
до банку даних в районного методоб’єднання, як і результати звітів шкіл з
моніторингу знань (семестрових оцінок), які подаються адміністраціями шкіл.
Результати ДПА, ЗНО, дані про участь в олімпіадах, позашкільних формах
роботи, про кількість і рівень отриманих нагород сумуються і є підставою для
визначення рейтингу кожного з вчителів району. Об’єктивні результати
рейтингу є стимулом в роботі вчителя, притому що огріхи в підведенні
результатів можуть образити його.
То ж цей модуль плану може містити сітку заходів й поточні дані
рейтингу вчителів.
Вдале планування роботи районного методоб’єднання, дієві підходи до
реалізації змісту плану, ненав’язливі й реалістичні форми роботи, повага до
вчителя, є запорукою успіху в роботі методичного об’єднання.
Література
1. Активні форми і методи впровадження ППД / Зб. наук. Статей. – К.,
Рад. шк., 1989.
221

2. Горская Г.И. Организация учебно-воспитательного процесса в школе. –
М.: 1977. – 259 с.
3. Методична система: педагогічні роздуми без упередженого ставлення //
Відкритий урок. – 2002. - № 1-2.
4. Жерносєк І.П. Науково-методична робота в загальноосвітній школі:
[навч.-метод. посібник]. – К.: ІЗМН, 1998.
ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ
ЗДОРОВ’Я» ТА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ «ЗАХИСТИ СЕБЕ ВІД
ВІЛ» ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ФАКТОР ПРОФІЛАКТИКИ ПОВЕДІНКОВИХ
ПРОБЛЕМ ПІДЛІТКІВ І ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Т.П. Желєзнова,
завідувач науково-методичної лабораторії основ здоров’я,
безпеки життєдіяльності та охорони праці комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
(методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
у 2015-2016 навчальному році)
Життя – це те, що більше всього цінуємо
і менше всього бережемо.
Жан де Лабрюйєр
Здоров’я – неоціненний дар, за який люди несуть особисту
відповідальність. Поняття «здоров’я» трактується в сучасному світі не тільки
як відсутність хвороб, воно також включає способи мислення і поведінки, які
підвищують рівень загального благополуччя, забезпечують самореалізацію і
життєвий успіх. Тобто здоровий спосіб життя охоплює різноманітні сфери
життєдіяльності людини і реалізується через поведінку, конкретні дії, учинки.
Безпека окремого учасника навчально-виховного процесу, перш за все,
залежить від нього самого.
Найбільші можливості для здійснення профілактичної роботи,
формування здорового способу життя мають загальноосвітні навчальні заклади.
Адже, згідно із Законом України «Про освіту», повна загальна середня освіта є
обов’язковою.
Конвенція ООН про права дитини декларує пріоритет здорового розвитку
дітей, але не містить механізму реалізації цієї ідеї. Тому системи освіти
багатьох країн не завжди враховують, що хворобливість учнів зумовлюють не
тільки медичні проблеми, а також цілий комплекс педагогічних факторів.
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» в країні
розроблені і прийняті Державний стандарт початкової освіти та Державний
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стандарт базової та повної загальної середньої освіти. Державними стандартами
передбачено надання відповідних знань та формування навичок, необхідних
для збереження і зміцнення здоров’я, через різні освітні галузі.
Так, стандартами передбачено «надання учням спеціальних знань і
формування умінь збереження власного здоров’я як важливого компонента
загальнолюдської культури; зміцнення навичок здорового способу життя;
оволодіння способами розвитку фізичних якостей та вдосконалення
морфологічних і функціональних можливостей, формування основних життєво
важливих рухових умінь і навичок; сприяння збереженню життя учнів;
оволодіння раціональними прийомами запобігання порушенням стану здоров’я;
дій у надзвичайних ситуаціях і надання першої допомоги».
Основи здоров’я – інтегрований предмет, що за змістом об’єднує питання
здоров’я та безпеки життєдіяльності. Його завданнями є формування в учнів
свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, опанування основ здорового
способу життя, життєвих навичок безпечної та здорової поведінки, формування
в учнів здоров’язберігаючої компетентності.
Навчальна програма з основ здоров’я побудована за концентричним
принципом, тобто в різні періоди навчання повторюється вивчення окремих тем
із розширенням та поглибленням їх змісту. Основними особливостями
програми є те, що вона:
- розкриває питання, що мають реальне значення для підлітків;
- ураховує потреби і рівень соціально-психологічного розвитку учнів;
- має випереджувальний характер;
- спрямована на формування життєвих навичок, що мають ключове
значення для здорової і безпечної поведінки.
Зміст тем укладено відповідно до вимог Державного стандарту базової та
повної загальної середньої освіти. До кожного розділу програми визначені
обов’язкові результати навчання, спрямовані на досягнення учнями
здоров’язберігаючої, соціальної, загальнокультурної та інших компетентностей.
У структурі змісту програми дотримані принципи системності та
наступності. Початкові знання про здоров’я людини, його складові, позитивний
вплив здорового способу життя на загальний стан людини, що їх набули учні у
початковій школі, якісно розширюється та поглиблюється у основній школі.
Водночас продовжується розвиток стійких переконань щодо безпечної
поведінки, формування життєвих навичок збереження та зміцнення здоров’я.
Наприклад, уже в другому класі вводяться поняття «корисні» та «шкідливі»
звички, перелік яких розширюється в 3-4 класах. В основній школі ці поняття
дають можливість ознайомитися з визначенням «здоровий спосіб життя»,
ширше розкрити шкідливий вплив тютюнокуріння, вживання алкоголю,
наркотиків на дитячий організм, що сприяє виробленню відповідних ставлень.
Формування навичок безпечної поведінки пішохода розпочинається з 1 класу.
Так, вводяться поняття «тротуар», «проїжджа частина», «перехрестя».
У 2-4 класах понятійний апарат розширюється термінами: «дорожня розмітка»,
«дорога з обмеженою оглядовістю», «дорожні знаки», що дає змогу в основній
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школі разом із якісним розширенням вивчених термінів, вводити нові:
«багатосмугова дорога», «безпечна відстань до автомобіля» тощо, знайомити з
правилами користування громадським транспортом, велосипедом тощо.
Змістову лінію «Основи здоров’я», підпорядковану загальній меті –
формуванню і розвитку здоров’язбережувальної комптентності учнів,
структуровано за чотирма розділами: «Здоров’я людини», «Фізична складова
здоров’я», «Соціальна складова здоров’я», «Психічна і духовна складові
здоров’я». Зазначені розділи є наскрізними для початкової і основної школи,
що забезпечує наступність вивчення предмета. Водночас концентричний спосіб
систематизації змісту дозволяє змінювати, ускладнювати навчальний матеріал,
маневрувати його вивчення відповідно до конкретних пізнавальних ситуацій.
У 2015/2016 навчальному році викладання предмета «Основи здоров’я»
здійснюватиметься за навчальними програмами, при цьому звертаємо увагу, що
у 4-х і 7-х класах – за новими програмами:
• 1-4 класи – Програми для середньої загальноосвітньої школи.
1-4 класи // автори Бойченко Т.Є., Воронцова Т.В., Гнатюк О.В., Гозак С.В.,
Москаленко О.Л., Савченко В.А. – К.: «Початкова школа», 2011 р.
• 5, 6, 7 класи – Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних
закладів. Основи здоров’я. 5-9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 р.,
автори Бойченко Т.Є. та ін;
• 8-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи
здоров’я. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005 р., автори Бойченко Т.Є.,
Заплатинський В.М., Дивак В.В.
Навчання учнів відбуватиметься за підручниками таких авторів:
• у 1-х класах:
1) Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В. (К.: Алатон,
2012);
2) Гнатюк О.В. (К.: «Генеза», 2012);
• у 2-х класах:
1) Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.
(К.: «Алатон», 2013);
2) Гнатюк О.В. (К.: «Генеза», 2013);
• у 3-х класах:
1) Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.
(К.: «Алатон», 2014);
2) Гнатюк О.В. (К.: «Генеза», 2014);
• у 4-х класах:
1) Бойченко Т.Є., Коваль Н.С. (К.: «Ранок», 2015);
2) Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.
(К.: «Алатон», 2015);
3) Гнатюк О.В. (К.: «Генеза», 2015);
• у 5-х класах:
1) Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І., Василашко І.П.,
Коваль Н.С., Гурська О.К. (К.: «Генеза», 2013),
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2) Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.
(К.: «Алатон», 2013);
• у 6-х класах:
1) Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І., Василашко І.П.,
Коваль Н.С., Гурська О.К. (К.: «Генеза», 2014);
2) Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.
(К.: «Алатон», 2014);
• у 7-х класах:
1) Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І., Василашко І.П.,
Коваль Н.С., Гурська О.К. (К.: «Генеза», 2015);
2) Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.
(К.: «Алатон», 2015);
3) Василенко С.В., Гущина Н.І., Коломоєць Г.А. (К.: Видавництво
«Астон», 2015);
4) Тагліна О.В. (К.: «Ранок», 2015);
5) Поліщук Н.М. (К.: «Грамота», 2015);
• у 8-х класах:
1) Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. (К.: «Алатон», 2011);
2) Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Коваль Н.С. (К.: «Ґенеза», 2008);
3) Тагліна О.В., Кузьміна І.Ю. (Харків: «Веста», 2008);
• у 9-х класах:
1) Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Коваль Н.С. (К.: «Ґенеза», 2009);
2) Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. (К.: «Алатон», 2009);
3) Тагліна О.В., Кузьміна І.Ю. (Харків: «Ранок», 2009).
У рекомендованих підручниках ураховано специфіку предмета та його
методологічну основу – навчання здоров’я та безпеки на засадах розвитку
життєвих навичок.
Наголошуємо, що особливість методики проведення уроків у початковій
школі полягає в тому, що оволодіння здоров’язбережувальними компетенціями
потребує багаторазового вправляння, насамперед у процесі групової взаємодії.
Тому необхідна організація практичної, ігрової, індивідуальної та колективної
діяльності учнів, що базується на суб’єкт-суб’єктній взаємодії вчителя з учнями
і учнів між собою.
Особливістю структури уроків з основ здоров’я має бути гнучкість,
органічне поєднання навчально-пізнавальної та оздоровчо-рухової діяльності
учнів, що включає різні види діалогу, групової співпраці. Вагоме значення для
формування в учнів здорового способу життя та безпечної поведінки має
емоційність і доступність навчального матеріалу, його унаочнення. Практичні
роботи, зазначені в програмі, виконуються учнями в практично-дієвій формі під
час опрацювання відповідної теми для досягнення мети уроку або вдома з
батьками.
Слід наголосити, що уроки з основ здоров’я бажано проводити в
спеціально обладнаному класі (кабінеті) або на спеціальному майданчику (у
дворі школи, спортзалі, медичному кабінеті) з використанням навчально225

наочних посібників та обладнання. Деякі заняття з правил дорожнього руху
рекомендується проводити на вулиці, поблизу перехрестя, де можна
спостерігати роботу засобів регулювання, рух транспортних засобів та
пішоходів.
Узагальненим результатом навчання основ здоров’я у початковій школі є
відповідний до віку рівень здоров’язбережувальної компетентності учнів.
Деталізовані результати навчання у початковій школі подано у вигляді
державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів.
Оцінювання навчальних досягнень учнів має бути заохочувальним і
здійснюватися переважно засобами моніторингу за прогресом у знаннях,
ставленнях та уміннях учнів впродовж навчання у початковій школі.
Уміло користуючись у роботі з учнями початкових класів педагогічною
оцінкою, учитель закладає базис для формування в них умінь об’єктивно
оцінювати хід і результати своєї діяльності, стимулює розвиток навчальних
мотивів, створює атмосферу доброзичливих взаємин у класі, що необхідно для
підтримування в учнів почуття власної гідності, доброти і чуйності, бажання
працювати разом з однолітками.
Особливу увагу вчитель має приділяти збереженню та зміцненню
фізичного здоров’я молодших школярів, тому навчальне навантаження в
тижневому циклі розподіляти слід таким чином, щоб його найбільша
інтенсивність припадала на вівторок і середу, у той час як четвер був дещо
полегшеним днем.
Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів
початкових класів на всіх уроках через кожні 15 хвилин обов’язково необхідно
проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.
Компетентнісний підхід до вивчення основ здоров’я у 5-9-х класах
вимагає продовження формування в учнів і застосування ними навичок
здорового і безпечного способу життя, здатності дітей передбачати ризики
небезпеки та зменшувати їх вплив.
Завданнями предмета «Основи здоров’я» в 5-9-х класах є:
• формування в учнів мотивації до дбайливого ставлення до життя і
здоров’я;
• формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я
як ключової умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного
потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей;
• виховання у підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого
ставлення до власного здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей,
потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення;
• ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями
життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах,
спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров’я;
• формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб
життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров’я;
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• ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами
збереження життя і зміцнення усіх складових здоров’я;
• навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози для життя;
• навчання учнів методам самооцінки і контролю стану і рівня здоров’я
протягом усіх років навчання;
• розвиток життєвих навичок учнів, спрямованих на заохочення вести
здоровий спосіб життя.
Інтегрований предмет «Основи здоров’я» має прикладний характер, тому
реалізація його завдань можлива на основі таких компонентів:
• мотиваційний (поєднує в собі знання основ збереження життя і здоров’я з
ціннісними орієнтаціями на задоволення соцiальнозначимих і особистісно
орієнтованих потреб);
• операційний (поєднує в собі засоби, методи і форми організації
діяльності, способи планування і регулювання її перетворювальними
процесами);
• інформаційний (поєднує в собі знання про фізичну, соціальну, психічну,
духовну складові здоров’я, основні умови і способи його збереження і
зміцнення, основні засади здорового способу життя та безпеки
життєдіяльності).
У процесі викладання вчителю основ здоров’я необхідно керуватися,
насамперед, принципами наступності, перспективності, активності та
емоційності. Необхідним є використання системи завдань, спрямованих на
уможливлення оволодіння здоров’язбережувальними компетенціями (розвиток
життєвих
і
спеціальних
здоров’язбережувальних
навичок)
та
загальнонавчальними уміннями (управління процесом розуміння учнями
прочитаного тексту, оволодіння ними уміння аналізувати, порівнювати,
узагальнювати, установлювати причиново-наслідкові зв’язки, брати участь у
проектній діяльності, рольовій грі, розв’язанні конкретних ситуацій тощо).
Необхідно підкреслити, що особистісна орієнтованість у ході вивчення
предмета здійснюється через зміст навчального матеріалу та особистісну
спрямованість навчального процесу. Запорукою формування здорової
особистості учня є взаєморозуміння, взаємоповага, толерантність, творче
співробітництво всіх учасників навчального процесу.
Під час навчання учнів варто практикувати проведення занять із
використанням методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів:
обговорення, мозковий штурм, розробка концептуальних карт, рольові ігри,
дискусії, творчі проекти, інтерв’ю, розгляд і аналіз окремого випадку, екскурсії,
робота в групі, розв’язання проблеми тощо.
Особливу увагу необхідно приділити позитивній мотивації учнів не лише
на вибір здорового способу життя, а й активну, щоденну й поступальну їх дію
за правилами й вимогами збереження життя й зміцнення здоров’я.
У старшій школі з метою забезпечення наступності у формуванні
здоров’язбережувальної компетентності підлітків за рахунок варіативної
складової робочих навчальних планів запроваджується факультативний курс
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«Захисти себе від ВІЛ» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 17.08.2011 р. № 982) за навчальною програмою «Формування
здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (схвалена комісією з
основ здоров’я Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і
науки України, лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від
04.08.2010 р. № 14/18-3169).
Навчання учнів здійснюється за підручником «Захисти себе від ВІЛ.
Тренінги життєвих навичок» (Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., (К.: Освіта,
2013).
Звертаємо увагу, що в основу викладання навчального предмета «Основи
здоров’я» та факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ» покладено одну з
найефективніших сучасних педагогічних методик – освіту на засадах розвитку
життєвих і спеціальних навичок (ООЖН), яка спрямована на формування
здорової і просоціальної особистості, гармонійно поєднує функції навчання,
виховання і розвитку соціально-психологічної компетентності учнівської
молоді.
ООЖН реалізує концепцію особистісно орієнтованого компетентнісного
навчання і виховання, ураховує вікові та індивідуальні особливості учнів і
здійснюється шляхом застосування інтерактивних та активних (тренінгових,
ігрових тощо) технологій.
Конкретним результатом навчання має бути розвиток життєвих
(психосоціальних) навичок учнів, зокрема уміння прийняття рішень,
розв’язання проблем, творчого та критичного мислення, спілкування,
самооцінки та почуття гідності, протистояння негативному психологічному
впливові, подолання емоцій та стресу, а також розвиток співчуття і відчуття
себе як громадянина.
З методів інтерактивного навчання, які є найефективнішими на уроках
основ здоров’я і факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ», пропонуються
такі.
Мозковий штурм. Використовується для генерування ідей та активізації
діяльності учнів щодо розв’язання певної проблеми. Можна застосовувати на
початку заняття, щоб з’ясувати обізнаність з темою. Усі висловлені ідеї можна
об’єднати або проаналізувати, використовуючи інші методи (наприклад,
концептуальну карту, «павутиння»).
Дискусії-роздуми. Заохочують до обмірковування й обговорення того, що
учні спостерігали, чули або читали. Починають дискусію, ставлячи питання,
яке вимагає висловлювання власної позиції та інтерпретації (обговорення)
власного досвіду, навчальних відеофільмів, текстів підручників, статей,
газетних публікації тощо. Поставлені запитання заохочують учнів
співвідносити зміст опрацьованої інформації з власним досвідом.
Обговорення забезпечує можливість кожному учаснику навчального
процесу висловити власні думки і погляди щодо конкретного питання. Невеликі
групи – 5-7 учнів – найоптимальніші для обговорення, оскільки кожен член
групи має нагоду висловитися, хоча це можна здійснити і фронтально.
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Міні-лекція (узагальнена назва словесного повідомлення інформації).
Метод можна використати для повідомлення такої інформації, яка має
основоположне значення і яку учні не можуть здобути самостійно. Міні-лекції
вважають ефективними за умов, якщо вони тривають 5-8 хв. та включають
групову дискусію, покази, демонстрації.
Навчальний фільм. Це знятий та записаний сюжет, підготовлений особою,
яку неможливо запросити на урок та поради якої дуже важливі. Фільм може
бути зроблений у форматі інтерв’ю або репортажу з місця подій. Фільм
повинен бути коротким (5-8 хвилин). Після фільму доцільне обговорення.
Доповнення. Цей метод передбачає надання можливості для доповнення
інформації, що характеризує певні факти, ознаки, методи. Учні мають
завершити текст, запропонований учителем. Метод використовують у
письмовій або усній формі із застосуванням власного досвіду учнів, зокрема це
може бути повідомлення про випадки в їхньому житті.
Аналіз окремої життєвої ситуації. Стосується заздалегідь визначених
сценаріїв, випадків, котрі ґрунтуються на ситуаціях з реального життя, які учні
спостерігають, аналізують, роблять висновки, дають рекомендації.
Концептуальна карта (опорна схема). Складання концептуальних карт
часто застосовується для того, щоб можна було побачити зв’язок між новою і
відомою інформацією. Також цей метод використовується для того, щоб
визначити основні поняття або показати зв’язки між поняттями, схематично
відобразити структурні компоненти інформації.
Схеми/таблиці досвіду. Такі схеми/таблиці фіксують досвід, яким
діляться учні. Вони є важливими ресурсними матеріалами. Теми для
схем/таблиць можуть виникати під час запланованих або спонтанних видів
діяльності. Зміст схем/таблиць залежить від рівня та різноманітності тем.
Інтерв’ювання передбачає зустріч учнів з певною особою (науковці,
лікарі, батьки, представники державних служб захисту тощо) для обговорення
конкретних тем або проблем. З «перших рук» отримується нова найточніша
інформація, відбувається знайомство з точкою зору цієї особи з проблеми, яка
цікавить учнів. Метод обов’язково доповнюється таким, що дозволяє зробити
висновки, узагальнення; наприклад, дискусії-роздуми.
Взаємонавчання. Цей метод використовується таким чином, що учні,
більш досвідчені в якомусь конкретному напрямку («фахівці»), діляться своїм
досвідом з іншими членами групи.
Консультативна група створюється для одержання, корекції, збагачення
та поглиблення компетентності під керівництвом учителя. До роботи в цій
групі, крім учнів, можна залучити батьків, лікарів, медичних сестер та ін.
Вирішення проблеми. Цей метод найчастіше використовується для
оволодіння навичками прийняття рішення. Це – пошук відповідей на запитання
або шляхів вирішення проблеми, що розглядається на занятті.
Ситуаційні ігри. Дозволяють реалізувати творчий потенціал учнів під час
програвання певних життєвих ситуацій, пов’язаних переважно з вибором
(корисних чи шкідливих звичок, активного чи пасивного відпочинку, вибором
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друзів, відмовою від участі в діяльності, пов’язаної з ризиком для життя та
здоров’я тощо). Після розігрування певної ситуації в навчальній групі
створюється надзвичайно сприятлива нагода обговорити інші можливі шляхи
вирішення проблеми, виявити ставлення до тієї чи іншої ситуації та зробити
загальні висновки.
Ілюстрування. Ілюструючи певні події, фрагменти підручників чи
літературних творів, учні передають своє розуміння, особисте сприйняття й
ставлення до прочитаного або почутого. Вони розвивають власне творче
мислення, коли зображують ту чи іншу особу, середовище, у якому вона живе,
тощо. Ілюстрування розповіді вчителя чи іншого учня розкриває досвід особи.
Екскурсії дозволяють сприймати явища в цілісності, зібрати багатий
матеріал для подальшої роботи, набути нові знання та навички, порівняти
теоретичні знання з фактами, які мають місце в реальному житті. Екскурсії
чітко плануються (наприклад, до Центру здоров’я, дитячої поліклініки,
медичного кабінету школи); їх результати фіксуються та обговорюються в ході
реалізації методів навчання, що відносяться до описаних вище навчальних
стратегій.
Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів має відбуватися постійно,
на усіх етапах розвитку здоров’язбережувальних компетенцій. Особливістю
оцінювання здоров’язбережувальної діяльності дитини є відзначення як
позитивного навіть мінімального досягнення у школі, удома, у громаді, для
чого необхідна тісна співпраця учителя з батьківською громадою. Партнерство
школи і батьківської громади щодо здоров’язбереження дітей уможливлює:
- участь батьків у навчанні і вихованні дітей в умовах школи;
- спільну відповідальність за навчально-виховний процес;
- підвищення рівня здоров’язбережувальної компетентності членів сім’ї;
- участь батьківської громади у прийнятті рішень щодо здоров’я дітей,
підвищення значимості громади в управлінні життя суспільства;
- поліпшення здоров’язбережувального середовища школи.
Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з основ
здоров’я є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне). Проведення
письмових контрольних робіт з основ здоров’я не передбачено. Оцінювання
навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (наказ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 р.
№ 329).
Наголошуємо, що виставлення оцінок до класного журналу проводиться
згідно «Методичних рекомендацій щодо виставлення оцінок до класного
журналу з предмета «Основи здоров’я», поданих на сайті КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського».
Важливими умовами забезпечення якісної організації навчальновиховного процесу, згідно з нормативними документами, на уроках основ
здоров’я, факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ» за технологією освіти
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на основі розвитку життєвих навичок та практичної реалізації завдань
здоров’язбережувальної освіти є:
• навчання з предмета «Основи здоров’я» і факультативного курсу
«Захисти себе від ВІЛ» здійснюють педагогічні працівники, які мають
документ про проходження навчання за методикою розвитку життєвих навичок
(сертифікат) (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
17.08.2011 р. № 982).
• створення кабінету основ здоров’я у кожному навчальному закладі
(наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2009 р. № 1114 «Про
затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я
загальноосвітніх навчальних закладів».
З метою підвищення якості та результативності роботи вчителів основ
здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області надаємо
для використання в навчальному процесі орієнтовні календарно-тематичні
плани за новими програмами для 4 та 7 класів.
Орієнтовне календарно-тематичне планування
з «Основ здоров’я» для 4 класу
№
з/п
1

2

3

4

5

Тема уроку

Мета уроку

Розділ І. Здоров’я людини
Цінність і неповторність
Розширити уявлення учнів про цінність
життя і здоров'я людини.
людського життя та його неповторність;
Безпека життєдіяльності.
ознайомити з поняттями безпеки та небезпеки
Практична робота № 1
життєдіяльності людини; навчати діям в
«Як діяти в небезпечній
небезпечній ситуації; виховувати пізнавальний
ситуації»
інтерес.
Цілісність здоров'я:
Ознайомити учнів зі складовими здоров’я та
взаємозв'язок фізичної,
чинниками впливу на здоров’я; навчати
соціальної, психічної і
наводити приклади складових здоров’я та
духовної його складових.
аналізувати вплив природних та соціальних
Чинники здоров'я.
чинників на здоров’я;
Показники розвитку
Формувати уявлення про чинники, що сприяють
дитини.
гармонійному фізичному розвитку та про
Практична робота № 2
необхідність підтримання нормальної маси тіла;
«Визначення рівня
ознайомити з чинниками, що сприяють
фізичного розвитку»*
гармонійному фізичному розвитку; навчати
учнів визначати рівень свого фізичного
розвитку
Розділ ІІ. Фізична складова здоров’я
Збалансоване харчування.
Сформувати в учнів поняття про збалансоване
Вітаміни, мінерали, їх
харчування;ознайомити з групами харчових
значення для здоров'я.
продуктів; навчити вживати різноманітну
Питний режим. Значення
корисну їжу та належну кількість води,
води для життя і здоров'я
обмежувати вживання жирних, копчених і
людини.
солодких продуктів та напоїв, смажених страв.
Вплив рухової активності
Ознайомити учнів із впливом малорухливого
на розвиток організму.
способу життя на здоров’я та з комплексом
Принципи загартовування. процедур загартовування; розширити уявлення
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Дата

6

7

8

9

10
11
12

13

14

Профілактика порушень
зору, слуху, опорнорухового апарату у
школярів. Відновлення
рівня здоров'я після
хвороби.

про принципи загартовування (поступовість,
систематичність,
дозованість);
навчати
виконувати фізичні вправи для розвитку сили,
спритності, витривалості.
Ознайомити учнів з порушеннями зору, слуху,
опорно-рухового апарату; навчати дбати про
органи зору, слуху, опорно-руховий апараті
дотримуватися настанов для профілактики
порушень
зору,
слуху,
постави
і
плоскостопості.

Практична робота № 3
«Вправи для профілактики
плоскостопості»
Гігієна порожнини рота.
Ознайомити учнів з групами зубів та їх
Практична робота № 4
функціями, впливом шкідливих звичок на стан
«Гігієнічний догляд за
зубів і прикус; навчати догляду за
порожниною рота»*
порожниною рота
Гігієна оселі. Повітря, його Ознайомити
учнів
з
факторами,
що
значення для здоров'я.
забруднюють атмосферне повітря і повітря
Мікроклімат приміщення.
приміщень;
розширити
уявлення
про
Практична робота № 5
необхідність
регулярного
провітрювання
Складання рекомендацій
приміщень; навчати правилам підтримування
«Як підтримувати чисте
чистого повітря в оселі.
повітря в оселі»*
Організація самонавчання і Ознайомити учнів з порядком виконання
взаємонавчання.
домашніх завдань; розповісти про можливість
Практична робота № 6
звертатися по допомогу до вчителів, родичів,
«Джерела допомоги при
друзів; навчати створювати умови для
самостійному навчанні
навчання та долати відставання, що може
(батьки, родичі,
виникнути внаслідок пропуску занять.
однокласники)»*
Розділ ІІІ. Соціальна складова здоров’я
Традиції збереження
Розширити уявлення учнів про родинні
здоров'я в родині.
традиції, сприятливі для здоров’я;
Спадковість і здоров'я.
Розширити уявлення учнів про вплив
спадковості на здоров’я;
Знайомство з людьми.
Сформувати в учнів поняття «дружба»;
Дружба і здоров'я.
поглибити знання
правил ввічливого
Практична робота № 7
знайомства; навчати учнів знайомитися з
Рольова гра «Будьмо
іншими
людьми;
виховувати
культуру
знайомі»
спілкування.
Побудова дружніх
Підвищити рівень обізнаності школярів з
стосунків.
питань
побудови
дружніх
стосунків;
Практична робота № 8
ознайомити з ознаками дружніх стосунків;
«Моделювання ситуації
вчити правильно реагувати на образи, плітки,
звернення телефоном
кривди, бійки та інші дії однолітків,
довіри»
користуватися телефоном довіри.
Вплив друзів. Протидія
Ознайомити учнів з різними способами казати
небажаним пропозиціям.
«Ні»,
поширеними
способами
тиску
Практична робота № 9
(умовляння, лестощі, погрози); розширити
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15

16

17

«Моделювання ситуацій
відмови від небезпечних
пропозицій»

уявлення про небезпечні ситуації, які
потребують категоричної відмови; вчити учнів
аналізувати позитивний і негативний вплив
друзів,
чинити
опір
тиску
однолітків;виховувати
наполегливість,
рішучість.

Небезпека куріння,
вживання алкогольних,
наркотичних і токсичних
речовин.
Практична робота № 10
«Проведення досліду про
шкоду куріння»
Вплив телебачення,
комп'ютерів, мобільних
телефонів та інших
електронних засобів на
здоров'я
Вплив реклами на рішення і
поведінку людей.

Підвищити рівень обізнаності учнів щодо
згубної дії куріння, алкоголю, наркотичних і
токсичних речовин на здоров’я; виробляти
негативне ставлення до паління, вживання
алкогольних напоїв та токсичних речовин.

18

Інфекційні хвороби, що
набули соціального
значення.

19

Охорона здоров'я дітей.
Гуманне ставлення до
людей з особливими
потребами.
Практична робота № 11
«Моделювання ситуацій
допомоги людям з
особливими потребами»

20

Наодинці вдома. Дії дитини
за умови опосередкованої
небезпеки: пожежа в іншій
квартирі, іншому будинку
тощо.
Безпека школяра. Правила
поведінки під час масових
шкільних заходів.

21

22

Вихід із непередбачених
ситуацій поза межами
домівки, школи.

23

Безпека руху пішоходів.

24

Сигнали регулювання
дорожнього руху.

Розширити уявлення учнів щодо небезпеки
порушення
правил
користування
комп’ютером, мобільним телефоном, плеєром
для
здоров’я;
виховувати
культуру
спілкування.
Вчити учнів аналізувати позитивний і
негативний
вплив
реклами,
критично
ставитися до реклами алкоголю і тютюну.
Розширити уявлення учнів про інфекційні та
соціальні хвороби; пояснити, чому окремі
інфекційні хвороби набули соціального
значення.
Пояснити учням необхідність гуманного
ставлення до людей з особливими потребами;
ознайомити з медичними установами свого
населеного пункту/мікрорайону та способами
допомоги людям з особливими потребами;
вчити надавати допомогу і моральну
підтримку тим,
хто
цього
потребує;
виховувати гуманне ставлення до людей з
особливими потребами.
Обговорити з учнями небезпечні ситуації, які
можуть трапитися вдома; ознайомити з
порядком дій у ситуації опосередкованої
небезпеки; вчити викликати рятувальні
служби.
Розширити уявлення учнів про небезпеку
перебування у місцях великого скупчення
людей; ознайомити з видами одягу та взуття,
які становлять небезпеку у натовпі;
Обговорити з учнями непередбачені ситуації,
які можуть виникнути поза межами домівки та
школи; вчити уникати небезпечних місць у
своєму населеному пункті/мікрорайоні
Поглибити знання учнів про безпеку руху
пішоходів; вчити правила руху пішоходів;
виховувати дисциплінованість та уважність
Поглибити знання учнів щодо сигналів
регулювання дорожнього руху; навчати
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25

Види перехресть. Рух
майданами.

26

Дорожньо-транспортні
пригоди (ДТП).

Ознайомити учнів з видами перехресть;

Розширити уявлення учнів про дорожньотранспортні пригоди; обговорити з учнями
види та причини ДТП; виховувати уважність,
дисциплінованість.
27 Групи дорожніх знаків (6.1- Поглибити знання учнів про групи дорожніх
6.4, 6.8-6.15, 7.1.4).
знаків та їх значення; навчати читати дорожні
знаки.
Розділ IV. Психічна і духовна складові здоров’я
28 Самооцінка і поведінка
Розширити уявлення учнів про самооцінку,
людини. Упевненість і
упевненість та самовпевненість; ознайомити з
самовпевненість.
прикладами активної, упевненої, пасивної і
агресивної поведінки;
навчати прийомам
підвищення
самооцінки
та
упевненій
поведінці;
29 Бажання, можливості,
Розширити уявлення учнів про вольові якості
обов'язки. Воля і здоров'я
людини; пояснити який вплив мають вольові
людини.
якості людини на її здоров’я; обговорити
ситуації у яких гартується характер; навчати
розрізняти відмінність між «хочу», «можу», і
«треба»; сприяти пізнанню учнями себе,
бажанню самовдосконалюватися.
30 Повага і самоповага. Вибір Ознайомити учнів з поняттями повага і
і досягнення мети.
самоповага; обговорити приклади справ,
Практична робота № 12
гідних поваги; навчати обирати мету,
Виконання проекту «Моя
розробляти і виконувати план дій щодо
мета»*
досягнення мети, зокрема щодо формування
корисної звички; виховувати в учнів
людяність, доброзичливість, повагу до людей,
великодушність.
31 Звички і здоров'я.
Поглибити знання учнів про вплив звичок на
Формування звичок.
здоров’я людини; навчати розпізнавати
Практична робота № 13
корисні та шкідливі звички; виховувати
Виконання проекту з
свідоме ставлення до власного здоров’я.
формування корисної
звички
32 Розвиток творчих
Розширити уявлення учнів про творчі
здібностей. Заохочення
здібності; вчити працювати в команді, творчо
однолітків до здорового
мислити, прийомам залучення однолітків до
способу життя.
здорового способу життя; виховувати свідоме
ставлення до власного життя і здоров’я.
33 Виконання проектів:
Закріпити знання учнів про значення здоров’я
«Здоров’я всьому голова!»
для людини; наводити приклади чинників, що
(розроблення плану
впливають на здоров’я, розвивати вміння
працювати в групі та парах; виховувати
34 вистави, творчого
конкурсу, змагання тощо за відповідальне ставлення до життя і здоров’я
тематикою здорового
власного та оточуючих.
способу життя)
*Практичні роботи, які слід виконувати не лише в класі, а й вдома з батьками.
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Орієнтовне календарно-тематичне планування
з «Основ здоров’я» для 7 класу
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

Тема уроку

Мета уроку

Розділ І. Здоров’я людини
Тема 1. Здоров’я і спосіб Сформувати в учнів поняття про цілісність
здоров’я; ознайомити з чинниками впливу на
життя
Цілісність
здоров’я. здоров’я; навчити оцінювати рівень свого
Чинники
впливу
на здоров’я.
здоров’я.
Практична робота № 1
«Самооцінка здоров’я»
Формування
здорового Розширити уявлення учнів про те, як пов’язані
способу життя. Переваги між собою спосіб життя й здоров’я, про
здорового способу життя.
правила здорового способу життя, показати
Практична робота № 2
переваги здорового способу життя; навчити
«Створення
соціальної враховувати особливості умов життя, наводити
реклами
про
здоровий аргументи на користь здорового способу життя
спосіб життя»
Формування
корисних Ознайомити учнів з принципами безпечної
звичок.
Навички, життєдіяльності; пояснити, чому складно
сприятливі для здоров'я. змінити звички; сформувати уявлення про
Значення
життєвих значення життєвих принципів для здоров’я;
принципів для здоров’я.
Тема 2. Профілактика Розширити уявлення учнів про причини
хвороб,
шляхи
проникнення
інфекції;
захворювань
Інфекційні та неінфекційні ознайомити з інфекційними і неінфекційними
захворювання.
Захисні захворюваннями та заходами профілактики
реакції організму і бар’єри інфекційних
захворювань;
пояснити
на шляху інфекцій. Заходи важливість взаємодії лікаря і пацієнта; навчити
профілактики інфекційних розпізнавати ознаки здоров’я і хвороби;
захворювань.
Тема
3.
Принципи Сформувати в учнів поняття про види і рівні
ризику; розширити уявлення про природні,
безпечної
техногенні і соціальні небезпеки; навчити
життєдіяльності
Природні, техногенні та оцінювати рівень ризику в щоденних
соціальні небезпеки. Види і ситуаціях.
джерела
ризику.
Рівні
ризику.
Практична робота № 3
«Оцінювання
ризиків
щоденного життя»
Розширити уявлення учнів про необхідність
Тема 4. Безпека на дорозі
Безпека
пасажира використання засобів безпеки в автомобілі;
легкового і вантажного навчити користуватися підголівниками і
автомобіля. Засоби безпеки пасами безпеки.
легкового автомобіля.
Заходи безпеки під час Ознайомити учнів з вимогами до перевезення
поїздки на вантажному пасажирів у вантажному автомобілі; навчити
автомобілі.
Небезпечні розпізнавати
знаки, якими
позначають
вантажі.
небезпечні вантажі;
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Дата

8

9

10

11

12

13

Види ДТП. Положення тіла,
які
знижують
ризики
травмування під час ДТП.
Дії свідків ДТП.
Практична робота № 4
«Моделювання поведінки
пасажира під час ДТП»
Тема 5. Побутова безпека
Безпека оселі. Правила
безпеки при користуванні
засобами побутової хімії,
газовими приладами та
пічним опаленням.

Ознайомити учнів з діями свідків ДТП;
навчити приймати захисні положення тіла під
час ДТП.

Формувати уявлення учнів про види паливних
газів, горючих речовин; ознайомити з
правилами користування пічним опаленням;
розширити уявлення про ситуації, в яких
можна отруїтися чадним газом; вчити
користуватися
побутовими
газовими
приладами.
Розширити уявлення учнів про причини
виникнення пожеж; ознайомити з засобами
пожежогасіння, знаками пожежної безпеки та
сигналами оповіщення про пожежу; вчити
евакуюватися з громадського приміщення,
користуватися засобами пожежогасіння.

Тема 6. Пожежна безпека
у
громадських
приміщеннях
Правила пожежної безпеки
у школі. Оповіщення про
пожежу. Первинні засоби
пожежогасіння. Алгоритм
дій під час пожежі в
громадському приміщенні.
Практична робота № 5
«Відпрацювання алгоритму
дій під час пожежі в
громадському приміщенні»
Тематична атестація по
розділу
І
«Здоров’я
людини».
Розділ ІІ. Фізична складова здоров’я
Тема 7. Індивідуальний Розширити уявлення учнів про ознаки
підліткового віку; ознайомити з основними
розвиток підлітків
Ознаки
біологічного, ознаками
біологічного,
психічного,
психічного,
соціального, соціального і духовного дозрівання; вчити
духовного дозрівання.
позитивно ставитися до змін, що відбуваються
у підлітковому віці.
Показники
фізичного Розширити уявлення про чинники впливу на
розвитку
підлітків. фізичний розвиток і здоров’я підлітка;
Способи
покращення ознайомити з видами фізичних вправ для
фізичної форми.
прискорення росту; вчити визначати індекс
Практична робота № 6
маси тіла, оцінювати рівень власного
«Визначення
фізичного розвитку, складати доцільне меню
індивідуальних показників для контролю за масою тіла.
фізичної
складової
здоров’я»
Тема
8.
Косметичні Формувати уявлення учнів про основні
функції шкіри; розширити уявлення про
проблеми підлітків
Функції шкіри. Чинники, негативний вплив куріння й алкоголю на
що впливають на здоров’я здоров’я шкіри; вчити захищати шкіру від
шкіри.
несприятливих погодних умов.
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14

15

16

17

18

19

20

21

Типи шкіри. Особливості Розширити уявлення учнів про поширені
функціонування шкіри у косметичні проблеми підлітків; ознайомити з
підлітковому віці. Догляд косметичними
засобами
для
підлітків;
за шкірою і волоссям.
пояснити причини виникнення косметичних
Практична робота № 7
проблем у підлітків; вчити користуватися
«Визначення типу шкіри і косметичними засобами та звертатися по
волосся.
Вибір допомогу в разі виникнення косметичних
косметичних засобів»
проблем.
Тематична атестація по
розділу
ІІ
«Фізична
складова здоров’я».
Розділ ІІІ. Психічна і духовна складові здоров’я
Тема 9. Психічний і Сформувати в школярів поняття про
особливості психічного розвитку підлітків,
духовний розвиток
Особливості
психічного особливості інтелектуального та емоційного
розвитку
підлітків. розвитку, зміну структури їх потреб.
Розвиток потреб.
Духовний
розвиток Розширити уявлення учнів про роль цінностей
особистості.
Життєві у житті людини; вчити аналізувати свою
цінності і здоров’я.
систему цінностей, розрізняти справжні
цінності і свідомо формувати шкалу цінностей.
Розширити уявлення учнів про
ознаки
Тема 10. Уміння вчитися
Умови успішного навчання. інтелектуального та емоційного розвитку
Розвиток
сприйняття, підлітків; ознайомити з прийомами кращого
уваги, пам’яті, творчих запам’ятовування; вчити прийомам активізації
здібностей.
своїх інтелектуальних здібностей.
Тема
11.
Емоційне Формувати в учнів поняття психологічної
рівноваги; розширити уявлення про вплив
благополуччя
Вплив емоцій на здоров’я і емоцій на здоров’я і прийняття рішень; вчити
прийняття
рішень. адекватно реагувати на критику та методам
Культура вияву почуттів. самоконтролю; виховувати культуру вияву
Методи самоконтролю.
почуттів.
Заліковий урок за І семестр.
Ознаки
психологічної Сформувати в учнів поняття «стрес»;
рівноваги.
ознайомити з видами стресу та способами
Поняття і види стресу.
керування ним; розширити уявлення учнів про
ознаки психологічної рівноваги.
Реакція організму на стрес. Розширити уявлення учнів про вплив стресу
Ефект
самопідтримки на здоров’я; ознайомити учнів з реакцією
стресу. Хронічний стрес і організму на стрес та ефектом самопідтримки
здоров’я.
стресу; вчити прийомам зниження загального
стресового навантаження.
Чинники
стресу
в Розширити уявлення про чинники стресу в
екстремальних ситуаціях. екстремальних ситуаціях; ознайомити з
Чинники
виживання
в чинниками виникнення стресів та виживання в
екстремальних ситуаціях. екстремальних ситуаціях; вчити аналізувати
Позитивне мислення.
вплив мислення на поведінку в екстремальних
ситуаціях та приймати зважені рішення.
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22

23

24

25

26

27

28

29

Стресова
стійкість.
Оцінювання рівня стресу.
Керування
стресом.
Самодопомога і допомога
під час стресу.
Тема 12. Конфлікти і
здоров’я
Причини виникнення і
стадії розвитку конфліктів.
Розпалювання конфліктів.
Способи конструктивного
розв’язання конфліктів.
Тематична атестація по
розділу ІІІ «Психічна і
духовна складові здоров’я».

Сформувати в учнів поняття «стресова
стійкість»; ознайомити зі способами керування
стресом та техніками самодопомоги та
допомоги під час стресу; вчити застосовувати
техніки самоконтролю.
Формувати в учнів поняття конфлікту;
розширити уявлення про вплив конфлікту на
здоров’я; ознайомити з причинами виникнення
та стадіями розвитку конфліктів.
Розширити уявлення учнів про способи
розв’язання конфліктів; ознайомити з етапами
конструктивного
розв’язання
конфліктів;
вчити
розпізнавати
конструктивну
і
неконструктивну
критику,
запобігати
розпалюванню конфліктів та конструктивно їх
розв’язувати.
Розділ IV. Соціальна складова здоров’я
Тема
13.
Соціальні Розширити уявлення учнів про ознаки
безпечного і небезпечного середовища; вчити
чинники здоров’я
Соціальна
безпека аналізувати чинники соціальної безпеки свого
населеного
пункту. населеного
пункту;ознайомити
з
Держава на захисті прав можливостями
реалізації
своїх
прав;
дитини. Клініки, дружні популяризувати діяльність клінік дружніх для
для молоді.
молоді.
Вплив
засобів
масової Формувати уявлення учнів про позитивний і
інформації на здоров’я.
негативний
впливи
засобів
масової
Найближче
оточення інформації; вчити обирати для перегляду
дитини. Вплив родини і фільми і телепередачі, які пропагують ціннісне
друзів
ставлення до життя і здоров’я; формувати
вміння взаємодії з оточуючими: родиною,
друзями, однолітками).
Принципи
формування Формувати в учнів поняття міжособистісних
міжособистісних стосунків. стосунків та соціального оточення; розширити
Види підліткових компаній. уявлення про позитивні і негативні впливи
Ознаки
небезпечних соціального оточення; ознайомити з видами
компаній. Способи протидії підліткових компаній та ознаками небезпечних
негативному соціальному компаній;
вчити
способам
протидії
впливу.
негативному соціальному впливу.
Тема
14.
Хвороби Сформувати в учнів поняття «хвороби
цивілізації»;
розширити
уявлення
про
цивілізації
Соціальні чинники ризику соціальні
чинники
ризику
«хвороб
«хвороб цивілізації». Вплив цивілізації»; пояснити зв'язок куріння з
комерційної реклами на небезпекою
виникнення
раку;
вчити
здоров’я.
нейтралізувати можливий негативний вплив
реклами на здоров’я.
Профілактика
серцевосудинних,
онкологічних
захворювань,
діабету,
ожиріння.

Розширити уявлення учнів про серцевосудинні,
онкологічні
захворювання;
ознайомити з причинами виникнення та
наслідками ожиріння та діабету; вчити
правилам збалансованого та раціонального
харчування.
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31

Тема 15. Профілактика
захворювань, що набули
соціального значення
Наслідки
вживання
наркотиків. Міфи і факти
про наркотики.
Наркотична
залежність.
Ознаки
і
механізми
виникнення залежності.

32

Положення кримінального
законодавства
у
сфері
боротьби
з
розповсюдженням
наркотиків.
Протидія
залученню до вживання
наркотиків.

33

Особливості
поширення
ВІЛ-інфекції в Україні і
світі. ВІЛ/СНІД і права
людини.
Причини
і
наслідки стигматизації і
дискримінації.
Законодавство України у
сфері протидії епідемії ВІЛінфекції.
Туберкульоз:
умови
інфікування і розвитку,
ознаки
захворювання.
Заходи профілактики на
державному і особистому
рівнях.

34

35

Розширити уявлення учнів про наслідки
вживання наркотиків; ознайомити з міфами та
фактами про наркотики

Розширити уявлення учнів про наркотичну
залежність; ознайомити учнів з ознаками та
механізмами
виникнення
залежності;
виховувати негативне ставлення до вживання
психоактивних речовин.
Сформувати в школярів поняття про
кримінальну відповідальність за злочини,
пов’язані зі зберіганням та розповсюдженням
наркотиків; обговорити, які заходи для
боротьби з наркотиками треба вживати на
державному рівні. вказати, які методи
використовують наркоділки для залучення
нових споживачів; вчити рішуче відмовлятись
від пропозицій вживати наркотиків.
Ознайомити з положеннями законодавства
України у сфері протидії епідемії ВІЛ;
розширити уявлення про небезпеку стигми та
дискримінації; вчити оцінювати ризики ВІЛінфікування у різних ситуаціях; виховувати
негативне ставлення до виявів стигми і
дискримінації людей, які живуть із ВІЛ.

Сформувати в школярів поняття про
туберкульоз як про небезпечне інфекційне
захворювання;
ознайомити
з
умовами
інфікування,
розвитку
та
ознаками
захворювання; розширити уявлення учнів про
заходи профілактики на державному та
особистому рівнях.
Тематична атестація по Закріпити знання учнів з предмета «основи
розділу
IV
«Соціальна здоров’я», з методикою проведення навчання
на засадах розвитку життєвих навичок.
складова здоров’я»
виконання
завдань,
Заліковий урок за ІІ семестр. Проаналізувати
програмних вимог з вивчення предмета.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА
«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» У 2015/2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
М.Г. Коробов,
завідувач науково-методичної лабораторії фізичної культури, спорту
і захисту Вітчизни комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Навчальний предмет «Фізична культура» у загальноосвітніх навчальних
закладах спрямований на формування комплексу життєво необхідних знань,
рухових умінь та навичок, забезпечення різнобічного розвитку фізичних і
безпосередньо пов’язаних з ними психічних якостей. Заняття фізичною
культурою повинні увійти до звички школяра. Рух, змагання,
самоствердження – природна суть фізичної культури і спорту.
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних
закладів у 2015/2016 навчальному році на вивчення предмета «Фізична
культура» в інваріантній складовій передбачено:
1-4-ті класи – 3 години на тиждень;
5-6-ті класи – 3 години на тиждень;
7-мі класи – 2,5 години на тиждень (в загальноосвітніх навчальних
закладах з українською мовою навчання, з вивченням російської чи іншої мови
національних меншин та в загальноосвітніх навчальних закладах з українською
мовою навчання, з вивченням двох іноземних мов – 2 год.);
8-9-ті класи – 3 години на тиждень;
10-11-ті класи – 2 години на тиждень;
10-11-ті класи спортивного та військово-спортивного профілів – 5 годин на
тиждень.
Години з фізичної культури освітньої галузі «Здоров’я і фізична
культура» не враховуються при визначенні гранично допустимого
навантаження учнів.
Робочі навчальні плани розробляються у такій же формі та за тими ж
рекомендаціями, як і минулого року (лист Міністерства освіти і науки України
від 11.06.2014 р. № 1/9-303). При цьому, частина навчального навантаження
з фізичної культури (до 1 години на тиждень) може використовуватися на
вивчення окремих навчальних предметів, що забезпечують рухову
активність учнів (хореографія, ритміка, плавання тощо), за наявності
відповідних умов, педагогічних кадрів та навчальних програм, які мають
гриф Міністерства освіти і науки України.
При складанні розкладу занять на навчальний рік слід враховувати
місцеві кліматичні умови, матеріальну базу навчального закладу, кадрове
забезпечення вчителями фізичної культури тощо.
Вивчення
навчального
предмета
«Фізична
культура»
у
2015/2016 навчальному році здійснюватиметься за навчальними програмами,
які рекомендовані Міністерством освіти і науки України і підручниками:
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Фізична культура 1–4 класи.
Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи /
Т.Ю. Круцевич, В.М. Єрмолова, Л.І. Іванова, О.Д. Кривчикова, Г.Г. Смоліус. –
К. : Літера ЛТД, 2013;
Фізична культура для спеціальної медичної групи. 1-4 класи /
В.І. Майєр. – Х. : Ранок, 2006.
Підручники:
Качеров О.Б., Арефьєв В.Г. Основи здоров’я та фізична культура
(підручник) 2 кл.
Качеров О.Б., Арефьєв В.Г. Основи здоров’я та фізична культура
(підручник) 3 кл.
Арефьєв В.Г. та інші. Фізична культура (підручник) 4 кл.
Гнатюк О.В. Основи здоров’я та фізична культура (підручник) 4 кл.
Іванова Л.І. Фізичне виховання учнів з відхиленнями у стані здоров’я:
посібник. – К. : Літера ЛТД, 2013.
Фізична культура 5–9 класи.
Фізична культура. 5–9 кл. / Т.Ю. Круцевич, В.В. Деревянко,
С. М. Дятленко. – 2012;
Фізична культура для спеціальної медичної групи. 5-9 класи / В.І. Майєр,
В.В. Деревянко;
Програма з фізичної культури 5-9 класи ЗНЗ / Т.Ю. Круцевич та ін. –
2009. – Лист МОН № 1/11-4630 від 01.07.2009.
Підручники:
Фізична культура. 5 кл.: підручник / В.М. Єрмолова та ін. – 2005.
Фізична культура. 6 кл.: підручник / В.Г. Арефьев, О.Б. Качеров,
М.Ю. Короп. – 2006.
Фізична культура. 6 кл.: підручник / В.М. Єрмолова, Л.І. Іванова,
С.І. Опирайло. – 2006.
Фізична культура. 9 кл.: підручник / В.М. Єрмолова, Л.І. Іванова. – 2009.
Фізична культура. 9 кл.: підручник / В.Г. Арефьев. - 2009.
Фізична культура в школі: (метод. посіб. 5-11 класи) / за ред.
С. М. Дятленка. – К. : Літера. ЛТД, 2011.
Фізична культура 10-11 класи.
Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи.
Рівень стандарту / за ред. С.М. Дятленка. – К. : Літера. ЛТД, 2011;
Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. Спортивний
профіль. 10-11 класи» [Електронний ресурс] / В.М. Єрмолова та ін. – Режим
доступу: mon.qov.ua;
Програма з фізичної культури, 10–11 класи / В.І. Майєр, В.В. Деревянко,
Л.М. Пустолякова. – 2012.
Програма факультативу (гуртка, секції) з фізичної культури «Спортивна
боротьба» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів /
Ю.В. Мельничук, В.В. Леончук.
241

Програма спецкурсу «Медико-біологічні основи фізичного виховання та
спорту» / Л.Л. Аргунова.
Програма факультативу з фізичної культури «Пішохідний туризм» для
загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Руденко, О.Ю. Шиворов.
Програма курсу за вибором «Атлетична гімнастика» для учнів 10–11
класів / В.М. Щур, Л.І. Щур.
Програма факультативу (гуртка, секції) фізкультурно-оздоровчої
спрямованості для 5-9 класів / С.А. Філенко.
Комплексна фізкультурно-оздоровча програма «Сходинки здоров’я» /
В.В. Клявда, Л.З. Ступенко, О.Л. Гаспарян, Н.В. Козодуб.
Програма факультативу (гуртка, секції) «Баскетбол» для загальноосвітніх
навчальних закладів / І.В. Левко.
Програма факультативу «Оздоровчо-пізнавальний туризм у початковій
школі» для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Г.В. Величенко.
Програма факультативу (гуртка, секції) «Настільний теніс» для 5-9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів / Ю. О. Калінкін.
Програма факультативу (гуртка, секції) «Волейбол» для 5-9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів / Д.С. Кудрявець, І.А. Афіцька,
І.Ю. Маслова, Д.Г. Швець, Н.О. Пасічник).
Програма «Шахи» для закладів позашкільної освіти, загальноосвітніх
навчальних закладів, палаців культури та творчості / О.В. Вінниченко,
О.М. Коваль, Л.В. Тимошенко, І.Р. Захарчук.
Рекомендації щодо календарного планування
На підставі навчальної програми і річного плану вчитель складає
календарний план на півріччя (семестри навчального року). У цьому плані він
конкретизує навчально-виховні завдання та деталізує засоби фізичного
виховання.
Постановка провідних педагогічних завдань на семестр або на кожний
урок – один із найвідповідальніших і найскладніших моментів у плануванні
навчальної роботи з фізичної культури. Загальні оздоровчі, освітні й виховні
завдання, що розв’язуються в процесі навчальної роботи з фізичної культури,
сформульовані у пояснювальній записці до навчальної програми.
Освітні завдання у календарному плані визначаються відповідно до
ступеня фізичного розвитку учнів і навчальних нормативів з розділів програми,
що вивчаються в даному семестрі. Завдання формулюються в різних формах:
ознайомити, навчити, закріпити, підготувати.
На заняттях з фізичної культури рекомендуємо здійснювати особистісно
орієнтований підхід до учнів з урахуванням їхніх потреб і нахилів, рівня
фізичної підготовленості.

242

Аналіз нової програми з фізичної культури для учнів 4-х класів
та методичні рекомендації щодо її впровадження
Змістом предмету «Фізична культура» у початковій школі є рухова
активність із загальнорозвивальною спрямованістю. Він спрямований на
формування в учнів ключових компетентностей: соціальних (здатність до
співробітництва, взаєморозуміння, соціальної активності, формування фізичної
культури особистості, основ здорового способу життя), мотиваційних
(формування особистісних уявлень про престижність високого рівня здоров’я
та фізичної підготовленості, здатність до навчання, творчий підхід до
застосування рухових дій у різних умовах) та функціональних (здатність до
оперування знаннями про рухову активність, знаннями з історії фізичної
культури та спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку фізичних
якостей і природних здібностей відповідно до вікових особливостей, засвоєння
термінологічних та методичних компетентностей), які відображають низку
вимог до фізкультурної діяльності, що поступово розширюється й
удосконалюється.
У програмі вимоги викладені у певній послідовності з урахуванням
ускладнення видів діяльності учнів (репродуктивна, продуктивна, творча);
особливостей психічних процесів; особливостей діяльності учня залежно від
характеру знань, які засвоюються. Зважаючи на це, державні вимоги
задекларовані за мірою ускладнення: «називає», «розпізнає», «пояснює»,
«характеризує», «виконує», «використовує», «володіє», «дотримується».
Програма з фізичної культури розроблена за моделлю «на базі
стандартів» відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462.
На відміну від попередніх, у цій програмі навчальний матеріал
розподілено не за видами спорту, а за «школами», до яких увійшли вправи, що
об’єднані за способами рухової діяльності (школа культури рухів з елементами
гімнастики; школа пересувань; школа м’яча; школа стрибків; школа активного
відпочинку (рекреації); школа розвитку фізичних якостей; школа постави).
Ураховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма дає
змогу планувати комплексні уроки з уведенням до уроку різнопланових
фізичних вправ для підвищення зацікавленості та емоційності учнів.
Загальна кількість годин на вивчення предмета «Фізична культура» в 4
класі залишилася незмінною – 105 годин протягом навчального року, що
передбачає проведення 3 уроків на тиждень.
Кількість годин на теоретико-методичну підготовку зменшилася у новій
програмі з 6 до 3 год., хоча кількість тем для опрацювання залишилася такою
самою (старою програмою передбачено опанування 7 тем, новою – 7).
Перелік тем зазнав певних змін: хоча в обох програмах існують теми
щодо впливу фізичних вправ на організм, основ загартування, проведення
позаурочних фізкультурних заходів, правила безпеки під час занять; програма
2011 року містить нові теми з історії виникнення фізичних вправ та
Олімпійських ігор Давньої Греції й основних фізичних якостей. Слід зазначити,
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що у колишній програмі в матеріалах кожної теми було виокремлено певну
кількість теоретичних питань (зокрема відомості про види спорту, провідних
спортсменів, особливості інвентаря та проведення занять та ін.). У новій
програмі такі відомості у матеріалах кожної «школи» відсутні. Планування
теоретичного матеріалу може здійснюватись як на самостійні теоретичні уроки,
так і вивчатись у процесі уроків фізичної культури.
Зміст рухової діяльності не зазнав докорінних змін, проте змінився спосіб
його розподілення. Якщо раніше змістом, наприклад, теми «Гімнастика», були
організаційні та загальнорозвивальні вправи, біг, стрибки, акробатичні вправи,
лазіння та перелізання, вправи з рівноваги, танцювальні вправи, то тепер вони
майже без змін увійшли до різних «шкіл» (організаційні, загальнорозвивальні
та акробатичні вправи, вправи з рівноваги – до школи культури рухів із
елементами гімнастики, біг і танцювальні вправи, лазіння та перелізання – до
школи пересувань, стрибки – до школи стрибків). Істотно зросла кількість
навчальних нормативів: у 4-му класі старою програмою передбачено складання
10 контрольних навчальних нормативів, а новою – майже 20.
Якщо порівняти кількісні показники контрольних нормативів, то
виявиться, що вони так само змінилися у бік полегшення (наприклад,
«човниковий» біг 4 х 9 м у дівчат (за рівнями; с): 13,1 – 12,2 – 12,1 і менше
(колишня програма); 14,0 – 13,5 – 13,0 – менше ніж 13,0 (нова програма).
Програма предмета «Фізична культура» складається з пояснювальної
записки і таких розділів:
І. Теоретико-методичні знання.
ІІ. Способи рухової діяльності:
школа культури рухів з елементами гімнастики;
школа пересувань;
школа м’яча;
школа стрибків;
школа активного відпочинку (рекреації);
школа розвитку фізичних якостей;
школа постави.
Орієнтовна сітка годин за програмою з фізичної культури для 4 класу
Розділи і теми
І. Теоретико-методична підготовка
ІІ. Способи фізкультурної діяльності:
Школа культури рухів з елементами гімнастики
Школа пересувань
Школа м’яча
Школа стрибків
Школа активного відпочинку (рекреації)
Школа сприяння розвитку фізичних якостей
Школа постави
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Кількість годин
4 клас
3
17
24
17
8
10
У змісті відповідних розділів програми
На всіх уроках

Визначення динаміки змін показників розвитку
фізичних якостей
Резервний час
Всього:

6
20
105

І. Теоретико-методична підготовка
Зміст навчального матеріалу
Нова програма

Стара програма

Теоретико-методичні знання
Символіка Олімпійських ігор.
Фізичне виховання в Запорізькій Січі.
Роль фізичних вправ для розвитку кістковом’язової та дихальної систем організму.
Характеристика
основних
способів
регулювання
фізичного
навантаження
(швидкість та тривалість виконання вправ).
Основні прийоми самоконтролю.
Роль фізичних вправ, спрямованих на
формування
правильної
постави,
характеристика послідовності їх виконання та
запобіганні плоскостопості, захворювань очей.
Правила рухливих ігор та безпеки на уроках
фізичної культури і під час самостійних занять
фізичними вправами.
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Теоретико-методичні знання
Гігієна харчування.
Розвиток кістково-м'язової системи
засобами фізичної культури.
Фізична культура як засіб керування
емоціями.
Розвиток дихальної системи засобами
фізичної культури.
Теоретична підготовка у змісті окремих
тем
Історія української гімнастики.
Гігієнічні вимоги до занять гімнастикою.
Страховка під час виконання гімнастичних
вправ.
Поняття про частини і точки розмітки в
гімнастичному залі.
Історія українського футболу.
Розвиток футболу в Україні.
Місця занять, обладнання, інвентар.
Розвиток баскетболу в Україні.
Основні правила гри в баскетбол.
Історія розвитку гандболу в Україні.
Основні правила гри у гандбол.
Гігієна туриста. Загальні гігієнічні вимоги.
Забезпечення самоконтролю.
Комплектація похідної аптечки.
Гігієна спортивного одягу і взуття.
Історія розвитку плавання в Україні.
Гігієна плавця.
Засоби загартування.
Відомі українські лижники.
Гігієнічні вимоги до занять лижною
підготовкою.
Засоби загартування лижника.
Правила безпеки під час занять
гімнастикою,
лижною підготовкою, плаванням, легкою
атлетикою, туризмом, гандболом,
баскетболом, футболом.

Як видно з таблиці «Зміст навчального матеріалу» відмінність І розділу
нової програми така: відсутня теоретична підготовка, додано теми «Символіка
Олімпійських ігор», «Фізичне виховання в Запорізькій Січі».
ІІ. Способи рухової діяльності:
До школи культури рухів з елементами гімнастики увійшли вправи
основної гімнастики, стройові вправи і команди, елементи акробатики, вправи
коригувальної спрямованості та ті, що пов’язані із незвичним положенням тіла
у просторі.
Враховуючи те, що процес окостеніння різних частин скелету ще не
закінчився і що кістки містять велику кількість хряща, не можна
використовувати рухи, пов’язані з тривалим статичним напруженням. М’язи
дітей відрізняються від м’язів дорослого тим, що вони еластичніші, ніжніші,
збагачені водою, бідніші на білки і неорганічні речовини. Внаслідок великої
еластичності м’язів і зв’язок необхідно обережно проводити вправи на
гнучкість.
До школи пересувань увійшли життєзабезпечуючі способи пересувань:
ходьба, біг, танцювальні кроки, лазіння та перелізання, пересування на лижах
та ковзанах, плавання. У разі відсутності умов для проведення лижної,
ковзанярської підготовки або плавання, навчальні години використовуються
для вивчення інших складових програми. Вправи в лазінні в цьому віці
необхідно виконувати на похило поставлених лаві і драбинках, вертикальних
драбинках і гімнастичній стінці, а перелазіння – через перешкоду і стрибкові
гімнастичні прилади висотою до 100–130 см. Під час проведення вправ в
лазінні і перелазінні не можна допускати тривалих напружень із затримкою
дихання.
Легкоатлетичні вправи мають велике значення в процесі фізичного
виховання дітей молодшого шкільного віку. Їх педагогічна цінність
визначається високим ступенем прикладної направленості, можливістю
розвивати витривалість, швидкість, швидкісно-силові якості. При виконанні
легкоатлетичних вправ в роботу включаються майже всі м’язові групи, значно
покращується діяльність серцево-судинної і дихальної систем, суттєво
підвищується обмін речовин. У процесі проведення занять з елементами легкої
атлетики потрібно особливу увагу приділяти організації занять. При навчанні і
виконанні бігу на швидкість необхідно, щоб учні бігли різними доріжками. При
проведенні вправ на метання дітей можна шикувати на двох сторонах
майданчика обличчям один до одного, але при виконанні обов’язкової умови –
відстань між учнями повинна бути достатньою, а збір м’ячів проводиться лише
за командою вчителя.
Школа стрибків об’єднує види стрибків: зі скакалкою, стрибки у
глибину, висоту, довжину, опорні стрибки. Під час вивчення стрибків в
довжину і висоту повинна зберігатись чітка послідовність з визначеними
інтервалами, а місця приземлення добре підготовлені. Не варто проводити
стрибки з великої висоти на тверду поверхню, оскільки вони можуть стати
причиною неправильного зростання кісток тазу і викривлення хребта.
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Необхідно навчити дітей правильному м’якому приземленню при стрибках і
зіскоках, домагатись від них стійкого приземлення. Діти цього віку можуть
стрибати від 60 до 90 см. Для розвитку стрибучості і оволодіння правильним
приземленням доцільно включати в урок стрибки зі скалкою.
Школа м’яча включає вправи з малим і великим м’ячем. Пропоновані
вправи дозволять школярам в подальшому оволодіти навичками метань та
основами спортивних ігор: волейболу, гандболу, баскетболу, футболу тощо.
Навчання дітей найпростішим елементам спортивних ігор проводять
одночасно з усіма дітьми. Найскладніші рухи розучують з невеликими групами.
Для правильного формування навичок під час розучування доцільно
зменшити вагу м’яча чи шайби, розміри площадки. Особливу увагу приділяють
навчанню володінню в однаковій мірі як лівою, так і правою рукою.
До школи активного відпочинку (рекреації) увійшли рухливі й народні
ігри, які систематизовані за відповідними «школами». Водночас, враховуючи
різнобічну спрямованість ігрового матеріалу й комплексний підхід у розвитку
фізичних здібностей, його можна вводити в уроки, на яких формуються
навички з різних «шкіл». Крім того, ця «школа» містить основи туризму. Всі
компоненти цього розділу спрямовані на формування в учнів умінь і навичок,
які вони можуть використовувати під час активного відпочинку.
У 4 класі ігри значно доповнюються різними загально розвиваючими
вправами і спеціальними вправами з легкої атлетики, гімнастики, лижного
спорту і плавання. Поряд з простими некомандними іграми в цей період
починають використовувати складні командні ігри. Більшість з них служать
підвідними до вивчення спортивних ігор.
В учнів 4 класів відчутно прибавляється сила, покращуються
координаційні можливості, швидкість, спритність і витривалість пристосування
організму до навантаження, більш досконалим стає управління свої тілом. Для
цього віку вже доступні досить складні ігри за змістом.
У психіці дітей 10-11 років проходять значні зміни. Збільшення сили і
рухливості нервових процесів тягне за собою підвищення стійкості уваги і
інтересів дитини. Розвиток оперативного мислення дозволяє вирішувати більш
складні тактичні завдання. Це особливо важлива, так як дітей починають
цікавити ігри змагального і колективного характеру.
Між іграми хлопчиків і дівчаток у цьому віці не існує якоїсь значної
різниці. Хлопчики все ж більше схильні до ігор з елементами єдиноборств,
взаємовиручки, боротьби за м’яч. Дівчата - до більш спокійних, з ритмічними і
точними рухами. Особливою любов’ю дітей цього віку користуються ігри з
м’ячем, з бігом, стрибками через перешкоди, метаннями, а також воєнізовані
ігри на місцевості.
У школі розвитку фізичних здібностей запропоновано вправи, що
систематизовані за ознаками функціональної дії для розвитку певних фізичних
здібностей. Це дозволить вчителю підбирати необхідні вправи, розробляти на
їхній основі різноманітні комплекси, використання яких дозволить планувати
247

навантаження і забезпечувати наступність у розвитку основних фізичних
якостей.
Школа постави спрямована на формування стереотипу правильної
постави. Виховання відчуття правильної постави досягається за умови
багаторазового повторення правильного положення тіла з різних вихідних
положеннях та під час пересування.
До школи постави увійшли вправи, що сприяють вихованню координації
рухів, суглобно-м’язового відчуття, вміння управляти своїм тілом, вправи на
рівновагу та балансування, на розвиток рухливості суглобів.
Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма
дозволяє планувати комплексні уроки, які дають можливість включати в урок
різнопланові фізичні вправи, що підвищать зацікавленість та емоційний стан
учнів.
Навчати молодших школярів руховим діям доцільно, застосовуючи
переважно ігровий метод. Це сприятиме створенню позитивного емоційного
клімату і формуванню стійкого інтересу до занять фізичною культурою.
Аналіз нової програми з фізичної культури для учнів 7-х класів
та методичні рекомендації щодо її впровадження
Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона містить
інваріантну (обов’язкову) та варіативну складову. До інваріантної частини
належать: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка, зміст
яких реалізовується упродовж кожного уроку. Практично кожен вид спорту
може бути представлений у вигляді варіативного модуля. Фахівці фізичної
культури можуть розробляти свої варіативні модулі до цієї програми.
Змістове наповнення варіативної складової навчальний заклад формує
самостійно із модулів, запропонованих навчальною програмою. У 7-8 класах –
3-5 модулів. На опанування обраних модулів відводиться приблизно однакова
кількість годин, але не менше ніж 18. Однак не виключається можливість
мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих
модулів.
Програми варіативних модулів розроблені на п’ять років. Критеріями
відбору варіативних модулів є: наявність матеріально-технічної бази,
регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів.
Бажання учнів визначається обов’язковим письмовим опитуванням наприкінці
навчального року. Перед початком навчального року шкільне методичне
об’єднання розглядає вибір та розподіл варіативних модулів у кожному класі.
Варіативні модулі протягом навчання у різних класах можуть
змінюватися. Наприклад, учні вивчають у 7 класі – футбол (3 рік вивчення),
легку атлетику (1 рік вивчення), плавання (2 рік вивчення) та бадмінтон (2 рік
вивчення).
За потреби в межах одного варіативного модуля можна освоїти
навчальний матеріал, передбачений на два роки вивчення.
У разі освоєння двох варіативних модулів протягом одного навчального
року та у випадку, коли вивчення модуля розпочинається не з 5 класу, учитель
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повинен скоригувати змістове наповнення варіативного модуля та нормативи
оцінювання.
Самостійні заняття за індивідуальною програмою надають учневі
додаткові бонуси при оцінюванні навчальних досягнень.
Під час планування навчального матеріалу рекомендуємо звернути увагу
на відмінності змісту нової та старої навчальних програм, які подані нижче.
І. Теоретико-методичні знання
Зміст навчального матеріалу
Нова програма
Стара програма
Без змін, але в новій програмі вилучено
Правила безпеки на уроках і під час
позаурочних фізкультурних занять

Як видно з таблиці «Зміст навчального матеріалу» відмінність І розділу
нової програми така: вилучено «Правила безпеки на уроках і під час
позаурочних фізкультурних занять».
ІІ. Загальна фізична підготовка
Нова програма
Стройові прийоми; шикування та
перешикування; ходьба; біг; стрибки;
загальнорозвивальні вправи (вправи на
місці та в русі, в парах, без предмета, з
предметами - м’ячами, гімнастичними
палицями, скакалками, набивними
м’ячами - 1 кг, у парах); вправи для
формування постави;
вправи для розвитку швидкості:
повторний біг на відрізках 15–30 м;
прискорення до 15 м із різних вихідних
положень зі зміною швидкості і
напрямку за сигналом;
вправи для розвитку спритності:
різновиди стрибків із завданнями зі
зміною напряму; стрибки з поворотами,
через різноманітні предмети; метання
малого м’яча в ціль; акробатичні
вправи; вправи на рівновагу; подолання
смуги перешкод; «човниковий» біг 4×9
м; рухливі ігри;
вправи для розвитку витривалості:
рівномірний біг до 1000 м; перемінний
біг 200–400 метрових відрізків зі
швидкістю 2–3,5 м/с і 30–50 м
прискореного бігу зі швидкістю 4–4,5
м/с; стрибки зі скакалкою; рухливі та
спортивні ігри;
вправи для розвитку сили: згинання і
розгинання рук в упорі лежачи;
підтягування у висі та у висі лежачи на
перекладині; присідання на одній та

Стара програма
Стройові вправи; ходьба, біг, стрибки;
загальнорозвивальні вправи;
вправи для формування постави;
танцювальні вправи;

вправи для розвитку швидкості;

вправи для розвитку спритності;

вправи для розвитку витривалості;

вправи для розвитку сили;
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двох ногах; згинання та розгинання рук
в упорі стоячи біля стіни під кутом 45–
50°; кидання і ловіння набивного м’яча
в парах;
вправи для розвитку гнучкості: вправи з вправи для розвитку гнучкості
широкою амплітудою рухів руками і
ногами; махові рухи; активні та пасивні
нахили; відведення ніг та рук за
допомогою партнера; вправи на
розтягування.
спортивні ігри та естафети

Порівняльна таблиця показує, що в інваріантному навчальному модулі
нової навчальної програми «Загальна фізична підготовка» вилучено тему
«Спортивні ігри та естафети», а вправи для розвитку рухових якостей
подані в розширеному деталізованому вигляді.
Нижче подано порівняльний аналіз нової та старої програм для 7 класу на
прикладі варіативного модуля «Баскетбол»:
1 рік вивчення
Теоретичні відомості
Нова програма

Стара програма
Без змін, але в новій програмі вилучено
Поведінка під час змагань
Спеціальна фізична підготовка
Без змін, але в новій програмі вилучено
вправи для розвитку сили м’язів тулуба,
плечового пояса та кистей рук, гнучкості;
рухливі ігри та естафети з бігом і стрибками;
Техніко-тактична підготовка
Без змін, але в новій програмі додано
подвійний крок

2 рік вивчення
Теоретичні відомості
Нова програма

Стара програма
додано

Організація самостійних занять з
баскетболу
Спеціальна фізична підготовка

вилучено
Поведінка пі д час змагань.
Правила безпеки під час занять баскетболом

Без змін
Техніко-тактична підготовка
Пересування; ловіння і передачі м’яча
однією рукою від плеча; ведення м’яча;
кидки однією рукою зверху; штрафний
кидок, фінти

Пересування; ловлення і передачі м’яча
однією рукою від плеча; ведення м’яча; кидки
однією рукою зверху; штрафний кидок,
фінти;
подвійний крок

3 рік вивчення
Теоретичні відомості
Нова програма

Стара програма
додано

Поведінка під час змагань
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Правила безпеки під час занять
баскетболом
Спеціальна фізична підготовка
Без змін
Техніко-тактична підготовка
додано
Подвійний крок

4 рік вивчення
Теоретичні відомості
Нова програма

Стара програма
додано

Правила гри
Поведінка під час змагань
Спеціальна фізична підготовка
Без змін
Техніко-тактична підготовка
додано
подвійний крок

5 рік вивчення
Теоретичні відомості
Нова програма

Стара програма
додано

Правила гри з баскетболу.
Поведінка під час змагань
Правила безпеки під час занять
баскетболом
Спеціальна фізична підготовка
Без змін
Техніко-тактична підготовка
Різні способи пересувань, ловіння і
передач м’яча, ведення та кидки в
умовах жорсткого опору захисників.
Штрафні та дальні кидки.
Подвійний крок

Різні способи пересувань, ловіння і передач
м’яча в умовах жорсткого опору захисників.

Звертаємо увагу, на необхідність ретельного опрацювання змісту нової
програми, оскільки на перший погляд зміни в змісті незначні. Проте аналіз
інваріантних модулів та варіативного модуля «Баскетбол» показав, що вони є
майже в кожному розділі програми.
Оцінювання навчальних досягнень учнів
Вимоги до ведення зошитів та записів у класному журналі
При оцінюванні вчитель фізичної культури має враховувати рівень
досягнень учня, зважаючи на те, що основними функціями оцінювання є
контролююча, навчальна, діагностична і виховна.
Під час оцінювання рекомендуємо здійснювати індивідуальний підхід,
тобто створювати для учня такі умови, які відповідають особливостям його
розвитку, рівню фізичної підготовленості, стану здоров’я; конкретизувати
завдання, визначене змістом даного уроку; застосовувати гласність оцінки
(своєчасно інформувати учня про оцінку з коротким аналізом виконання учнем
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рухової дії); враховувати особисті досягнення учнів протягом навчального
року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною
культурою у позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів.
Оцінювання учнів початкової школи здійснюється вербально
Відповідно до Інструкції про розподіл на групи для занять на уроках
фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН України від
20.07.2009 р. № 518/674, учні розподіляються на основну, підготовчу та
спеціальну медичну групу.
Для учнів основної медичної групи фізична підготовка проводиться в
повному обсязі згідно з навчальними програмами і урахуванням індивідуальних
особливостей дитини.
Учні, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи,
відвідують обов’язкові уроки фізичної культури. Заняття проводяться за
загальною програмою фізичної культури, але з можливою затримкою
складання відповідних нормативів, оцінювання учнів – за теоретико-методичні
знання та техніку виконання вправ. Рекомендовано заняття у фізкультурнооздоровчих групах загальної фізичної підготовки, прогулянки, ігри й спортивні
розваги. Участь у змаганнях – за додатковим дозволом лікаря.
Учні, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи,
відвідують обов’язкові уроки фізичної культури, але виконують коригувальні
вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані.
Учні, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також
тимчасово звільнені, повинні бути обов’язково присутніми на уроках фізичної
культури. Допустимі навантаження для тих учнів, які за станом здоров’я
належать до підготовчої та спеціальної медичної групи, встановлює вчитель
фізичної культури.
Оцінювання учнів здійснюється відповідно до вимог, які визначено
навчальними програмами.
Залікові навчальні нормативи складають тільки учні основної медичної
групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане
самопочуття та стан здоров’я.
Оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення
тематичного, семестрового чи річного оцінювання.
Медичне обстеження учнів проводиться щорічно у встановленому
законодавством порядку. Не можна допускати на уроках фізичної культури
навантаження учнів, які не пройшли медичного обстеження.
Об’єктами оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної
культури можуть бути:
1. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки
особистого результату).
2. Техніка виконання учнями фізичних вправ.
3. Засвоєння теоретико-методичних знань.
4. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.
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Для оцінювання рівня розвитку фізичних якостей використовуються
орієнтовні навчальні нормативи, які передбачено навчальною програмою, та
нормативи, визначені програмами кожного варіативного модуля за роками
вивчення. Порядок складання нормативів визначає вчитель відповідно до
календарно-тематичного планування.
При складанні навчального нормативу за його показником визначають
рівень досягнень (низький, середній, достатній, високий), а потім з
урахуванням динаміки особистого результату виставляють оцінку в балах.
Оцінюючи навчальні досягнення учнів з фізичної підготовленості,
потрібно дотримуватися таких вимог.
1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на
момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан
здоров’я.
2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не
менше як на двох заняттях).
3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після –
відновлювальні вправи.
4. Учні мають можливість перездати норматив на визначеному вчителем
занятті.
5. Вчитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і
виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.
У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації
учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних
нормативів не здійснюють, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з
помірними навантаженнями.
Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня: непропорційний
фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, тимчасове
перебування у підготовчій групі не є підставою для зниження підсумкової
оцінки успішності.
Оцінювання техніки виконання фізичних вправ, рівня засвоєння
теоретико-методичних знань, виконання навчальних завдань під час уроку
може здійснюватися як комплексно, так і роздільно.
Оцінювання досягнень учнів, які за станом здоров’я віднесені до
спеціальної медичної групи
Рекомендується поточне оцінювання за теоретико-методичні знання,
техніку виконання коригувальних вправ та виконання завдань уроку (за
сприятливих для учня умов) (на користь учня); не виставляється оцінка за
орієнтовні навчальні нормативи, тему, семестр чи рік (у клітинці слід писати
«зар.» чи «зв.»); оцінка виставляється тільки за орієнтовний навчальний
норматив, тему, I, II семестр та річна, а також у свідоцтво чи атестат у вигляді
«зар.»; якщо оцінено хоча б один семестр (бально), то виставляється оцінка за
рік, але при виставленні враховуються інтереси дитини (на користь дитини);
для учнів, які за станом здоров’я взагалі звільнені від занять фізкультурою,
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«зв.» ставиться тільки за орієнтовний навчальний норматив, тему, I чи
II семестри та за рік.
Оцінювання досягнень учнів основної групи
Орієнтовні навчальні нормативи: контрольні нормативи скасовано – є
орієнтовні навчальні нормативи; оцінки за орієнтовні навчальні нормативи
виставляються у журнал під датою, коли відбувалася здача цього нормативу;
якщо учень в день здачі орієнтовного навчального нормативу був відсутній, то
у журналі в цій клітинці ставиться «н», а оцінка виставляється у наступній
вільній клітинці; учень має право перездати орієнтовний навчальний норматив
у визначений вчителем час, хоча графу «Скоригована» після орієнтовного
навчального нормативу не залишаємо, тому в клітинку за ОНН виставляємо
остаточну оцінку; оцінка за орієнтовний навчальний норматив не є домінуючою
при виставленні тематичної, семестрової та річної оцінок; ні в якому разі не
приймаються орієнтовні навчальні нормативи в учнів звільнених від уроків
фізкультури, віднесених за станом здоров’я до спеціальних медичних чи
підготовчих груп (напроти їх прізвища слід писати «зар.» чи «зв.»); з 1 вересня
по 1 жовтня приймати будь-які нормативи заборонено; орієнтовний навчальний
норматив вчитель має право змінювати (збільшувати чи зменшувати),
враховуючи індивідуальні, статеві та вікові особливості учня.
Тематичне оцінювання: здійснюється після кожного модуля програми, але
модулі можна розбивати на 2-3 підрозділи і проводити тематичне оцінювання;
тематична оцінка виставляється у класному журналі в колонці без дати з
надписом Тематична (для 5-11-х класів) При виставленні тематичної оцінки
враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню
протягом вивчення теми, поточні оцінки та оцінки за орієнтовні навчальні
нормативи; якщо учень (учениця) був (ла) відсутній (я) на уроках протягом
вивчення теми, у відповідну клітинку замість оцінки за Тематична
виставляється н/а (не атестований (а), для дітей, які за станом здоров’я
віднесені до спеціальної медичної групи – «Зар.», для звільнених від занять з
фізичної культури – «Зв.»; тематична оцінка не підлягає коригуванню.
Семестрова оцінка: виставляється в класному журналі без дати в колонку
з надписом I семестр, II семестр; семестрове оцінювання здійснюється на
основі тематичних оцінок (при цьому мають враховуватися динаміка особистих
навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість
кожного модуля, тривалість вивчення кожного з модулів, складність змісту
тощо); якщо учень (учениця) був (ла) відсутній (я) на уроках протягом
семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за I семестр чи II семестр
виставляється н/а (не атестований (а), для дітей, які за станом здоров’я
віднесені до спеціальної медичної групи – «Зар.», для звільнених від занять з
фізичної культури – «Зв.»; семестрова оцінка підлягає коригуванню.
Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом
Скоригована поруч з колонкою I семестр, II семестр. Колонки для виставлення
скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили
бажання їх коригувати. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати,
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запис у колонку Скоригована не робиться; скоригована семестрова оцінка за
I семестр виставляється до початку II семестру, за підсумками II семестру – не
пізніше 10 червня поточного навчального року.
Річна оцінка: виставляється у колонку Річна без зазначення дати не
раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за II семестр; річне
оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових
оцінок; у разі коригування оцінки за II семестр; у випадку неатестації учня
(учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не
атестований(а)). Річна оцінка коригуванню не підлягає.
Записи у журналі: на сторінках журналу не повинно бути ніяких інших
поміток (крапки, позначки «с\г», «зв.» і т.д.
Права сторінка журналу. Правильно записувати на правій стороні
журналу: Зміст уроку: 16/09 Розучування техніки бігу на короткі дистанції.
Удосконалення техніки метання м’яча. 10/12 Настільний теніс. Техніка
виконання нападаючих ударів. Завдання додому записується на кожний урок
для учнів 5-11-х класів, для учнів 1-4-х класів домашнє завдання.
Ліва сторінка журналу: дата проведення занять записується дробом із
скісною лінією, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року
(03/09, 15/10, 04/02 і т.д.);
У розкладі навчальних занять не рекомендується спаровувати уроки
фізичної культури або проводити їх два дні поспіль. Рішення про неможливість
проведення занять з фізичної культури на відкритому повітрі у зв’язку з
несприятливими погодними умовами приймають вчителі фізичної культури
(наказ МОН від 01.06.2010 р. № 521).
Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому
повітрі за умови, якщо температура повітря не нижче:
–8°С для учнів 1-2-х класів;
–8°С – (–11°С) для учнів 3-4-х класів;
–12°С для учнів 5-7-х класів;
–12°С – (–15°С) для учнів 8-11-х класів.
Національно-патріотичне виховання на уроках фізичної культури
Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові,
функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі
покоління, пронизує всі сторони життя: соціально-економічну, політичну,
духовну, спирається на освіту, культуру, науку, спорт, історію, право.
Оскільки навчальна програма з фізичної культури для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів побудована за модульною системою і
складається з двох інваріантних (обов’язкових) модулів: теоретико-методичні
знання і загальна фізична підготовка та варіативні модулі, то, практично кожен
вид спорту представлений у вигляді варіативного модуля.
Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та
молоді відбувається на уроках з фізичної культури під час вивчення
інваріантного модуля «Теоретико-методичні знання» у таких темах, як
відродження Олімпійських ігор сучасності, основні цінності олімпізму,
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визначні
спортивні
досягнення
олімпійців,
Олімпійська
Україна,
Параолімпійський рух на сучасному етапі, олімпійська філософія та здоровий
спосіб життя тощо.
Під час вивчення варіативних модулів учні ознайомлюються з історією
виникнення та розвитку видів спорту, відомими українськими спортсменами та
їх досягненнями на міжнародній арені, характеристикою видів спорту на
сучасному етапі тощо.
Одним із виховних завдань Концепції є військово-патріотичне виховання
молоді, спрямоване на підготовку її до оволодіння військовими професіями,
формування готовності до служби в армії, задоволення інтересів підростаючого
покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни;
мотивацію молоді до військової служби.
Інваріантний модуль «Загальна фізична підготовка» та розділи
варіативних модулів «Спеціальна фізична підготовка» спрямовані на
вдосконалення фізичної форми учнів, їх функціональної готовності.
Задля реалізації поставленого завдання бажано впроваджувати такі
варіативні модулі як «Хортинг», «Професійно-прикладна фізична підготовка».
Основною метою варіативного модуля «Хортинг» є: зміцнення здоров'я
та всебічна фізична підготовка учнів, виховання морально-етичних якостей
особистості та патріотичне виховання учнів на оздоровчих та культурних
традиціях українського народу, формування постави, розвиток якостей
швидкості, спритності й координації рухів, вивчення спеціальних підготовчих
вправ хортингу, вивчення основних стійок і технік, методів переміщення в
стійках і виконання початкових форм (комплексів) хортингу тощо. Упродовж
усього навчально-оздоровчого процесу вчитель має постійно проводити
виховні заходи, бесіди з учнями, у яких необхідно постійно звертати увагу на
те, що хортинг започатковано на культурних традиціях українського народу.
Варіативний модуль «Професійно-прикладна фізична підготовка»
спрямовано на підтримку та розвиток основних професійно-прикладних
фізичних та психологічних якостей, формування прикладних умінь та рухових
навичок, підвищення функціональної стійкості організму учнів до умов обраної
професійної діяльності. Також у цей модуль включені теоретичні відомості з
питань патріотичного виховання школярів у процесі професійно-прикладної
фізичної підготовки.
Застосуванні на уроках рухливих та народних ігор, розваг, естафет,
козацьких забав, спортивних ігор за спрощеними правилами сприяють
вихованню патріотичних почуттів, моральних та фізичних якостей, формують
свідомого громадянина України.
Безпека життєдіяльності на уроках фізичної культури
При проведенні занять з фізичної культури слід дотримуватись «Правил
безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту
в загальноосвітніх навчальних закладах» (Наказ МОН України від 01.06.2010 р.
№ 521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2010 р.
№ 651/17946).
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1.1. Правила поширюються на загальноосвітні та позашкільні навчальні
заклади незалежно від форм власності та підпорядкування, які проводять
заняття з фізичної культури і спорту.
1.2. Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення занять з
фізичної культури і спорту на уроках, в гуртках, спортивних секціях тощо, які є
обов’язковими для виконання учнями, вихованцями навчальних закладів.
Заняття з фізичної культури і спорту проводяться під керівництвом
педагогічних, медичних працівників навчальних закладів, інших осіб, які
проводять фізкультурно-масову, спортивну, фізкультурно-оздоровчу роботу
(тренери, керівники гуртків, груп, центрів тощо).
1.3. Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних закладах
проводяться відповідно до навчальних програм освітньої галузі «Здоров’я і
фізична культура».
1.4. До занять з фізичної культури і спорту допускаються учні, які
пройшли обов’язковий медичний профілактичний огляд відповідно до
Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від
20.07.2009 р. № 518/674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.08.2009 р. за № 772/16788, не мають протипоказань щодо стану здоров’я, в
яких визначено рівень фізичного розвитку і групу для занять фізичною
культурою.
Вивчення предмета у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів
здійснюється окремо для дівчат і юнаків. Поділ класу на групи здійснюється
згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128.
При наявності можливостей уроки фізичної культури у 5-9-х класах доцільно
проводити для хлопців та дівчат окремо.
Зважаючи на складну ситуацію в країні щодо нещасних випадків на воді
через невміння дорослого населення і дітей плавати та відсутність навичок
знаходження у водному середовищі, Міністерство з 2013 року запровадило
загальнодержавну акцію «Урок плавання» (лист МОН молодьспорту від
22.03.2013 р. № 1/9-209).
Для навчання учнів плавання розроблено відповідні навчальні програми,
які мають гриф Міністерства: «Плавання» для загальноосвітніх навчальних
закладів. 1-4 класи (авт.: В.В. Деревянко, В.О. Сілкова); «Плавання» для
загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (авт.: В.В. Деревянко,
В.О. Сілкова); «Початкове навчання плавання учнів загальноосвітніх
навчальних закладах» (авт.: В.В. Деревянко, В.О. Сілкова).
Стан викладання фізичної культури та захисту Вітчизни у
загальноосвітніх навчальних закладах
З 16 по 19 березня, з 23 по 24 та з 29 по 30 квітня 2015 року науковометодичною лабораторією фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни було
проведено вивчення стану викладання відповідних предметів в закладах освіти
Вільшанського та Голованівського районів з проблеми «Науково-методичне
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забезпечення викладання предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни»,
Маловисківського та Новомиргородського районів з проблеми «Інноваційні
технології в практиці роботи вчителів предметів «Захист Вітчизни» та «Фізична
культура».
Курси підвищення кваліфікації вчителі фізичної культури та захисту
Вітчизни районів проходять відповідно до перспективних планів, які
затверджені у навчальних закладах та перспективних планів районних
методичних кабінетів. Кожного року адміністрації навчальних закладів
подають замовлення до районних методичних кабінетів, згідно яких
оформляються пропозиції до комунального закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
На даний час всі вчителі фізичної культури та захисту Вітчизни пройшли
вчасно курси підвищення кваліфікації, після проходження яких звітують на
засіданнях шкільних та районних методичних об’єднань.
У вказаних районах створені достатні умови щодо самоосвіти,
самовдосконалення й творчої реалізації вчителів.
Районними методичними кабінетами надається достатня увага питанням
науково-методичного забезпечення викладання предметів «Фізична культура»
та «Захист Вітчизни», роботі методичних об’єднань вчителів фізичної культури
та захисту Вітчизни. Для підвищення фахового та методичного рівня
проводяться як колективні, так і індивідуальні форми методичної роботи:
засідання методичного об’єднання, консультації із окремих напрямків роботи
та поставлених учителями запитань. Перевага надавалася практичним заняттям.
Основна увага приділялась систематичному підвищенню педагогічної
майстерності вчителів щодо формування та удосконалення життєво необхідних
знань, умінь і навичок учнів з фізичного та військово-патріотичного виховання,
піднесення ефективності уроків та якості знань та умінь учнів. Також належна
увага приділялась удосконаленню позакласної роботи зі школярами.
Методичними кабінетами систематично проводиться вивчення стану
викладання фізичної культури і захисту Вітчизни в школах районів.
Методистом Голованівського районного методичного кабінету
Харкавенко А.В. протягом останніх років було узагальнено педагогічний досвід
роботи вчителів фізичної культури Грановського О.М. (навчально-виховний
комплекс «Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Голованівської районної ради) та Молдован Н.В.
(навчально-виховний комплекс «Голованівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка – гімназія Голованівської районної ради»).
Грановський О.М. працює над проблемою «Формування умінь і навичок
самостійних занять фізичними вправами, бережливого ставлення до свого
здоров’я та здоров’я оточуючих». Учитель сприяє формуванню навичок,
інтересу, потреби і звички до самостійних занять фізичними вправами,
спортивними іграми.
В матеріалах досвіду роботи Молдован Н.В. висвітлено питання, що
стосуються реалізації підвищення рівня фізичної підготовки школярів шляхом
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впровадження ігрових технологій, представлено проектну технологію, наведено
приклади навчальних проектів та представлено цикл конспектів уроків з модуля
«Баскетбол» 5 клас, зміст яких розкриває рівень фізичної підготовки школярів в
процесі навчання. Застосування вчителем ефективних методичних підходів на
уроках фізичної культури дає змогу підняти навчальний процес на більш
високий рівень та дає можливість учням засвоїти набуті вміння та навички.
Наталія Вікторівна в 2012 році брала участь в районному етапі конкурсу
«Учитель року».
Учитель Вінарська О.В. (Побузька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Побузької селищної ради Голованівського району) ставить конкретні
навчально-виховні цілі і завдання, з урахуванням попереднього заняття,
визначає послідовність їх рішень. Обладнання та місця проведення занять
готує заздалегідь. Зміст і структура уроків відповідають програмним вимогам.
Вчитель враховує результати медичних оглядів під час вибору фізичних вправ,
рухливих та спортивних ігор. Завдяки високому професіоналізму та
працездатності Оксана Володимирівна досягла значних результатів у
спортивній та фізкультурно-оздоровчій роботі з учнями.
Досвід учителів фізичної культури району (Вінарська Оксана
Володимирівна, Побузька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Молдован
Наталія
Вікторівна,
навчально-виховний
комплекс
«Голованівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка - гімназія») заслуговує
на увагу та подальше вивчення й представлення (в різних формах) на
обласному рівні.
Вільшанським районним методичним кабінетом узагальнено досвід
роботи вчителя фізичної культури Сухоташлицького навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Паскаля П.А. з проблеми «Формування стійкої позитивної
мотивації до занять фізичною культурою та спортом засобами футболу». Дані
матеріали були подані до комунального закладу «КОІППО імені Василя
Сухомлинського». На засіданні методичної ради науково-методичної
лабораторії фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни комунального закладу
«КОІППО імені Василя Сухомлинського» досвід роботи було схвалено,
протокол № 1 від 15 лютого 2013 року.
Над проблемою оздоровлення дітей шкільного віку засобами фізичного
виховання Петро Андрійович працює більше 25 років. За цей час проявив себе
як педагог, який добре володіє методикою викладання фізичної культури,
творчо, детально продумує не лише структуру уроків, а й ефективність кожного
виду та форми роботи. На основі оптимального планування інваріантних та
варіативних модулів домагається засвоєння учнями елементів техніки
запланованих до вивчення видів спорту, розвитку рухових якостей,
психологічної підготовки, а також усвідомлення значущості впливу фізичних
вправ та здорового способу життя. Значне місце в плануванні навчальновиховного процесу посідає варіативний модуль «Футбол», оскільки педагогічна
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проблема, яку досліджує П.А. Паскаль – «Формування стійкої позитивної
мотивації до занять фізичною культурою та спортом засобами футболу».
Герасимчук С.А., учитель вищої кваліфікаційної категорії Йосипівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вільшанської районної ради проводить
уроки з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно
до сучасних вимог організації освітнього процесу. Першочерговим завданням
вбачає у формуванні в дітей навичок самостійної роботи і оздоровчої
спрямованості уроків з урахуванням стану їхнього здоров’я, статі. Під час
проведення занять використовує різні прийоми і форми навчальної діяльності.
Активно впроваджує проведення нестандартних уроків: урок-тренінг, урок-гра,
урок-змагання, бінарні уроки та ніше. Велику увагу вчитель приділяє ігровому
методу, який дозволяє підвищити темп формування навичок у дітей та інтерес
до занять фізичною культурою, систематично бере участь зі своїми
вихованцями в різноманітних змаганнях районного, обласного та міжобласного рівнів. Його футбольна команда постійно займає призові місця на
змаганнях всіх рівнів. За чотири останні роки вихованці закладу в складі
збірної Вільшанського району під його керівництвом двічі ставали чемпіонами
області та двічі – віце-чемпіонами з футболу. Його випускники продовжують
навчання у спортивних школах України.
У Маловисківському районі є значні напрацювання щодо інноваційної
діяльності. Методистом районного методичного кабінету Рибаком В.С. разом з
керівником методичного об’єднання враховуються найкращі надбання вчителів
району, їх інноваційна діяльність та на базі шкіл, у яких вони працюють,
планується проведення семінарів, нарад, відкритих уроків, круглих столів тощо.
Протягом останніх років вчителі району змогли ознайомитись з
інноваційною діяльністю вчителів Мар’янівської (Лизень В.М.) та
Великовисківської (Луньов С.О.) загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів з
упровадження в навчальний процес нестандартного обладнання. Вчителем
Мар’янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лизнем В.М. успішно
використовуються нестандартні рухливі ігри для розвитку витривалості,
швидкості, сили, спритності тощо.
Досвід Лизня В.М. вивчається спільно з науково-методичною
лабораторією фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни КЗ
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського» і в поточному році буде розглядатись на
засіданні науково-методичної ради інституту. Віктор Михайлович плідно
працює над створенням нестандартного обладнання та різних пристроїв для
підвищення інтенсивності уроку фізичної культури і мотивації учнів до
систематичних занять на уроках і в позаурочний час.
Цікаві методики має Бершадська О.В. – керівник методичного об’єднання
вчителів фізичної культури, вчитель фізкультури Хмелівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів – «Впровадження нетрадиційних інноваційних технологій
на уроках фізичної культури»:
 інноваційні технології на уроках фізичної культури;
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 психологічні особливості проведення нестандартних уроків;
 уроки фізичної культури в 5 класі з використанням інноваційного
підходу.
Новомиргородський район завдяки спортивним досягненням учнівської
молоді отримав право першим у Кіровоградській області провести соціальний
проект «Відкриті уроки футболу». 29 та 30 вересня 2014 року на
Новомиргородському районному стадіоні «Колос» учнівські колективи
Новомиргородської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
№1,
Новомиргородської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
№2,
Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, Златопільської
гімназії міста Новомиргорода, Капітанівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів, Панчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів віком
9-12 років в рамках соціального проекту «Відкриті уроки футболу» взяли
участь у проведенні ранкової зарядки, різноманітних конкурсних програмах
спортивного спрямування, міні-змаганнях з футболу, естафетах. На завершення
відбувся розіграш «Солодкого кубку» серед команд-учасниць шляхом
проведення міні-змагання з футболу. Учасники «Уроку» (200 учнів) та тренери
отримали комплекти спортивної форми, а район отримав 150 футбольних
м’ячів та інший інвентар.
Цікавим є проведення 14 жовтня 2014 року районного фестивалюзмагання «Патріот» для учнів 9-11 класів. Участь у фестивалі взяли десять
команд: Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3,
Капітанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Йосипівського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад», Кам`янської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів, Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2,
Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, Златопільської
гімназії міста Новомиргорода, Туріянської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів, Панчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
Коробчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
Учитель фізичної культури Новомиргородської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Марінов І.С. застосовує на уроках елементи інноваційних
технологій фізичного виховання, поглиблює науково-теоретичні й спеціальні
знання учнів в галузі фізичної культури, ведення здорового способу життя,
сприяє закріпленню техніки виконання учнями спеціальних, підготовчих та
основних фізичних вправ з інваріантного та варіативних модулів навчальної
програми.
Меркоєв А.М. (Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 3) домагається виконання учнями навчальних нормативів за всіма розділами
комплексної програми. Тричі протягом навчального року (вересень, грудень,
травень) з учнями проводяться тести, які дають змогу виявити зміни у їхньому
фізичному стані. Учитель своєчасно подає пропозиції щодо складання розкладу
уроків, виходячи з педагогічних та методичних вимог до нього. Це теж сприяє
збереженню здоров’я дітей, позитивно впливає на заняття. Багато уроків з
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фізичної культури проводить на свіжому повітрі, що сприяє зміцненню
здоров’я та загартуванню організму дітей.
Піменова Л.В. (Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 2) працює творчо, чітко реалізує оздоровчі, навчальні та виховні завдання,
успішно застосовує на уроках словесні методи, методи показу, практичного
розучування. Достатня увага приділяється вивченню та закріпленню окремих
елементів рухових дій, використанню на заняттях прийомів страховки та
самостраховки, виконанню вимог безпеки життєдіяльності та медикопедагогічного контролю. Вона постійно знаходить нові підходи та елементи
інноваційних технологій для підвищення ефективності уроків та мотивації
учнів.
Досвід творчо працюючих учителів Бершадської О.В., Лизня В.М.
(Маловисківський район); Марінова І.С., Меркоєва А.М., Піменової Л.В.
(Новомиргородський район) доцільно популяризувати на районних та
міжрегіональних семінарах учителів фізичної культури та захисту Вітчизни.
Про ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок
фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»
07-08 травня 2015 року проведено ІІ (обласний) тур Всеукраїнського
конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з
елементами футболу». Переможцями конкурсу визнано:
Ковпак Вікторію Володимирівну – учителя фізичної культури
Користівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені А.П. Гайдара
Олександрійської районної ради Кіровоградської області (І місце);
Кравченка Олександра Миколайовича – учителя фізичної культури
комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (ІІ місце);
Лоцмана Віталія Олександровича – учителя фізичної культури навчальновиховного об'єднання «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ
І-ІІ ступенів – школа мистецтв» Олександрійської міської ради Кіровоградської
області (ІІІ місце).
Для підвищення ефективності навчально-виховного
процесу з фізичної культури рекомендуємо:
1. Районним методичним об’єднанням вчителів фізичної культури:
1.1.
Популяризувати
досвід
творчо
працюючих
учителів
Бершадської О.В., Лизня В.М. (Маловисківський район); Марінова І.С.,
Меркоєва А.М., Піменової Л.В. (Новомиргородський район) на районних та
міжрегіональних семінарах учителів фізичної культури та захисту Вітчизни.
1.2. Акцентувати увагу вчителів на використанні під час уроку музичного
супроводу.
2. Учителям фізичної культури:
2.1. Розробляти та впроваджувати різноманітні інноваційні (нетрадиційні)
уроки фізичної культури за такими видами: урок-казка, урок-гра, урок262

мандрівка, урок-змагання, уроки з використанням нестандартного обладнання,
бінарні та інтегровані уроки тощо.
2.2. Ґрунтовно опрацювати нові навчальні програми «Фізична культура
для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи» (авт. Круцевич Т.Ю. та
ін., 2011 р.), «Фізична культура. 5-9 класи» (авт. Круцевич Т.Ю. та ін., 2012 р.)
для учнів 4 та 7 класів, внести відповідні корективи при складанні календарнотематичних планів на новий навчальний рік.
2.3. Постійно використовувати в навчальному процесі робочі зошити
вчителя.
На секційних засіданнях вчителів фізичної культури під час
проведення серпневих конференцій освітян у 2015 році рекомендуємо для
розгляду наступні питання:
1. Науково-методичний зміст та особливості впровадження нової
навчальної програми з фізичної культури в 4 класі.
2. Реалізація нової навчальної програми з фізичної культури у 7 класі у
зв’язку з впровадженням нового державного стандарту освітньої галузі
«Здоров’я і фізична культура» в основній школі.
3. Навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники,
рекомендовані Міністерством освіти і науки України, для використання в
основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016
навчальному році.
4. Використання елементів інноваційних технологій фізичного виховання
у навчально-виховному процесі.
Література
1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти:
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392.
2. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи
в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних
навчальних закладах»: наказ Міністерства освіти і науки України від
21.07.2003 р № 486.
3. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в
дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах
України: наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 р. № 458.
4. Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально
відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів: постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р.
№ 2025.
5. Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової соціальної
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011№ 828-Р.

263

ІННОВАЦІЙНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ
Т.А. Шаповалова,
завідувач навчально-методичного відділу інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності комунального закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Учитель – особистість творча. За словами Василя Сухомлинського,
«Немає людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про
творчість, як учителі» [1]. Оскільки творчість – це діяльність, результатом якої
є щось якісно нове, неповторне, оригінальне й навіть суспільно-унікальне. Саме
тому кожного методиста, керівника навчального закладу повинно турбувати
питання: як формувати у педагога здатність до творчої роботи і як
підтримувати світло творчості, щоб воно якомога довше не згасало і давало
плоди.
Давня народна мудрість каже: «Дорогу долає той, хто не стоїть на місці».
Навчання педагога не може мати зупинок, перерв, не може закінчуватись.
К.Ушинський зазначав, що «учитель живе до тих пір, доки вчиться, як тільки
він перестає вчитись у ньому вмирає вчитель». У цьому і має полягати основна
місія сучасного вчителя – бути готовим до застосування нових освітянських
ідей, постійно навчатися, перебувати у постійному творчому пошуку. Протягом
усього життя педагог має оновлювати свої знання, постійно підвищувати
кваліфікацію, опановувати нові види діяльності тощо.
Загально відомо, що інноваційна діяльність педагога залежить від
багатьох факторів і перш за все пов'язана з необхідністю вдосконалення
педагогічних знань. Таким чином, головна задача керівника загальноосвітнього
навчального закладу – визначення напрямків діяльності закладу таким чином,
щоб педагогічні працівники були не одиницями планування, а ініціаторами
власних ідей. Однією з найважливіших умов успіху інноваційної діяльності є
спроможність адміністрації мобілізувати людей на високі досягнення у
вибраному ними напрямку роботи. Результатом цієї діяльності мають бути
якісні зміни у роботі навчальних закладів та освіти в цілому.
Підготовча робота адміністрації навчального закладу щодо впровадження
інновацій в систему роботи педагогів – важливий етап, який передбачає:
опрацювання педагогічної літератури, навчання педагогів у період міжкурсової
підготовки, залучення вчителів до участи у науково-методичних заходах,
проведення відкритих уроків, майстер-класів, підготовка семінарів,
педагогічних читань, вивчення можливостей і потреб учнівських колективів,
аналіз готовності вчителів до змін.
Впровадження нових методів, елементів сучасних технологій навчання
потребує від вчителя достатньо часу, самостійності і бажання вдосконалювати і
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поповнювати знання з обраного напрямку роботи. Адміністрація навчального
закладу має планувати внутрішньошкільний контроль так, що б дати змогу
розвиватися вчителю в повній мірі. Надмірно жорсткий контроль може стати
перешкодою в діяльності вчителя-новатора.
Переосмислення завдань і принципів діяльності методичної роботи в
школі дозволяє визначити основні напрямки їх функціонування.
Важливим в даному аспекті є діагностико-прогностичний напрям. З ним
пов’язано вивчення потреб педагогів у неперервній освіті.
Сучасна система неперервної післядипломної освіти відповідатиме
вимогам часу лише тоді, коли буде ґрунтуватись на постійному вивченні
потреб, запитів педагогічних працівників, знанні проблем професійної
компетентності, визначенні готовності педагогів до впровадження інновацій в
навчально-виховний процес.
Заслуговує на увагу з даного питання досвід Созонівського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації
Кіровоградської області (директор Золотоверх Л.І.) зокрема щодо визначення
готовності педагогів навчального закладу до здійснення інноваційної
діяльності, яке було проведено у вересні-жовтні 2014 року.
Моніторингове дослідження готовності педагогічних працівників
навчально-виховного комплексу до інноваційної діяльності проводилося
методом анкетування 20 респондентів, із них: 3 – адміністрація закладу, 5 –
вчителів початкових класів, 6 – вчителів предметів природничо-математичного
циклу, 6 – вчителів предметів гуманітарного циклу предметів.
Результати опитування педагогів навчального закладу показали, що
97 % вчителів проявляють інтерес до інноваційної діяльності, їм цікаві новації
та експерименти в педагогічній діяльності (діаграма 1)
Діаграма 1
Чи завжди Вам цікаві новації та експерименти в педагогічній
діяльності?
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Як визначило опитування, найбільш суттєве бажання внести зміни у свою
роботу приходить до респондентів моніторингового дослідження після
проходження курсів підвищення кваліфікації (зазначили 74% педагогів),
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опрацювання професійних і фахових педагогічних видань (42% вчителів), та
під час спілкування із фахівцем педагогічної справи (63% педагогів) (діаграма
2).
Діаграма 2
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Потенційна готовність до інноваційної діяльності зумовлюється багатьма
чинниками, вагоме місце серед них належить мотивам.
Мотивами для здійснення інноваційної діяльності зазвичай виступають:
можливість педагога проявити себе, можливість запроваджувати нові методи і
форми роботи, бажання дізнатися щось нове. Із зазначених вище аспектів,
перший, другий і третій чинники є провідними за 47%, другий набрав 33%
(діаграма 3).
Діаграма 3
Пріоритетні мотиви для здійснення інноваційної діяльності
Дізнатися щось нове
Запроваджувати нові форми…
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Незважаючи на те, що адміністрацією Созонівського навчальновиховного комплексу та педагогічним колективом проводиться цілеспрямована
робота щодо освоєння нововведень, керівники та вчителі вказують на низку
об’єктивних причини, які гальмують втілення в масову практику нових
педагогічних ідей, серед останніх респондентами виділено:
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- недостатнє матеріальне забезпечення (89%);
- надмірна насиченість матеріалу (26%);
- психологічна неготовність вихованців до сприйняття інновацій (32%);
- поспішне впровадження (26%);
- консерватизм в освіті (11%);
- погане володіння комп’ютером (11%);
- нестача часу (37%).
Отже, результати опитування свідчать про те, що 92% педагогів
проявляють інтерес до інноваційної діяльності. Проте готовими до такого виду
діяльності на високому та достатньому рівнях, за підсумками діагностичної
анкети, виявилось 84% респондентів.
Найбільш суттєву інформацію про досягнення сучасної науки та
педагогічної практики учителі отримують на методичних заходах, із
професійних і фахових видань.
Провідним мотивом для здійснення у загальноосвітніх навчальних
закладах інноваційної діяльності є підвищення результативності навчальновиховного процесу (так зазначили близько 69% респондентів).
Факторами, які перешкоджають інноваційній діяльності, за визначенням
учасників дослідження, є: недостатнє матеріально-технічне та навчальнометодичне забезпечення закладів, відсутність стимулювання, велике
перевантаження на роботі.
За результатами самооцінювання у 84% педагогів на високому та
достатньому рівнях сформовано мотиваційно-орієнтаційний та рефлексивний, у
77% – операційно-технологічний, у 71% – змістовий компоненти готовності до
інноваційної діяльності.
Таким чином, готовність вчителів до змін – це здатність педагога до
самопізнання і саморозвитку як творчої особистості, виявлення бажання
оновлювати і удосконалювати напрацьовані знання, уміння і навички, досягти
бажаного рівня професійної компетентності. Саме творчий вчитель здатний
займатися самовдосконаленням, усвідомленням своїх позитивних і негативних
сторін. Аналіз проведеного моніторингового дослідження готовності вчителів
до інноваційної діяльності показує, що більшість вчителів вважають, що
потрібні зміни в організації навчальної і позаурочної діяльності учнів.
Інноваційна діяльність, на думку вчителів, важлива насамперед педагогу, тому
що стимулює до самопізнання, творчості, сприяє професійному зростанню,
виявляє власні таланти. Але проблема полягає в відсутності знань, алгоритму
впровадження інновацій, невпевненості у власних силах, небажання змінювати
відпрацьовані роками підходи в організації навчального процесу.
Потребує перегляду і доопрацювання система доведення інформації до
педагога про зміст, форми та терміни підвищення кваліфікації, що дасть право
вибору і вплине на формування потреби в підвищенні професійної
компетентності.
Актуальною залишається проблема формування потреби в неперервному
навчанні як важливого чинника творчих здібностей педагога.
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Основні завдання сучасної методичної служби полягають у стимулюванні
мотивацій педагогів до постійного навчання, самоосвіти, розвитку творчого
потенціалу, наданні необхідної допомоги й підтримки у здійсненні
неперервного навчання. Цього неможливо досягти без впровадження нових
форм підвищення кваліфікації, які будуть спонукати кожного педагога до
постійного вдосконалення професійної майстерності.
Таким чином, навчально-методичний напрям – це один із найважливіших
напрямів в діяльності організаторів методичної роботи. Головним змістом
цього напряму є підвищення кваліфікації педагогів.
Успіх педагогічної діяльності сьогодні визначається не тільки й не
стільки ступенем професійної підготовки вчителя, рівнем знань, скільки
бажанням і можливостями поглиблювати теоретичні знання та відшліфовувати
практичні вміння, тобто постійно підвищувати рівень професійної
компетентності, формувати педагогічну позицію.
Першочергове завдання методичної служби та адміністрації шкіл –
консолідувати зусилля на створенні моделі неперервної освіти педагогів, що є
органічним компонентом процесу вдосконалення навчально-виховного
процесу.
Навчаючи педагогів, можна використовувати різноманітні форми,
методи, підходи, засоби, технології.
Серед них:
– консультування (індивідуальне і групове);
– проективне або програмне навчання;
– проблемно-ситуативне навчання;
– активно-ігрові методи;
– комплексно-рефлексивне навчання;
– навчання у формі практикуму;
– навчання у формі дослідницької роботи;
– науково-практичні прес-конференції;
– проблемні семінари;
– самоосвіта вчителя.
Чільне місце у підвищенні фахового рівня, майстерності вчителя має
зайняти робота над індивідуальною методичною, педагогічною, психологічною
темою (проблемою). Ця тема не може бути кимось запропонована, вона має
випливати з професійного інтересу вчителя.
Індивідуальна робота педагога над науково-методичною проблемою –
найбільш ефективний шлях включення його в активну, самостійну творчу
пізнавальну діяльність. Індивідуальна тема повинна бути спорідненою із
загально колективною проблемою, відповідати рівню професійного розвитку
педагога.
У практику роботи методичних формувань можна запроваджувати такі
інноваційні форми навчання педагогів:
професійні семінари-тренінги або їх елементи;
обговорення педагогічних ситуацій;
268

брейстормінги (мозкові штурми);
різноманітні рольові та імітаційні ігри;
творчі звіти;
майстер-класи;
конференції з обміну досвідом;
групові форми роботи вчителів з розробки науково-методичних
проектів тощо.
Слід звернути увагу організаторів методичної роботи на можливість
оптимального використання ефективної форми професійного навчання
педагогів на базі майстер-класів творчих вчителів.
Як форма, майстер-клас може проводитись у рамках семінарів, конкурсів
професійної майстерності і має виконувати декілька важливих завдань,
зокрема:
– підвищення професійної компетентності педкадрів;
– поширення й передачу інноваційного педагогічного досвіду у
практичну діяльність педагогів-послідовників;
– моделювання продуктивної технології інноваційного навчальновиховного процесу.
Широкі можливості запровадження нових форм післядипломної освіти
відкриває організація очно-дистанційних, очно-заочних форм організації
методичної роботи використання ефективних педагогічних технологій через
систему Internet. Особливо цінним є те, що очно-дистанційна освіта дає реальну
можливість вирішити проблеми налагодження постійного контакту між
педагогом і науково-методичними структурами.
До нетрадиційних форм організації методичної роботи можна віднести
такі.
Методичний фестиваль – багатопланова разова форма пропаганди ПД,
яка ставить за мету обмін досвідом роботи, впровадження нових педагогічних
знахідок.
Методичний турнір – форма методичної роботи, яка спрямована на
пошук, розвиток, підтримку нових ідей, визначення оптимальних шляхів
вирішення актуальних проблем розвитку освіти.
Творчий звіт – форма методичної роботи, спрямована на пошук,
підтримку, пропаганду ПД вчителя, а також діяльності всього педагогічного
колективу з питань інноваційних технологій, організації навчально-виховної та
методичної роботи в закладах освіти.
Ярмарок педагогічних ідей – форма роботи, основним призначенням якої
є громадянський огляд та оцінка методичних здобутків.
Авторська школа – одна з форм передачі перспективного педагогічного
досвіду, яка створюється при майстернях педагогічної праці.
Педагогічна олімпіада – ефективна форма захисту педагогами науковометодичних проблем, над вирішенням яких вони працювали впродовж останніх
років.
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Конкурс педагогічної майстерності – форма методичної роботи,
спрямована на пошук, підтримку і пропаганду перспективного досвіду
педагогічних працівників.
Методична сесія – форма методичної роботи, яка забезпечує особистісно
орієнтований підхід до навчання педагогів, спрямована на науково-методичне
забезпечення освітнього процесу та інноваційної діяльності педагогів.
Клуб – форма методичної роботи, яка об’єднує педагогів спільної
діяльності щодо підвищення свого професійного рівня, розвитку талантів,
індивідуальних можливостей, забезпечення умов для їх самореалізації.
Тренінг – ефективна форма опанування знань, інструмент для
формування вмінь і навичок, збагачення досвіду.
Педагогічні ігри – активні форми вільного професійного самовияву
педагогів, що реалізуються шляхом розігрування педагогічних ситуаціях,
наближених до реальних.
Отже, головне завдання методистів, керівників навчальних закладів —
створення системи неперервної освіти з метою формування мотивації педагога
до самоосвіти та самовдосконалення, орієнтацію на впровадження новітніх
соціально-педагогічних проектів, враховуючи можливості сучасних інтернеттехнологій, науково обґрунтованих механізмів управління розвитком
інноваційного потенціалу навчальних закладів.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОБОТИ З РОЗВИТКУ
ЗДІБНОСТЕЙ І ОБДАРУВАНЬ УЧНІВ ЯК НАПРЯМОК ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
І.А. Марченко,
методист навчально-методичного відділу інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності комунального закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Реалізація нової освітньої парадигми в Україні викликає потребу в
удосконаленні процесу педагогічної діяльності, переорієнтації вчителя на нові
цілі, зміст та технології навчання. Закономірною і обов’язковою умовою
успішної реалізації освітньої політики є забезпечення випереджального
розвитку загальної середньої освіти, головною ознакою якої стає
інноваційність. Інноваційність в освітній сфері є принципово важливою
відповіддю на виклики сучасності, передбачає гнучкість системи освіти, її
відкритість до нового (як у технологічному, так і в світоглядному аспектах),
конкурентоспроможність.
Інноваційна
освітня
політика
в
Україні
формується
на
загальнодержавному рівні. Її реалізація забезпечується нормативною базою й
інноваційними процесами, пов’язаними зі створенням нової теорії і практики
освіти, підтримкою наукових досліджень в галузі педагогічної інноватики як
науки про створення педагогічних нововведень (інновацій), їх впровадження, а
також освоєння педагогічною спільнотою [2].
До основних показників інноваційності загальноосвітніх навчальних
закладів сучасні науковці відносять: застосування інноваційних методик;
створення авторських підручників і посібників; проектна, міжнародна та
експериментальна діяльність; розробка і впровадження освітніх інновацій. До
основних показників конкурентоспроможності загальноосвітніх навчальних
закладів – додаткове інвестування; комп’ютерна підтримка навчальновиховного й управлінського процесів; зв’язки з науковими установами; рівень
матеріально-технічної бази та виробничих умов праці; надання додаткових
освітніх послуг; наявність внутрішньої системи удосконалення педагогічних
кадрів та особистісно зорієнтованого навчально-виховного процес [3].
Головною дійовою особою навчально-виховного процесу є учень.
Національна доктрина розвитку освіти наголошує на необхідності створення
умов розвитку і саморозвитку кожної особистості, формування покоління,
здатного навчатися упродовж усього життя, створювати і розвивати цінності
громадянського суспільства [4]. Це, у свою чергу, вимагає пошуку нових
підходів, форм та змісту педагогічної діяльності.
Створення цілісної системи роботи з обдарованими учнями є необхідною
умовою досягнення успіху на шляху розбудови незалежної держави.
Цілеспрямована, систематична робота у навчальному закладі можлива лише за
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умови створення та поетапної реалізації спеціально розроблених програм
пошуку, відбору, навчання, виховання і розвитку обдарованих дітей.
Вивченню проблеми розвитку здібностей і обдарувань учнів присвячено
чимало наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених: Н. Лейтіс,
В. Дружинін,
Б. Теплов,
С. Рубінштейн,
Н. Левітов,
О. Кульчицька,
Дж. Рензуллі, Е. Торранс, Ф. Гальтон, Г. Костюк, О. Матюшкін та ін.
За останні роки накопичено значний досвід щодо визначення поняття
«обдарованості», розробки та реалізації програм роботи з обдарованими дітьми.
Аналіз наукових досліджень з проблем обдарованості свідчить про те, що
більшість дослідників віддають перевагу навчанню дітей в умовах звичайних
навчальних закладів, використовуючи ряд традиційних та інноваційних
методів. У методах навчання обдарованих учнів мають переважати пошуководослідницький напрямок та створення умов для генерування креативних ідей,
розвитку творчості. Таким чином, зростає потреба у фахівцях із достатньо
високим рівнем професійної компетентності та створенні для них умов
постійного розвитку.
В умовах сучасної української школи особливої уваги набувають
педагогічні погляди В.О. Сухомлинського, який у розвитку особистості учнів
важливу роль відводив учителю: «Важко переоцінити роль особистості вчителя,
його духовного обличчя в пробудженні і розвитку творчих здібностей, нахилів,
талантів учня» [1].
В Україні прийнято цілий ряд законів і програм (зокрема Закон України
«Про освіту», Державна цільова програма «Вчитель», Національна програма
«Діти України» та інші), які безпосередньо спрямовані на створення
відповідних умов для виховання творчої, діяльної, обдарованої, інтелектуально
й духовно розвиненої особистості. Отже, центром концепції розвитку сучасної
школи є творча особистість, індивідуальна робота з обдарованими дітьми, які
вирізняються насамперед високим інтелектом, що є наслідком як природних
задатків, так і сприятливих умов виховання.
Сучасна педагогіка активно вивчає проблеми, пов’язані з інноваційною
діяльністю закладів освіти. Л.І. Даниленко відзначила, що «інноваційна
діяльність ЗНЗ – це багатоаспектне поняття, яке розкривається сукупністю
таких понять, як: діяльність з удосконалення чи оновлення освітньої теорії та
практики шляхом застосування інновацій; процес суттєвої зміни результатів
освітньої діяльності; вид інвестиційної діяльності. Її специфікою є реалізація
творчих здібностей педагогів, спрямованих на розробку педагогічних інновацій
у вигляді нових навчальних планів і програм, педагогічних технологій,
підручників, посібників; впровадження їх у практику роботи школи; отримання
відповідних інвестицій, розвиток інноваційної культури [3].
Робота з розвитку здібностей і обдарувань учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах є одним з напрямків інноваційної діяльності навчального
закладу, який передбачає використання інноваційних освітніх технологій
навчання та виховання.
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До основних напрямів інноваційної управлінської діяльності керівників
навчальних закладів сучасні науковці відносять: здійснення стратегічного
управління через визначення найбільш оптимальних шляхів розвитку
навчального закладу, здатність до перспективного прогнозування, планування,
визначення мети та шляхів їх реалізації; реалізацію особистісно-зорієнтованого
підходу до управління закладом освіти через створення умов для особистісного
та професійного зростання вчителя; варіативність управлінських дій керівника
ЗНЗ через наявність професійного ресурсу; обізнаність та інформованість
керівника ЗНЗ через глибокі знання про специфіку освітньої системи; здатність
до постійного професійного розвитку керівника ЗНЗ; самомоніторинг та
моніторинг результативності будь-якого виду управлінської діяльності
керівника ЗНЗ через її аналіз та коригування тощо [6].
Основні напрями інноваційної діяльності навчального закладу:
кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного
процесу;
створення організаційних умов для безперервного удосконалення
фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток
творчих можливостей педагогів, виявлення педагогічного досвіду та участь в
його вивченні, узагальненні та впровадженні;
залучення педагогів школи до науково-дослідницької та дослідноекспериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних освітніх
технологій у навчально-виховний процес.
Успішність інноваційної діяльності передбачає, що педагог усвідомлює
практичну значущість різних інновацій у системі освіти не лише на
професійному, а й на особистісному рівні. Однак включення педагога в
інноваційний процес часто відбувається спонтанно, без урахування його
професійної та особистісної готовності до інноваційної діяльності, що є
важливою складовою етапів впровадження інноваційних освітніх технологій у
практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів.
Щоб створити всі умови для росту професійної майстерності педагога,
його інноваційної компетентності, необхідна діюча й ефективна структура
науково-методичної роботи у навчальному закладі.
Метою науково-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному
закладі є підвищення рівня професійної компетентності й методичної
майстерності вчителів. Вона спонукає кожного вчителя до вдосконалення свого
фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу
педагогічними знахідками; дає можливість молодим учителям вчитися
педагогічної майстерності у старших і більш досвідчених колег; забезпечує
підтримання у педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.
Всі форми та види методичної роботи у загальноосвітньому навчальному
закладі спрямовані на висвітлення інтересів учителів, професійних навичок,
педагогічних надбань, показують єдність знань, методичних умінь, особистих
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рис, мовної культури, педагогічної техніки, сприяють розвитку інноваційної
компетентності.
Інноваційні форми методичної роботи (виставка педагогічної творчості,
фестиваль методичних ідей, методичний турнір, методичний ринг, конкурс
професійної майстерності, панорама педагогічних ідей і знахідок, методичні
тижні) активізують ініціативу вчителя, озброюють методикою педагогічної
взаємодії, співробітництва, співтворчості й методами аналізу професійних
досягнень. Моделювання проблемно-ситуаційної та імітаційно-ігрової
діяльності в методичній роботі створює умови для цілеспрямованого й
систематичного розвитку потреби в самовираженні, самоорганізації, закладеної
в кожному її учаснику.
В основних документах про школу проголошується відхід від
усередненості навчання та виховання, що веде до нівелювання особистості,
реально ж у загальноосвітніх закладах освіти продовжує домінувати
усереднений підхід (орієнтація вчителя на так званого «середнього» учня),
ігнорування самої проблеми обдарованого учня і навіть авторитарний підхід у
навчанні та вихованні. Крім того, якщо педагоги й докладають зусиль для
розвитку творчих можливостей особистості учня, то йдеться передусім про
розвиток спеціальних творчих здібностей у певній галузі (музичній,
літературній тощо), а також їх увага зосереджується на академічній
обдарованості учнів (переможці предметних олімпіад, учасники МАН тощо).
Такі ж загальні творчі властивості, як здатність генерувати нові ідеї,
застосовувати знання й уміння в новій ситуації, гнучкість розуму, з різних
причин часто залишаються поза увагою вчителя [5].
Кожен загальноосвітній навчальний заклад повинен мати свою систему
роботи з обдарованими учнями, яка розкривала б загальні положення,
принципи і шляхи розв’язання цієї проблеми. Така система створюється на
основі власних психолого-педагогічних досліджень, а також з використанням
досвіду інших навчальних закладів.
Головна мета полягає у розвитку обдарованості учнів, у створенні умов
для максимального розкриття талантів і обдарувань дитини, у визначенні
стратегії, принципів, етапів психологічного та науково-методичного
забезпечення реалізації даної системи роботи. Як і будь-яка інша система
роботи з обдарованими учнями повинна бути орієнтована на кінцевий
результат і передбачати організаційне та функціональне забезпечення реалізації
алгоритму роботи. Загальношкільні програми, що спрямовані на розвиток
здібностей та обдарувань учнів, чітко окреслюють основні моменти організації
та змісту навчального процесу:
- формулювання основних завдань оновлення змісту та організації
освіти, що передбачають використання інтегрованого навчання як умови
успішної адаптації в сучасному інформаційному просторі;
- орієнтацію на дослідницько-пошукову діяльність учнів;
- розробку й упровадження інноваційних освітніх технологій;
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- врахування особливостей індивідуального розвитку обдарованої
дитини, її провідних інтересів і нахилів;
- забезпечення відповідних умов для фізичного та морального розвитку
учнів.
Чіткої структури набуває організація та зміст виховної роботи, яка, перш
за все, має орієнтуватися на основні завдання національного виховання учнів
та на індивідуальні програми розвитку творчої особистості обдарованого учня.
Доцільно запроваджувати у практику виховної роботи форми творчо
організованого дозвілля учнів.
Система роботи з обдарованими учнями базується на активній життєвій
позиції
та
творчій
діяльності
вчителя,
емоційній
стабільності,
цілеспрямованості, адекватній самооцінці, вмінні правильно оцінювати успіхи
учнів, знанні особливостей вікового розвитку дітей, високому рівні володіння
предметом, використанні інноваційних методів, педагогічному такті, наявності
організаторських та комунікативних здібностей тощо. Але безумовною
запорукою успіху у роботі педагогічного колективу з обдарованими учнями є
сприятливий психологічний клімат та співпраця вчителів, батьків, учнів.
Узагальнюючи практичний досвід загальноосвітніх навчальних закладів
області, можна стверджувати, що в системі роботи з обдарованими учнями
доцільно виділяти 2 підходи:
- підтримка постійного інтересу учня до предмета шляхом пропозиції для
розв’язання нестандартних завдань, вивчення позапрограмового матеріалу,
участь в олімпіадах, МАН, конкурсах тощо;
- індивідуальний підхід до кожного учня, допомога у самовизначенні й
розвитку особистості, успішній соціалізації.
Система роботи загальноосвітнього навчального закладу з обдарованими
учнями сприяє забезпеченню результативності діяльності навчального закладу,
формуванню конкурентоспроможної особистості, здатної
перетворювати
набуті знання в продукти практичної діяльності. Робота з обдарованими дітьми
має бути чітко спланована і організована; передбачає тісну співпрацю учителя
та учнів, залучення батьків до проблем навчання, виховання та розвиток
обдарованих учнів [7].
Досвід роботи педагогічних колективів Кіровоградської області з
обдарованими учнями різноманітний та різноплановий.
Розвиток здібностей, обдарувань і талантів дітей здійснюється шляхом:
- відкриття класів із поглибленим вивченням окремих предметів;
- профілізації старшої школи;
- розширення мережі творчих об’єднань позашкільних закладів, що
надають додаткову освіту;
- залучення
дітей
до
інтелектуальної,
науково-дослідницької,
мистецької, пошуково-краєзнавчої та винахідницької діяльності у філіях Малої
академії наук;
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- проведення олімпіад, конкурсів, захистів, турнірів, фестивалів та
забезпечення участі обдарованої молоді у всеукраїнських і міжнародних
інтелектуальних, творчих змаганнях тощо.
Забезпечується наступність у системі роботи з обдарованими дітьми
дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.
Мобілізується творчий потенціал вчителів спеціалізованих шкіл, шкіл і
класів з поглибленим вивченням окремих предметів, профільних класів;
педпрацівників, які є членами обласних творчих груп, шкіл технологічного
досвіду, педагогічної майстерності, створюються сприятливі умови для
групової та індивідуальної роботи з учнями.
У системі науково-методичної роботи використовуються:
- інноваційні освітні технології, які стимулюють розвиток творчих
задатків;
- інтерактивні форми і методи навчання (дискусія, діалог, мозкова атака,
тренінг, захист проектів, метод ПРЕС, коло ідей, інтерв’ювання, «навчаючи
вчуся», «мікрофон» та ін.).
У загальноосвітніх навчальних закладах склалась певна система науковометодичної роботи з педагогами, яка включає індивідуальні, групові та масові
форми, що перебувають в органічній єдності, взаємодіють, доповнюють одна
одну.
Інноваційна діяльність педагогів стає основним напрямом реалізації
модернізаційних реформ в освіті і одним із суттєвих напрямів переходу до
моделі інноваційного розвитку України в цілому.
Необхідність підвищення ефективності і якості навчально-виховного
процесу в системі освіти області потребує, щоб методична робота учителів
носила прогностичний, системний, комплексний, диференційований характер
та інноваційну спрямованість.
Разом з тим, внутрішньошкільна науково-методична робота має бути
спрямована на:
- проведення цілеспрямованої діяльності з організації і координації
заходів щодо вивчення та впровадження наукових досліджень, передових
педагогічних технологій у навчально-виховний процес з метою підвищення
підготовки педагогічних кадрів;
- розробку та підготовку до видання навчальних програм, навчальної та
методичної літератури, навчально-методичних комплексів, методичних
рекомендацій;
- науково-методичне забезпечення вивчення та аналізу рівня знань, умінь
та навичок учнів;
- координацію діяльності та співпрацю з вищими навчальними закладами
всіх рівнів акредитації щодо питань покращення ефективності навчальновиховного процесу;
- висвітлення досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду в
засобах масової інформації.
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Ефективними формами методичного супроводу роботи з розвитку
здібностей і обдарувань учнів в комунальному закладі «Навчально-виховне
об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня
«Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання
«Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (директор
Война Г.Г.) є: педагогічна рада; методична рада; стажування; наставництво;
творчі групи; дискусійний клуб; педагогічні читання; майстер-класи;
конференції; семінари-практикуми; психологічні тренінги; ділові ігри; школи
педагогічного досвіду, молодого вчителя; самоосвіта тощо. У методичній
роботі застосовуються як традиційні, так і інтерактивні форми роботи:
методичні ринги, аукціони, творчі звіти, презентація творчої майстерні
педагога, тижні педагогічної майстерності, дискусії, методичні діалоги,
фестивалі педагогічних ідей, круглі столи. Всі форми методичної роботи
навчально-виховного об’єднання, представлені у структурі методичної роботи,
сприяють розвитку інноваційної компетентності вчителів (додаток 1).
Діяльність кожного вчителя навчального закладу супроводжують
інноваційні процеси, які є умовою для його професійного саморозвитку,
розвитку інноваційної компетентності, реалізації творчого потенціалу.
Для ефективної роботи навчального закладу, створення сприятливих умов
для самореалізації творчого потенціалу вчителів, організації самоосвітньої
діяльності педагогів у навчально-виховному об’єднанні створені такі творчі
групи вчителів:
- творча група вчителів, які викладають економіку з проблеми «Реалізація
принципу інтеграції в навчальному процесі»;
- творча група з діагностики навчально-виховного процесу з проблеми
«Моніторинг навчально-виховного процесу як основа освітнього прогресу»;
- творча група з реалізації гімназійної програми «Обдарованість» з
проблеми «Теоретичне переосмислення і практичне впровадження гуманізації
процесу навчання в НВО»;
- творча група вчителів з проблеми «Ефективне використання ІКТ у
навчально-виховному процесі»;
- творча група вчителів початкових класів «Клуб педагогічної
майстерності», одним із завдань діяльності якої є сприяння оновленню
навчально-виховного процесу, запроваджуючи інноваційні освітні технології.
З метою підвищення педагогічної майстерності окремих категорій
педагогічних працівників у рамках роботи над річною методичною проблемою
у навчальному закладі діють педагогічні школи: Школа передового
педагогічного досвіду (керівник Скрипник Л.А.), Школа молодого вчителя
(керівник Горова Л.Д.), Школа інновацій (керівник Ткаченко Г.О.);
організовано діяльність постійно діючого теоретичного семінару «Формування
в учителів умінь впроваджувати досягнення психолого-педагогічної науки з
основ гуманізації навчально-виховного процесу».
Структура роботи з обдарованими учнями навчально-виховного
об’єднання передбачає створення умов для інтелектуального та творчого
розвитку учнів (додаток 2).
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Система роботи з розвитку обдарованості учнів у НВО «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені
Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області (додаток 3) передбачає три етапи:
- створення науково-методичної бази НВО для роботи з обдарованими
дітьми;
- діагностику обдарованості гімназиста та подальший індивідуальний
педагогічний супровід;
- аналіз діяльності педагогічного колективу щодо розвитку обдарованості
гімназистів.
Ефективна організація нововведень у навчальному закладі залежить від
розвитку його інноваційного потенціалу, професійної компетентності
педагогічного колективу до роботи в умовах пошуку, створенні науковометодичної та матеріально-технічної підтримки інноваційних змін.
Актуальність розвитку професійної компетентності вчителів в сучасних
умовах обумовлюється соціально-економічними реформами і потребують
підготовки компетентних фахівців. У зв’язку з цим підвищується рівень вимог
суспільства до фахівця, виникає необхідність висококваліфікованих
педагогічних кадрів, здатних підготувати підростаюче покоління до життя в
сучасному суспільстві.
Соціальний розвиток значною мірою впливає на зміну та вдосконалення
навчальних технологій в контексті процесів глобалізації, зростання мобільності
науки та освіти, посилення міжкультурних обмінів, що стимулюють
впровадження педагогічних інновацій, гуманістична спрямованість яких
покликана забезпечити розвиток творчого потенціалу нації, досягнення
високого професійного рівня особистості.
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Додаток 1
Структура методичної роботи НВО
Науково-методична рада НВО

Педагогічна рада НВО

Бібліотечно-інформаційний
центр
Циклові методичні об’єднання

Учителів суспільних дисциплін
Учителів математики
Учителів природн. дисциплін
Учителів початкових класів
Вихователів-наставників

Школа інновацій

Центр позашкільного
виховання
Психологічна служба

Інноваційна діяльність

Загальношкільний проект
«Педагогічна майстерність»

Варіативні об’єднання учителів

Учителів-філологів

Школа молодого вчителя

Школа передового досвіду

Проблемні й ініціативні групи

Учителів іноземних мов

Творчі групи

Взаємовідвідув.
уроків

Видавнича діяльність

Моніторинг
освітнього процесу

Творчі звіти вчителів

Тижні
педмайстерності

Тижні молодого
вчителя
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Психолого-педаг.
консиліуми

Конкурси
майстерності

Виставки
педагогічних ідей

Ділові ігри

Інструктивнометодичні наради

Педагогічні читання

Проблемні семінари

Педагогічні
конференції

Самоосвітня діяльність педагогів

Додаток 2
СТРУКТУРА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

НМР
Адміністрація

Бібліотечноінформаційн.
центр

Педагогічна рада

Методичні
об’єднання
вчителів

Психологопедагогічна
лабораторія

Школа
молодого
вчителя

Батьківська
громадськість

Центр
«Контакт»

Створення умов для інтелектуального та творчого розвитку учнів
Психолог

Учителі

Виявлення здібностей
і обдарованостей
учнів

Бібліотекар

Визначення рівня
інтелектуального
розвитку

Батьки

Розробка індивідуальних
програм розвитку
здібностей учнів

Обдаровані учні
Реалізація здібностей учнів
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Органи учнівського
самоврядування

Секція баскетболу

Секція волейболу

Секція футболу

Організаторські
здібності

Театральний гурток

Хореографічний гурток

Фотоконкурси

Виставки художніх робіт,
виготовлених учнями

Спортивні
здібності

Вокальна група

Місячники

Конкурси

Предметні тижні

Олімпіади

Творчі
здібності

Гуртки

Учнівське наукове
товариство
старшокласників
КТВ МАН

Спецкурси

Факультативи

Інтелектуальні
здібності

Додаток 3
Система роботи з розвитку обдарованості учнів у НВО «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса
Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
І. Створення науково-методичної бази НВО для роботи з обдарованими дітьми
Створення загальношкільних програм
розвитку обдарованої дитини

Функціонування творчих груп
учителів - втілення програм розвитку
обдарованості в діяльність НВО

Проведення психолого-педагогічних
семінарів щодо форм роботи з
обдарованими дітьми та підтримки їх
в колективі

Діяльність циклових методичних
об’єднань вчителів-предметників

Тематичні педагогічні ради,
присвячені аналізу діяльності
педагогічного колективу з даного
питання

Введення посади вихователянаставника, основне завдання
якого – індивідуальний супровід
особистості

Розгляд питання розвитку
обдарованості науковометодичною радою НВО

ІІ. Діагностика обдарованості гімназиста та подальший індивідуальний педагогічний
супровід
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Тестування дітей початкової школи
на предмет типу обдарованості
(спільно з викладачами та
студентами педуніверситету)

Встановлення типу обдарованості
учнів 4-их класів початкової школи
перед вибором профілю навчання
(економічний чи філологічний)
Психологічна підтримка
обдарованої дитини в 5-му класі під
час переходу до середньої школи (
педагогічний консиліум)

Пошук академічно обдарованих
дітей у різних галузях знань –
створення банку обдарованості
(загальногімназійний і
попредметний)
Рубіжне психологічне тестування
учнів 7-8-их класів перед вибором
профілю навчання

Постійний моніторинг якості
навчальних досягнень гімназистів
через діагностичні контрольні
роботи, незалежну експертизу
знань
Створення індивідуальної траєкторії
руху кожного учня гімназії

ІІІ. Аналіз діяльності педагогічного колективу щодо розвитку обдарованості
гімназистів:
звіт керівників циклових МО на НМР;
наказ по гімназії щодо активізації роботи з обдарованими дітьми, узгодженої
діяльності всіх гімназійних структур із цього питання;
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щорічне слухання на нараді при директорові питання про результативність участі
учнів НВО в різноманітних конкурсах та олімпіадах;
проведення тематичних педагогічних рад;
детальний аналіз роботи з обдарованими учнями в річному плані роботи.

СИСТЕМА РОБОТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД
З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
А.Г. Вареха,
методист обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та
координації діяльності методичних служб комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
(з досвіду роботи центру методичної та соціально-психологічної служби
Кіровоградської міської ради, схвалено вченою радою комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського» протокол № 2 від 05 травня 2015 року)
Пріоритетним напрямком державної політики в галузі освіти є створення
умов для всебічного розвитку молодої людини як особистості, розквіту її
талантів, професійної орієнтації інтелектуально обдарованої молоді. До
інтелектуальних змагань, спрямованих на реалізацію цих завдань, відносяться
Всеукраїнські учнівські олімпіади. Олімпіадний рух є одним із шляхів розвитку
творчого потенціалу особистості, формування інтелектуальної еліти країни.
Інтелектуальні змагання сприяють підвищенню пізнавальної активності
школярів, привчають їх до самостійного мислення, стимулюють творче
ставлення до навчання, розвивають логічне мислення, наполегливість.
Стратегія розвитку освітньої галузі міста Кіровограда викладена у міській
Програмі розвитку освіти міста на 2011-2015 роки, яка затверджена рішенням
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 96, метою якої є
досягнення високого рівня розвитку системи освіти міста Кіровограда
відповідно до потреб та запитів громади щодо якісної освіти, яка забезпечує
повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське
суспільство та європейську спільноту [5, с. 2].
Діяльність центру методичної та соціально-психологічної служби
Кіровоградської міської ради (далі – ЦМСПС) є надійною основою
професійного розвитку педагогічних працівників. До його структури входять
методичний кабінет та відділ соціально-психологічної служби. Процес
модернізації освіти, нові пріоритети в освітній політиці, зміна концептуальних
орієнтирів обумовили перегляд основних напрямків його діяльності, зокрема
визначення нових підходів до професійного розвитку педагогічних працівників,
удосконалення їхньої фахової майстерності.
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Штатний розпис центру включає посаду директора, двох заступників та
13 ставок методистів. Напрямки і зміст діяльності працівників центру
визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов’язками.
Відповідальність, професійна компетентність притаманні більшості методистів,
про що свідчать результати атестації. Так, вищу кваліфікаційну категорію
мають 6 методистів, що становить 46%, першу – 3 (23%). Педагогічні звання
«старший вчитель» – 3, «вчитель-методист» – 3, Заслужений вчитель
України – 1.
У результаті вивчення досвіду роботи встановлено, що центром
методичної та соціально-психологічної служби Кіровоградської міської ради:
 здійснюється
науково-методичний
супровід
впровадження
регіональних програм розвитку освіти міста, що сприяє росту творчого
потенціалу педагогічних кадрів;
 створена цілісна інтегрована система науково-методичної роботи, яка
спланована на діагностично-прогностичній основі з урахуванням рівня
професійної компетентності педагогів, їхніх потреб та організована відповідно
до трьох моделей для вчителів із різними рівнями сформованості дидактичних
умінь, а саме: низьким, середнім, високим;
 забезпечується належна інформаційна насиченість змісту науковометодичної роботи щодо підготовки та проведення Всеукраїнських учнівських
олімпіад із навчальних предметів, її відповідність поставленій меті та
завданням;
 здійснюється моніторинговий, психологічний супровід організації
науково-методичної роботи з педагогічними кадрами щодо їх підготовки до
роботи з обдарованими учнями;
 ефективно використовується творчий потенціал опорних шкіл;
 здійснюється науково-методичне забезпечення профілізації навчання в
старшій школі;
 активізується увага до вивчення, узагальнення, впровадження
педагогічного досвіду вчителів, які мають переможців ІІІ, ІV етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів;
 у місті створена ефективна система роботи з підготовки вчителів до
роботи з обдарованими дітьми;
 спостерігається наступність у діяльності ЦМСПС, міських методичних
формувань, шкільних методичних служб;
 налагоджено безпосередній, постійний зв’язок з науковцями
Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка
щодо підготовки учнів до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів.
Відповідно до розподілу обов’язків науково-методичну роботу щодо
підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми, організацію та
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
координують директор ЦМСПС Пахолівецька М.В. та заступник
Островська А.Б. Відповідно до посадових обов’язків більшість працівників
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центру здійснюють організаційно-методичне забезпечення щодо підготовки та
проведення олімпіади з того предмету, за який відповідають. Методична
служба на чолі із директором Пахолівецькою М.В. прагне створити атмосферу
дружньої взаємодії, забезпечити умови професійного взаємозбагачення, довіри
між учителями і методистами; сформувати в педагогів потребу для подальшого
росту, вмотивувати їх творчість.
Одним з найважливіших напрямків роботи ЦМСПС сьогодні є
особистісно-компетентнісний підхід до кожного вчителя з метою забезпечення
розвитку здібностей і обдарувань дітей, їх пізнавальних інтересів, підвищення
загальної культури школярів, формування активної особистості.
У місті відпрацьовано оптимальну та ефективну структуру здійснення
науково-методичного супроводу підготовки вчителів до проведення олімпіад.
Підтвердженням ефективної цілеспрямованої діяльності ЦМСПС є:
вивчення і узагальнення КОІППО у 2011 році досвіду роботи
директора ЦМСПС Пахолівецької М.В. з питань управління процесом
професійного розвитку методиста, керівника навчального закладу, вчителя;
проведення на базі ЦМСПС практикуму для завідувачів (директорів)
методичних кабінетів (центрів) області з проблеми «Удосконалення системи
науково-методичної роботи як шлях підвищення професійного рівня, розвитку
творчості педагога»;
збільшення кількості педагогічної практики на базі навчальних закладів
міста (89 протягом минулого навчального року);
формування єдиного освітньо-інформаційного середовища, що
дозволяє проводити онлайн-консультації, інструктивно-методичні наради з
керівниками навчальних закладів щодо організації та проведення учнівських
олімпіад;
проведення відбірково-тренувальних зборів переможців ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів для участі в
обласному кращими вчителями міста та науково-педагогічними працівниками
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, педагогічного ліцею Кіровоградської міської ради;
активно діючим є сайт центру методичної та соціально-психологічної
служби.
Директор
центру
створила
власний
сайт
(http: //management.kr.sch.in.ua),
що
постійно
поповнюється
новими
матеріалами. Більшість методистів також мають власні сайти та блоги, на яких
розміщують матеріали для підготовки до учнівських олімпіад та результати їх
проведення;
інструктивно-методичні наради з керівниками навчальних закладів
«Про підготовку та проведення міського етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад із навчальних предметів; підсумки їх проведення»;
семінари-практикуми для педагогів різних фахів з питань підготовки їх
до проведення олімпіад;
групові, індивідуальні консультації для членів оргкомітетів, журі
(шкільних, міських) предметних олімпіад, учнів щодо проведення олімпіад;
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семінари-практикуми для заступників директорів із навчально-виховної
роботи, на яких розглядалися питання удосконалення роботи з обдарованими
дітьми; контроль і управління щодо організації проведення І етапу предметних
олімпіад.
Працівники центру методичної та соціально-психологічної служби
управління освіти, враховуючи результати діагностики, аналізу методичної
роботи з педагогами міста, працюють над проблемою «Вдосконалення системи
науково-методичної роботи шляхом оптимального поєднання традиційних та
інноваційних форм підвищення професійного рівня педагогічних працівників
як засобу розвитку та саморозвитку особистості».
Наказом управління освіти Кіровоградської міської ради від 01 вересня
2014 року № 389/0 «Про організацію методичної роботи з педагогічними
кадрами в 2014/2015 навчальному році» чітко визначена структура методичної
роботи з питань підготовки вчителя до організації роботи з обдарованими
дітьми, а саме: опорні навчальні заклади на базі комунальних закладів:
«Навчально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» з проблеми «Організація
роботи з обдарованими учнями», «Навчально-виховне об’єднання природничоекономіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 –
позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» з
проблеми «Системний підхід до роботи з розвитку здібностей та обдарувань
учнів в умовах профільного навчання»; семінари практикуми для вчителів
російської мови та світової літератури з проблеми: «Організація роботи з
філологічно обдарованими дітьми на уроках російської мови та світової
літератури шляхом упровадження інноваційних технологій навчання» (керівник
Романовська Н.І., методист ЦМСПС); школа управлінської майстерності (для
керівників загальноосвітніх навчальних закладів) «Вдосконалення підготовки
вчителя до роботи з розвитку обдарованої особистості» (керівник
Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС); педагогічна майстерня для заступників
директорів, які відповідають за роботу з обдарованими дітьми «Організація
освітнього розвивального простору в роботі з обдарованими дітьми» (керівник
Островська А.Б., заступник директора ЦМСПС).
Кращому засвоєнню фахових знань, виробленню умінь і навичок сприяє
організація роботи консультпунктів для малодосвідчених директорів та
заступників при досвідчених керівниках на базі: комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей –
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області» з проблеми «Організація системи роботи
школи з обдарованими дітьми»; комунального закладу «Навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко-правовий ліцей
«Сучасник» – дитячо-юнацький центр Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» з проблеми «Організація профільного навчання в
старшій школі»; комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання –
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«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня
«Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання
«Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» з проблеми
«Створення умов для профілізації навчально-виховного процесу».
Відзначаються ефективністю та результативністю міські творчі групи з
таких проблем:
 «Створення умов для розвитку здібностей учнів та формування
творчого потенціалу обдарованої дитини». Членами творчої групи напрацьовані
рекомендації щодо відбору завдань для проведення шкільних предметних
олімпіад, узагальнено досвід роботи вчителів Шверненко І.Є., Донець В.Ф.,
Чернякова О.А., Кожухаря М. В., Холоденко А.В., Сербіної Н.О., Сороки С. М.,
Ретунської В.В., Каліновської Л.І. щодо підготовки учнів до олімпіад із
математики та фізики;
 «Використання проектних технологій на уроках трудового навчання».
Члени творчої групи Горобець О.В., Кірєєва Т.С., Гайдай Є.Д.,
Прибудченко Г.М., Пухальська Л.К., Залєсов В.П., Бойчук С.Б. розробили
конспекти уроків з використанням проектних технологій, календарнотематичне планування для 5 та 6 класів;
 «Творче мислення учнів: формування, розвиток, перспективи засобами
ІКТ-супроводу». Члени творчої групи розробили рекомендації щодо
практичного використання ІКТ-супроводу під час літературного дослідження.
Організовано консультації для молодих спеціалістів щодо підготовки
завдань шкільних олімпіад з математики (Сакун О.А., НВК «Кіровоградський
колегіум – спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад – центр естетичного виховання»).
Якісному здійсненню науково-методичного забезпечення навчальновиховного процесу в закладах освіти допомагає створена система навчання
методичного активу, структурними елементами якої є: семінари-практикуми
для керівників шкільних методичних об’єднань із проблеми: «Формування
професійної компетентності педагогів», настановні тижні та наради, педагогічні
інформації, співбесіди, зустрічі з викладачами Кіровоградського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка, навчання в
обласних методичних формуваннях.
На семінарах-практикумах керівників циклових методичних об’єднань
розглядались актуальні питання впровадження інноваційних технологій
навчання та виховання, підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями.
Особлива увага зверталась на опрацювання питань науково-методичного
супроводу організації навчально-виховного процесу:
«Сучасні педагогічні технології у навчанні як шлях до якісної освіти та
розвиток життєвотворчості особистості»;
«Науково-методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін у
сучасній школі»;
«Підготовка учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів»;
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«Розвиток самостійного творчого мислення та пізнавального інтересу
учнів на уроках» та ін.
План роботи циклового методичного об’єднання вчителів історії та
суспільствознавчих дисциплін передбачає проведення семінарів-практикумів із
таких актуальних проблем: «Особливості викладання суспільствознавчих
дисциплін в контексті профілізації старшої школи» із залученням науковопедагогічних працівників Кіровоградського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, «Підготовка учнів до
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів».
Уперше міська січнева нарада педагогів 2014 року була проведена в
дистанційному режимі у формі науково-практичної інтернет-конференції
«Науково-методичний супровід допрофільного і профільного навчання в
умовах міста». Конференція викликала неабиякий інтерес в освітянських колах
області, а також інших регіонів (Житомирська, Полтавська, Вінницька області
та м. Київ). На сайті зареєструвалося понад 160 педагогів. Ще понад
70 залишили свої коментарі без реєстрації.
Отже, центр методичної та соціально-психологічної служби прагне
надати методичній роботі випереджувального характеру, зробити її більш
адресною, оптимально поєднати колективні, індивідуальні, групові форми
роботи щодо підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями.
Працівники центру належну увагу приділяють моделюванню, вивченню,
узагальненню педагогічного досвіду кращих вчителів. У міському банку
педагогічного досвіду налічується більше 200 їх адрес. Зокрема:
 Яковлєва І.В., директора комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради», з
проблеми «Управлінська діяльність директора навчального закладу в
організації роботи з обдарованими дітьми;
 Бураги С.М., вчителя фізики комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр
естетичного виховання «Калинка» Кіровоградської міської ради»,з проблеми
«Використання дослідницьких задач та експерименту на уроках фізики»;
 Ткачової Т.В., вчителя фізики та астрономії загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 35 Кіровоградської міської ради, з проблеми «Формування
ключових компетентностей учнів школи на основі експериментальнотеоретичного обґрунтування навчання фізики та астрономії»;
 Пелешанко Л.О., заступника директора з навчально-виховної роботи
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Школа козацьколицарського виховання І-ІІ ступенів № 21 – суспільно-гуманітарний ліцей –
дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області», з проблеми «Впровадження досягнень сучасної науки в процесі
організації спільної науково-дослідницької діяльності вчителів та учнів»;
 Осташик І.О., практичного психолога спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської міської ради, з проблеми
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«Психологічний супровід обдарованих учнів у навчально-виховному процесі».
Лауреатом обласного ярмарку педагогічних ідей «Освітянські обрії
Кіровоградщини – 2013» у номінації «Робота з обдарованими учнями» стала
Матяшова Л.П., директор комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 25» загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничоматематичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської
міської ради».
Протягом останніх років центром у достатньому обсязі здійснюється
передплата фахових періодичних видань.
Велику інформаційну допомогу педагогам для успішного початку
навчального року надають підготовлені працівниками ЦМСПС методичні
вісники, посібники «Слово методиста».
З метою поліпшення інформаційно-методичного забезпечення організації
роботи з педагогічними кадрами щодо роботи з обдарованими учнями та
якісної організації навчання школярів у бібліотеці ЦМСПС систематично
оформляються тематичні виставки («Радимо опрацювати», «Нормативнозаконодавчі документи»), тематичні теки («Нормативно-правове забезпечення
Всеукраїнських учнівських олімпіад», «Робота з обдарованими дітьми»,
«Профільне навчання»), готуються експрес-інформації за публікаціями фахових
газет та журналів, створена відеотека кращих уроків, методичних та
позакласних заходів.
Працівники центру методичної та соціально-психологічної служби
здійснюють інформаційно-роз’яснювальну роботу, друкуючи статті про всі
масові заходи для учнів та педагогів на шпальтах газет, висвітлюють
інформацію про перемоги школярів та їх наставників на сайті центру.
Створена в місті система науково-методичної роботи з педагогічними
кадрами позитивно позначається на професійному становленні й розвитку
педагогічних кадрів, про що свідчить кваліфікаційний ріст педагогів.
Щороку зростає кількість вчителів, які мають педагогічне звання
«старший вчитель» (583 особи) та «учитель-методист» (346 відповідно).
У закладах освіти міста Кіровограда працює 15 педагогів, яким присвоєно
почесне звання «Заслужений вчитель (працівник) освіти України». У 2013 році
звання «Заслужений працівник освіти України» одержав директор
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економікоправовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» Яковлєв І.В. Школярі
цього закладу постійно є переможцями ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів.
Як показує аналіз статистичних даних, у 2014-2015 навчальному році у
місті функціонує 43 загальноосвітніх навчальних заклади, у яких навчається
22012 учнів.
Заклади освіти міста укомплектовані педагогічними кадрами. Так, на
початок навчального року чисельність педагогів загальноосвітніх закладів
становила 2260 осіб, якісний склад яких подано на діаграмі 1. На стабільно
289

високому рівні залишається кількість педагогів, які мають кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії», у цьому році їх кількість становить 53%
від загальної кількості вчителів.
Діаграма 1

Створення умов для розвитку особистості, творчої самореалізації
кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно
працювати і навчатися протягом життя, – основні завдання школи.
Старшокласників потрібно цілеспрямовано готувати до майбутньої діяльності в
професійній сфері. Сприяти цьому має запровадження у загальноосвітніх
навчальних закладах профільного навчання.
У навчальних закладах міста Кіровограда профіль навчання визначається
з урахуванням рівня кваліфікації педагогів, вміння працювати за
різнорівневими освітніми програмами, матеріально-технічних, інформаційних
ресурсів школи. У 2013/2014 навчальному році в 26 загальноосвітніх
навчальних закладах профільним навчанням було охоплено 1527 учнів, у
2014/2015 – 1796 (діаграма 2). Найвищий показник має філологічний профіль
навчання (іноземна та українська філологія).
Діаграма 2
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У загальноосвітніх навчальних закладах м. Кіровограда у
2014/2015 навчальному році представлено 11 напрямків профільного навчання:
філологічний (українська філологія), іноземна філологія, математичний, фізикоматематичний, інформаційно-технологічний, технологічний, економічний,
біолого-хімічний, спортивний, історичний, правовий (діаграма 3). За кількістю
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учнів переважає профіль іноземної філології (430 старшокласників) та
української (239).
Діаграма 3
Кількість шкіл, класів та учнів, охоплених профільним навчанням у
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Важливим напрямком впровадження профільного навчання є
допрофільна підготовка учнів 8-9 класів шляхом поглибленого вивчення
предметів на диференційованій основі, введення курсів за вибором, профільної
орієнтації, інформаційної роботи тощо. В усіх навчальних закладах
забезпечується наступність допрофільного та профільного навчання.
Сприяє якості профільної освіти також співпраця навчальних закладів
міста з вищими навчальними закладами.
ЦМСПС всіляко сприяє науково-дослідницькій діяльності вчителівекспериментаторів. Саме вони активно готують учнів своїх навчальних закладів
до результативної науково-дослідницької діяльності, участі в олімпіадах із
навчальних предметів. Так, чотири педагоги закладів освіти міста
(комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання природничо-економікоправовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», гімназія № 9
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, комунальний заклад
«Навчально-виховне об’єднання Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей
№ 19 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області», загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35 Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області) є учасниками Всеукраїнського педагогічного
експерименту, який проводить Інститут обдарованої дитини Національної
академії педагогічних наук України за темою «Теоретико-методологічні засади
профільної природничо-наукової освіти учнів старшої школи» під
керівництвом члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук
України Сологуба А.І. У вересні 2014 року педагоги-експериментатори взяли
участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані
діти – інтелектуальний потенціал держави».
Отже, у процесі профільного навчання розв’язується одне з головних
завдань сучасної загальноосвітньої школи України – формування і розвиток
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особистості на основі врахування індивідуальних особливостей учнів, їхніх
освітніх потреб, нахилів, інтересів і здібностей, зумовлених орієнтацією на
майбутню професію.
Виявленню та розвитку творчих здібностей учнів, розкриттю їх
ініціативи, творчого залучення до вивчення навчальних дисциплін служать
олімпіади школярів. Вони суттєво доповнюють традиційні освітні технології,
сприяють оновленню та вдосконаленню всієї системи загальної середньої
освіти. З метою підвищення інтересу школярів початкових класів до вивчення
математики Марцеліна Володимирівна одна із перших в області започаткувала
проведення міської учнівської олімпіади із згаданого вище предмету для
школярів 4-х класів. У центрі розроблено нормативно-правову базу з
підготовки та проведення олімпіад, організаційні та підсумкові накази,
інструментарій, який включає банк різнопланових математичних завдань,
критерії оцінювання, анкети тощо, створено емблему для усіх учасників
олімпіади. У цьому виявляється випереджувальний системний підхід до
виявлення, відбору та розвитку математично обдарованих дітей міста. Щороку
беруть участь у цій олімпіаді більше тридцяти четвертокласників.
З метою нерозголошення інформації завдання І етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад у 2014 році завантажувалися за посиланням на сторінці
сайту ЦМСПС cmsps.edukit.kr.ua. Доступ до них мали директори навчальних
закладів, які персонально телефонували до Пахолівецької М.В., директора
ЦМСПС, з питань отримання кодів за визначеним графіком.
Індикатором результативності роботи з обдарованими дітьми є участь
учнів навчальних закладів міста в міських, обласних та всеукраїнських
предметних олімпіадах. Цілеспрямована систематична робота з даного
напрямку приносить відповідні результати. Так, у 2013/2014 н.р. загальна
кількість призерів міських олімпіад становить 433 учня і збільшилась на 10 осіб
у порівнянні з попереднім роком, у 2014/2015 н.р. у зв’язку з тим, що
чисельність олімпіад зменшилася на три, то й кількість переможців теж
знизилася до 381 відповідно (діаграма 4).
Діаграма 4
Розподіл дипломів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад за роками
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У цьому навчальному році у м. Кіровограді вперше була проведена
олімпіада з польської мови та літератури, в якій взяли участь 26 учнів з
дванадцяти навчальних закладів. Така кількість учасників свідчить про
зацікавленість школярів міста польською мовою. До роботи в журі були
залучені фахівці – директор ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської
ради М.Пахолівецька, волонтер з Польщі – пані Мар’я Дрозд, викладачі та
члени громадської організації «Полонія». Знання учнів перевірялися з чотирьох
видів мовленнєвої діяльності: письма, читання, говоріння та аудіювання. У
цілому учні продемонстрували ґрунтовні знання, вміння грамотно писати,
правильно читати та відповідати на запитання. Членами журі відмічено
зацікавленість школярів до вивчення польської мови. Результати проведеного
анкетування учасників олімпіади свідчать про те, школярі бажають у
наступному навчальному році продовжити проведення подібних олімпіад з мов
національних меншин України.
Новизною цьогорічного міського етапу олімпіади з української мови та
літератури, математики й фізики стало залучення до роботи оргкомітетів
міських олімпіад студентів факультету філології та журналістики
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка з метою одержання об’єктивних та реальних результатів. А
високий рівень перевірки творчої частини робіт з української мови науковцями,
кандидатами філологічних наук, викладачами факультету філології та
журналістики КДПУ імені Володимира Винниченка Кіндей Л.Г. та Жигори І.В.
сприяло об’єктивності та неупередженості. Також слід відмітити, що
працівниками ЦМСПС проводиться методична робота з адміністрацією
навчальних закладів щодо підготовки учнів-переможців четвертих класів у
основній школі та простежується їх участь у Всеукраїнських олімпіадах різних
рівнів. Це дає можливість не загубити обдарованих школярів.
Аналіз результатів переможців ІІ (міського) етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів у розрізі кожного закладу за два
навчальних роки (діаграма 5) свідчить про те, що лідерами за кількістю
переможців у 2014/2015 н.р. є такі комунальні заклади: «Навчально-виховне
об’єднання ліцей-школа – дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (32), «Навчальновиховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» (26), НВК «Кіровоградський колегіум –
спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад – центр естетичного виховання» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області (26), гімназії № 9 Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області (25) та ін.
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Діаграма 5
Порівняння загальної кількості переможців ІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад за роками
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У 2013/2014 н.р. у порівнянні з попереднім роком на 13 осіб збільшилась
кількість переможців обласних олімпіад м. Кіровограда (від 171 до 188), проте
у цьому навчальному році знизилася до 163 із зазначеної вище причини
(діаграма 6).
Діаграма 6
Порівняння загальної кількості дипломів ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів
переможцями міста Кіровограда
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Слід зазначити, що переважну кількість призових місць виборюють
вихованці закладів нового типу та спеціалізовані загальноосвітні навчальні
заклади, які мають профільні класи та поглиблено вивчають навчальні
предмети.
Найкращі результати протягом трьох останніх років систематично
демонструють учні таких комунальних закладів (діаграма 7): «Навчальновиховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
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центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» (24 дипломи у 2014/2015 н.р.), «Навчально-виховне
об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» (13), «Навчально-виховне об’єднання ліцей-школа –
дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» (12) тощо.
Діаграма 7
Порівняння загальної кількості переможців ІІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад протягом трьох років за навчальними закладами
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На виконання наказу Міністерства освіти і науки України
від 17.10.2014 року № 1184 «Про призначення стипендій Президента України
переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України 2013/2014 навчального року» призначено
стипендії Президента України двом переможцям ІV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів нашого регіону: Кураксіній
Валерії, учениці 11 класу навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 - дитячий юнацький центр «Сузір’я»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», (трудове навчання,
131 б.), Молчанову Андрію, учню 10 класу комунального закладу «Навчальновиховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 – економікоправовий ліцей «Сучасник» – дитячо-юнацький центр Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області» (англійська мова, 106 б.).
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Як бачимо на діаграмі 8, найбільшу кількість дипломів ІV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів здобули
переможці у минулому році (10).
Діаграма 8
Порівняння загальної кількості дипломів ІV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад
м. Кіровограда за три роки
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Слід зазначити, що з року в рік стабільні результати учасники
демонструють з таких навчальних предметів, як трудове навчання (технології),
англійська, французька мови, біологія, хімія. Успішні виступи учнів цих
навчальних закладів є результатом впровадження профільного навчання в
поєднанні з ефективною системою роботи з обдарованими дітьми такими
вчителями: Віватенко Ольгою Павлівною, Сотір Тетяною Георгіївною,
Чеховським Віктором Олексійовичем, Бармак Іриною Миколаївною, Горобець
Оленою Валеріївною, Михайловою Іриною Геннадіївною, які майже щороку
готують переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із
зазначених вище предметів.
Особливого значення в управлінні розвитком творчості педагогічних
працівників міста надають стимулюванню, бо саме воно сприяє професійному
зростанню,
підвищує
самооцінку
й
самоповагу,
спонукає
до
самовдосконалення. ЦМСПС використовує такі форми стимулювання:
нагородження грамотою, оголошення подяки, повідомлення в засобах масової
інформації, на власному сайті, надання рекомендацій на преміювання,
включення до складу атестаційної комісії; направлення на обласні проблемні
конференції, семінари; представлення до участі в конкурсах професійної
майстерності; вивчення, узагальнення та поширення досвіду, похвала, вітання
тощо.
Гарним стимулом для педагогів міста, які підготували переможців
олімпіад Всеукраїнського рівня є здійснення щомісячної доплати у розмірі
15 відсотків до посадового окладу протягом одного навчального року.
Отже, створена в місті центром методичної та соціально-психологічної
служби управління освіти Кіровоградської міської ради система роботи з
організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів спрямована на комплексне забезпечення процесу безперервного
професійного розвитку педагогів, що на даний час є обов’язковою умовою
підвищення якості освіти. Переваги вибудуваної структури:
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перебудова навчально-виховного процесу на засадах розвивальної
педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття
потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних
особливостей;
виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в
інформаційному суспільстві, вносити вклад у піднесення конкурентоздатності
країни в європейському і світовому просторі;
модернізація системи роботи з обдарованими дітьми щодо їх
результативної участі в олімпіадах з навчальних предметів;
використання нових сучасних форм підвищення професійної
майстерності педагогів;
поширення педагогічного досвіду з питань методичного та
педагогічного супроводу роботи з обдарованими учнями;
рівні можливості користування освітніми і методичними ресурсами;
повна інформаційна і методична підтримка педагогів з питань
підготовки та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів;
швидка адресна методична допомога.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ОЛІМПІАДИ З ЕКОНОМІКИ
О.П. Богданова,
методист науково-методичної лабораторії економіко-технологічних дисциплін
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Вроджені обдарування подібні диким
рослинам і потребують вирощуванні з
допомогою вчених занять.
А.Крижанівський
Я взагалі не вірю в одну єдину силу
таланту, без наполегливої роботи.
Видихається без неї найбільший
талант, як затихне в пустелі джерело,
що не пробиває собі дороги через
піски...
Ф. Бекон
Обдаровані діти – це майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і
честь України, її світовий авторитет. Особистість часто не може правильно
обрати життєвий шлях, що врешті-решт негативно позначається на науковому й
інтелектуальному потенціалі держави загалом, на рівні її економічного й
соціального розвитку. Тому перед кожним педагогічним колективом стоїть
завдання – створення оптимальних умов для всебічно розвитку обдарованої
молоді для формування інтелектуального потенціалу нації.
Обдарованість – складне, багатогранне явище. Кожна обдарована
дитина – індивідуальність, яка потребує особливого підходу. Виявлення
розумової обдарованості (інтелектуальної чи творчої), спеціальних здібностей у
дітей, їх розвиток і реалізація є однією з актуальних проблем на сучасному
етапі розвитку педагогічної теорії та практики.
Під час роботи з такими дітьми постійно виникають педагогічні й
психологічні труднощі, обумовлені розмаїтістю видів обдарованості, безліччю
суперечливих теоретичних підходів і методів, варіативністю сучасної освіти, а
також недостатньою кількістю фахівців, професійно та особистісно
підготовлених до роботи з обдарованими дітьми.
Саме діти з ознаками обдарованості свідомо або мимоволі можуть
створювати своєю поведінкою нестандартні ситуації, для розв’язання яких
«учительські» стереотипи не лише даремні, але навіть шкідливі як для дитини,
так і для самого вчителя. Однією з причин виникнення подібних ситуацій є те,
що, наприклад, унаслідок високого темпу інтелектуального розвитку
обдаровані діти усвідомлено або несвідомо вимагають до себе додаткової уваги
в навчальній діяльності, спілкуванні і т. д. Тим часом один із найбільш
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поширених стереотипів традиційної учительської свідомості полягає в тому, що
учня початково розглядають як об’єкт педагогічної дії, але не як суб’єкт
спільного освітнього процесу.
Як відомо, лише особистість може виховати особистість і тільки талант
може виростити новий талант. Це означає, що, працюючи з обдарованими
дітьми, педагог мусить уміти вставати в позицію рефлексії до самого себе. Так,
одним із основних психологічних принципів роботи з дітьми є принцип
«прийняття іншого», згідно з яким учитель має спочатку приймати учня як
індивідуальність зі своїми особливостями, що вже склалися. [3]
Обдарований учень починається з обдарованого вчителя, тому педагог
повинен управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до
складного, створювати ситуації, що сприяють творчій активності та
спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність
розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв’язувати
дедалі складніші творчі завдання.
З переліку професійних навичок учитель має володіти:
 даром навіювання, уміти аргументовано переконувати;
 бути неупередженим, справедливим, емоційно врівноваженим,
тактовним, щоб не вплинути негативно на прагнення дитини до творчості, на її
етичні вчинки;
 бути здатним до самоаналізу, самокритики, перегляду своїх позицій,
виваженості вчинків;
 налагоджувати з учнями партнерські стосунки;
 надавати їх свободу вибору та прийняття рішень;
 високим рівнем пізнавальної і внутрішньої мотивації, адекватною
самооцінкою тощо.
Компетенція вчителя є важливим фактором у використанні спеціальних
методів навчання. Саме вчитель створює атмосферу, яка може надихати учня
або руйнувати його впевненість у собі, заохочувати чи пригнічувати інтереси.
Щоб створити таку атмосферу, необхідно використовувати такі методи
педагогічної діяльності:
- стимулювання бажання учнів працювати самостійно;
- заохочення до роботи над проектами, запропонованими самими
учнями;
- переконання учня в у тому, що вчитель є їхнім однодумцем;
- заохочування до максимальної захопленості в спільній діяльності;
- виключення будь-якого тиску на дітей, створення атмосфери
розкутості;
- надання дитині свободи вибору напрямку застосування своїх
здібностей.
Намагаючись творчо будувати освітній процес з обдарованими дітьми,
бажано використовувати індивідуально-особистісний і дидактичні підходи.
Індивідуально-особистісний підхід базується на необхідності
врахування не лише індивідуальності учня, а й системи стосунків особистості з
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оточенням, оцінюванні впливу цих стосунків на психіку дитини та її
індивідуальні можливості. [2]
Реалізуючи цей підхід можна досягти:
вивчення досягнутого рівня розвитку особистості;
індивідуалізації процесу навчання, яка б відштовхувалася від
досягнутого рівня і зберігалася протягом усього навчального процесу.
Моделюючи форму розвитку здібностей дитини, необхідно віддавати
перевагу розвивальним завданням, оптимальним за змістом, реальним щодо
навантаження дитини, які б формували в неї вміння раціональної розумової
діяльності.
Дидактичний підхід. Існує переконання в тому, що найхарактернішим
проявом обдарованості є ті здібності, які вже притаманні певній особистості,
нібито раз і назавжди сформовані.
Завдання педагога в тому, щоб створити таку навчальну ситуацію, яка б
максимально навантажувала головну здібність конкретної дитини, розробити
спеціальні навчальні індивідуальні програми, орієнтовні схеми-плани
індивідуального освітнього маршруту учня, тобто своєрідні траєкторії руху
обдарованої дитини до успіху. Ці індивідуальні програми акцентують увагу на
певних сильних сторонах особистості (посильна модель) або на слабких
(коригувальна модель), посилюють сильні сторони та компенсують слабкі
(компенсувальна модель). [2]
Одним з першорядних питань на цьому етапі є пошук тих дітей, що
мають здібності до точних наук, економіки зокрема. Чим раніше виявляться
інтереси і схильності цих учнів, тим кращого результату можна досягти.
Найголовніше – це захопленість самого учня, інтерес до предмета. Та самої
захопленості учня мало, необхідне бажання і вміння постійно працювати,
здобувати знання, виробляти вміння і вдосконалювати навички, а для цього слід
розвивати його вольові якості.
В ході планування роботи з обдарованими дітьми потрібно досягати
належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизні інформації
та різноманітних видах пошукової, аналітичної, розвивальної, творчої
діяльності, зміст підбирати так, щоб навчальна інформація доповнювалась
науковими даними, забезпечуючи високий темп засвоєння інформації.
Важливе значення має планування роботи та контроль за її виконанням.
Контроль за навчанням стимулює поглиблене вивчення, систематизацію,
класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації,
розвиток творчих здібностей. Домашні завдання мають творчий,
диференційований характер.
Важливим спектром діяльності є індивідуальна позакласна робота, що
передбачає виконання різноманітних завдань, участь в очних і заочних
олімпіадах, конкурсах на кращу науково-дослідну роботу. Успішній участі
учнів в різноманітних заходах з економіки (олімпіадах, турнірах, конкурсах)
передує копітка, тривала робота. Початковим етапом є пошук і подальше
навчання обдарованих дітей в напрямку формування основних предметних
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компетенцій та формування економічного мислення учнів. Ця робота повинна
бути системною та тривати протягом всього навчального року.
Систематична робота сприяє не лише отриманню знань з певних тем,
виробленню навичок і вмінь їх застосування, а й формує економічне мислення.
Добре, якщо в школі є профільне навчання, але його не можна розглядати суто
механічно, як просте збільшення кількості навчальних годин. Профільне
навчання є одним з важливих чинників для створення умов для розвитку і
реалізації потенційних можливостей учнів, підвищення якості їх навчання.
Перш за все це можливість урізноманітнити форми і методи роботи, виділити
більше часу не тільки на вивчення теоретичного матеріалу, а і на розширення
практичної спрямованості курсу, що підвищує можливість успішної соціальної
адаптації в сучасних умовах та розвитку професійних компетентностей.
Перейдемо безпосередньо до етапу підготовки до олімпіади. Одразу слід
зазначити: щоб досягти успіху, не треба сподіватись тільки на уроки. Значна
частина роботи повинна проводитись в позаурочний час. Необхідно, щоб
заняття відбувалися не епізодично, а систематично протягом усього
навчального року.
Робота з підготовки до олімпіади складається з кількох частин:
власне спільної роботи вчителя і учня;
самостійного опрацювання певних тем чи окремих завдань;
самостійного пошуку та аналіз різноманітних інформаційних джерел, з
метою розширення кругозору.
Серед методів навчання обдарованих учнів, повинна переважати
самостійна робота, пошуковий і дослідницький підхід до засвоєння знань,
формування умінь і навичок.
Велике значення під час підготовки до олімпіади має бажання учня і
вміння працювати самостійно. Як відомо, самостійна робота – це форма
організації індивідуального вивчення учнем навчального матеріалу в урочний
та позаурочний час. Метою самостійної роботи учня (далі – СРУ) є сприяння
формуванню самостійності як риси особистості та важливої професійної якості
молодої людини в сфері економіки, сутність якої полягає у вміннях
систематизувати, планувати, контролювати й регулювати свою діяльність без
допомоги й контролю з боку вчителя (рис. 1).
Що таке самостійна робота?
1. Система умов для управління навчальною діяльністю без участі та

керівництва вчителя.
2. Самостійне навчання – форма позаурочна навчальної діяльності
підпорядкованої певним цілям («індивідуальна робота», «вільна діяльність»,
«тиха робота», «незалежне навчання» тощо)
3. Специфічний вид навчальної діяльності, наявний в усіх формах і
методах навчання, головною метою якого є формування самостійності та
ініціативності.
Рис. 1 Сутність самостійної роботи учнів. [1]
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Завданнями самостійної роботи учнів можуть бути засвоєння певних
знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація набутих знань,
застосування цих знань під час розв’язання практичних завдань та виконання
творчих робіт, виявлення прогалин у системі економічних знань. Самостійна
робота дає можливість учню працювати неспішно, не побоюючись негативної
оцінки товаришів, вчителів, обирати оптимальний темп роботи та умови її
виконання (рис. 2).
Типологія завдань для самостійної роботи
Завдання-дії: вправи,
Завдання-продукти: доповідь, реферат,
запитання, задачі
звіт, конспект, проект
Рис. 2 Основні типи завдань для самостійної роботи учнів з економіки. [1]
Для реалізації самостійної роботи в процесі вивчення економіки учні
виконують комплекс завдань різних типів та рівнів складності. Розробка завдань
для СРУ різних рівнів є основною умовою належного планування й організації
роботи з обдарованими дітьми (рис. 3, 4).
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Самостійність
Система умов для
здійснення
навчальної
діяльності без участі
та керівництва
вчителя

Організація самостійної
роботи

Процес СР

Дії самостійного учіння

Позаурочна
навчальна
діяльність

емоційні
розумові
мнемічні
вольові
психомоторні
робочі

Типи
Дії

1. Створення умов для
реалізації діяльності
2. Розробка системи
завдань для
досягнення мети
діяльності

Приклади завдань:
вправа
питання
задачі
складання СЛС
ребуси, кросворди
тощо

Продукти

Рівні СР
СРУ-1
забезпечує засвоєння
предметних
компетентностей, не
передбачає
самостійного
використання набутого

СРУ-2
формує певні навички і
вміння самостійно
використовувати засвоєні
знання для виконання певних
завдань

СРУ-3
дає можливість
повністю реалізувати
цілі середньої школи
щодо підготовки
ініціативних,
компетентних членів
суспільства

Рис. 3 Опорно-інформаційна схема «Самостійна робота учня». [1]
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Рівні самостійної діяльності учіння — самостійної роботи
СРУ — 1: СРУ першого рівня у будь-якій формі організації навчання (лекції,
практичні та контрольні роботи тощо) не залежить від присутності відсутності вчителя й найкращим чином формує розумові дії як акт
мислення (наприклад, асоціації, судження, розуміння, аналіз, синтез,
порівняння, абстрагування, конкретизація тощо); забезпечує засвоєння
предметних знань, навичок, умінь, формує певний енциклопедизм навчання,
але не привчає самостійно використовувати набуте.
СРУ — 2: формує певні навички та вміння самостійно використовувати засвоєні
знання для виконання певних завдань.
СРУ — 3: дає можливість повністю реалізувати цілі загальної середньої освіти
щодо підготовки ініціативних, активних, творчих, компетентних членів
суспільства.
Рис.4 Рівні складності самостійної роботи учнів (за В. А. Козаковим). [1]
Рекомендовані завдання для самостійної роботи з теми «Інфляція»
Для самостійної роботи учнів пропонуємо кілька видів завдань:
І. Розгадати кросворд.
По горизонталі:
3. Загальний приріст цін в економіці. 4. Інфляція, що виявляється у формі
зростання цін. 8. Інфляція, що супроводжується падінням виробництва.
9. Інфляція, що є результатом непередбачених змін в економіці. 10. Інфляція, за
якої знецінення грошей виявляється у падінні їх курсу до іноземних валют.
11. Інфляція, за якої знецінення грошей виявляється у зростанні вимушених
заощаджень за зафіксованих державою цін і доходів. 12. Інфляція, спричинена
зростанням сукупного попиту. 13. Інфляція, зумовлена збільшенням середніх
витрат на виробництво продукції.
По вертикалі:
1. Зниження загального рівня цін. 2. Інфляція, що є наслідком
прогнозованих тенденцій в економіці та запланованих державою заходів.
5. Інфляція, що характеризується прискореним зростанням маси грошей в обігу
без помітного підвищення чи з незначним зростанням цін – до 5 % на рік.
6. Інфляція, що виявляється в прискоренні знецінення грошей у формі
зростання цін, яке коливається в межах 5-20 % на рік.
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Відповіді:
1. Дефляція. 2. Очікувана. 3. Інфляція. 4. Цінова. 5. Повзуча. 6.Галопуюча.
7. Відкрита. 8. Стагфляція. 9. Неочікувана. 10. Девальвація. 11. Заощаджень.
12. Попиту. 13. Витрат.
ІІ. Підготувати реферат:
1. Інфляція: сутність, розвиток і перспективи подолання в Україні.
2. Основні напрями формування антиінфляційної політики в Україні.
3. Прояви негативного впливу інфляції на економку країни. Прямі і
непрямі наслідки інфляційного процесу.
ІІІ. Розв’язати задачі:
Задача № 1
Розрахуйте темп інфляції у наступному році за таких умов: індекс цін у
попередньому році становив 110 %, у наступному — 120 %.
Розв’язок:
Р1 = 110 %
і = Р – Р1/Р – 1 × 100 %
Р = 120 %

і = 120 % – 110 %/120 % × 100 % =
9,1 %

і—?
Відповідь: очікується, що темп інфляції наступного року становитиме 9,1%.
Задача № 2
Розрахуйте темп інфляції у наступному році за таких умов: номінальний
ВВП у попередньому році дорівнював 1200 грн; у наступному – 1400 грн;
реальний ВВП у попередньому році дорівнював 110 грн; у наступному –
1200 грн.
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Розв’язок:
ВВПн–1
=
Р–1 = ВВПн–1/ВВПр–1 × 100 % =
1200 грн
109 %
ВВПн = 1400 грн р = ВВПн/ВВПр × 100 % = 117 %
ВВПр–1
=
1100 грн
ВВПр = 1200 грн

і = 117 % – 109 %/109 % × 100 % =
7%

і—?
Відповідь: очікується, що темп інфляції наступного року становитиме 7%.
Отже, велике значення у процесі роботи з обдарованими дітьми мають
спрямованість, психологічна готовність, а також певний рівень бази знань, на
який нашаровуватимуться нові знання. Інтелектуально обдаровані діти мають
можливість проявити свої навчальні компетентності, показати аналітичні
здібності, оригінальність мислення, високий півень самоорганізації саме
приймаючи участь в предметних олімпіадах. Підготовка до яких вимагає чіткої
організації, планування, системи й певного керування (обсяг завдань, типи
завдань, методичні рекомендації щодо їх виконання, аналіз передбачуваних
труднощів, облік, перевірка й оцінювання виконаних робіт), що сприяє
підвищенню якості навчального процесу. Успіх цієї роботи багато в чому
залежить від бажання, прагнення, інтересу до роботи, потреби в діяльності,
тобто від наявності позитивних мотивів та рівня їх реалізації.
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ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАННІ ПЕДАГОГІЧНИХ
КАДРІВ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОПОРНИХ ШКІЛ
З ПРОБЛЕМ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ
Ю.В. Міцай,
завідувач науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування
культури здоров’я комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Проблема здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я
особистості дедалі частіше стає предметом наукових досліджень у педагогічній,
медичній, соціологічній, валеологічній та психологічній науках.
Більшість досліджень цієї проблеми сфокусовані на вивченні особливостей
формування та розвитку здоров’язбережувальних компетентностей у школярів. У
свою чергу результативність навчально-виховного процесу на засадах
здоров’язбереження та формування у школярів ціннісного ставлення до здоров’я
прямо залежить від рівня сформованості та розвитку здоров’язбережувальної
компетентності педагогів. Тому в освітньому просторі сьогодення актуалізується
проблема підготовки педагогів до оздоровчої діяльності, пошуку ефективних
способів організації освітнього процесу, визначення умов і механізмів
збереження та зміцнення здоров’я дітей.
Зважаючи на це, особлива роль у системі науково-методичної роботи з
педагогічними кадрами належить опорним школам, які є центрами
впровадження досягнень педагогічної науки і перспективного досвіду,
підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів.
Як свідчить практика роботи районних та міських методичних служб,
опорні школи з проблем здоров’язбереження створені на базі навчальних
закладів, педагогічні колективи яких працюють над створенням моделі Школи
сприяння здоров’ю і добре зарекомендували себе в системі науково-методичної
роботи з педагогічними кадрами.
На Кіровоградщині педагогічний рух зі створення Шкіл сприяння здоров’ю
стартував у 1997 році. Організація науково-методичної роботи з педагогами
зазначених закладів, започаткування і проведення конкурсу-захисту сучасної
моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю (2003 р., 2006 р.,
2009 р., 2012 р.) та формування позитивного іміджу закладу «Здоров’я» в
цілому сприяли розширенню обласної мережі Шкіл сприяння здоров’ю, значна
кількість яких діють як опорні заклади з проблеми впровадження
здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховний процес.
Сьогодні обласна мережа Шкіл сприяння здоров’ю налічує 75 навчальних
закладів. З них: 40 сільських шкіл; 10 шкіл, що розташовані в районних центрах
області; 6 шкіл, що знаходяться в містах обласного підпорядкування;
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17 дошкільних навчальних закладів; 2 позашкільних навчальних заклади. У
кожного навчального закладу свої підходи, особисте бачення розв’язання цієї
проблеми. Але важливо, що визначені опорні заклади сприяють трансформації
нових ідей здоров’язбережувальної педагогіки в технології навчання і
виховання.
База, творчий потенціал кожної опорної школи цілеспрямовано
використовуються для роботи з різними категоріями педпрацівників у
напрямку здоров’язбереження: директорами і заступниками директорів шкіл,
вчителями, вихователями, класними керівниками, практичними психологами,
бібліотекарями, педагогами-організаторами, з методичним активом (головами
методичних об’єднань, керівниками творчих груп, педагогічних майстерень,
шкіл перспективного педагогічного досвіду та ін.).
Результативність роботи опорних закладів знаходиться у прямій
залежності від продуманого вибору форм роботи з педагогічними кадрами
району (міста).
Аналіз свідчить, що найефективнішими з них є:
- презентації уроків та сучасних форм позакласної і позашкільної роботи
в межах здоров’язбережувальних технологій;
- презентації методичних заходів здоров’язбережувального спрямування;
- педагогічні мости (відвідування інших шкіл з метою вивчення їх
досвіду здоров’язбережувальної діяльності, обміну досвідом);
- науково-практичні конференції;
- педагогічні читання;
- консультації (індивідуальні та групові);
- стажування, наставництво;
- виставки передового педагогічного досвіду та ін.
На базі опорних шкіл створено районні (міські) постійно діючі форми
методичної роботи: творчі групи; проблемні семінари; експериментальні
майданчики; школи передового педагогічного досвіду; майстер-класи;
проблемні лабораторії; педагогічні майстерні тощо.
З метою ефективної роботи опорної школи утверджується практика
складання координаційних планів проведення методичних заходів на базі
опорних шкіл. Вони розробляються керівниками опорних шкіл спільно з
районними та міськими методичними службами.
Дані плани розглядаються на засіданні методичної ради опорної школи.
Після погодження з методичними службами, плани доводяться до шкіл
мікрорайону, методичного куща, освітнього округу, району (міста).
Визначаючи зміст і форми роботи з педагогічними кадрами на базі
опорної школи, рекомендуємо ознайомитися з координаційним планом
проведення методичних заходів на базі Маловодянської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Долинського району.
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Координаційний план роботи з педкадрами Долинського району на базі
Маловодянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
опорної з проблеми «Реалізація здоров’язбережувальної функції школи –
важлива умова розвитку особистості»
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Методичні заходи

Термін

Категорії
педпрацівників
Директори шкіл

Семінар-практикум
«Педагогічний досвід
В.О. Сухомлинського в
реалізації
здоров’язбережувальної
функції школи»
Педагогічний практикум
«Використання потенціалу
позакласної, позаурочної
роботи у формуванні
здоров’язбережувальної
компетентності особистості»

Вересень

Вересень

Заступники
директорів з
виховної роботи;
керівники шкільних
методичних
об’єднань

Творча група «Технологія
проведення сучасного
здоров’язбережуваль-ного
уроку. Критерії
здоров’язбереження учнів на
уроці»
Тренінг
«Організація роботи
факультативу «Захисти себе
від ВІЛ»
Науково-методична
конференція «Раціональна
організація навчальної
діяльності – важливий чинник
запобігання перевантаженню
учнів»
Творча майстерня учителівпредметників
«Ціннісні аспекти
здоров’язбережувальної
педагогіки»
Майстер-клас «Технологія
організації Тижнів безпеки
життєдіяльності»
Постійно діючий семінар
«Взаємодія школи та родини у
вихованні здорової
особистості»

Жовтень

Заступники
директорів з
навчально-виховної
роботи; вчителіпредметники

Листопад

Практичні
психологи; вчителі
основ здоров’я

Грудень

Педагогічні
працівники

Січень

Учителіпредметники;
вчителі початкових
класів

Лютий

Заступники
директорів з
виховної роботи
Керівники шкільних
методичних
об’єднань класних
керівників

Березень
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Відповідальні

9.

10.

11.

Круглий стіл «Науковометодичний супровід
здоров’язбережувальної
діяльності педагогічного
колективу»
Районне методичне
об’єднання шкільних
бібліотекарів «Роль шкільної
бібліотеки у формуванні
ціннісного ставлення
особистості до здоров’я»
Звіт керівників творчих груп і
методичних об’єднань з
питань впровадження
здоров’язбережувальних
технологій у навчальновиховний процес школи

Березень

Заступники
директорів з
навчально-виховної
роботи

Квітень

Бібліотекарі

Травень

Керівники творчих
груп, методичних
об’єднань

Зміст роботи запропонованих методичних формувань сприяє
поглибленню знань педагогів з психолого-педагогічного та медикобіологічного напрямів, що дозволяє гнучко, з урахуванням реальних
індивідуальних особливостей учнів, обирати методичні прийоми й засоби, що
забезпечують зміцнення потенціалу здоров’я, оцінювати ефективність
здоров’язбережувальної діяльності педагогів. Ряд проблем, що обговорюються
у методичних формуваннях, допомагають розкрити взаємозв’язок фізіологічної
та соціальної зрілості, структурних і функціональних особливостей опорнорухового апарату, серцево-судинної і дихальної систем. Такі знання необхідні
для обґрунтування режиму рухової активності, а також вирішення питань,
пов’язаних з проблемами інтелектуальних та емоційних перевантажень,
гіподинамії.
Результатом роботи методичних формувань є низка матеріалів, творчих
напрацювань на допомогу педагогічним працівникам, зокрема: методичні
рекомендації «Використання елементів методики «Навчання в русі» у роботі з
молодшими школярами»; збірник матеріалів «Організація оптимального
рухового режиму»; посібник «Інтерактивні ігри та вправи»; соціальний проект
«Здоровим бути – престижно»; збірка творчих робіт «Формула здорового
способу життя»; розробка уроків, методичних заходів; вернісаж ідей
«Організація позакласної роботи з питань збереження життя і здоров’я
школярів»; медіатека «Здоров’язбережувальна педагогіка».
Окрім того, районною творчою групою на основі аналізу психологопедагогічної літератури напрацьовано рекомендації щодо проведення сучасного
здоров’язбережувального уроку, критерії якого представлено у таблиці.
Критерії здоров’язбереження учнів на уроці
Критерії
здоров’язбереження
Санітарно-гігієнічні
умови в класі

Характеристика
Температура і свіжість повітря, освітлення,
монотонних неприємних звукових подразнень
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відсутність

Організація навчального
процесу
Кількість видів
навчальної діяльності
Кількість видів
викладання
Наявність методів, що
сприяють активізації

Поза учня
Наявність, місце, склад і
тривалість оздоровчих
моментів на уроці
Наявність мотивації
діяльності учнів на уроці
Психологічний клімат на
уроці

Емоційні розрядки на
уроці

Розклад занять, обсяг домашніх завдань
Види навчальної діяльності: опитування, відповіді на питання,
діалог, творче проектування, експеримент, розповідь,
розв’язання проблемних завдань тощо
Види викладання: словесний, наочний, аудіовізуальний,
практична робота, самостійна робота
Метод вільного вибору (вільна бесіда, вибір способу дії,
свобода творчості).
Активні методи (учень у ролі вчителя, дослідника; ділова гра,
дискусія). Методи, спрямовані на самопізнання і розвиток
(інтелекту, емоцій, спілкування, самооцінки, взаємооцінки)
Правильна постава учнів за партою, зміна видів діяльності
вимагає зміни поз
Фізкультхвилинки, динамічні паузи, ритмічні вправи, рухливі
ігри, дихальна гімнастика, гімнастика для очей, самомасаж
Зовнішня мотивація: оцінка, похвала, підтримка, момент
змагання.
Внутрішня мотивація: прагнення дізнатися більше, радість від
активності, інтерес до матеріалу, самостійне відкриття нового
Взаємостосунки на уроці: вчитель – учень (комфорт –
напруженість, співпраця – авторитарність, урахування вікових і
статевих особливостей); учень – учень (співпраця –
суперництво, дружелюбність – ворожість, активність –
пасивність, зацікавленість – байдужість)
Жарт, посмішка, гумористична або повчальна картинка,
прислів’я, афоризм, музична хвилинка

Методичним кабінетом відділу освіти Петрівської райдержадміністрації у
системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами району ефективно
використовується
потенціал
Чечеліївської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради, яка є опорною з проблеми
«Формування культури здорового способу життя та ключових компетентностей
як умова розвитку особистості».
Спільно з адміністрацією опорної школи визначено оптимальну
структуру методичної роботи з педагогічними кадрами району, якою
передбачено діяльність, зокрема:
- школи управлінської майстерності (ШУМ) директорів та заступників
директорів з проблеми «Підвищення професійної компетентності керівника
закладу в умовах освітнього середовища Школи сприяння здоров’ю»;
- міжшкільного
методичного
об’єднання
учителів
предметів
оздоровчого циклу Луганського освітнього округу з проблеми «Формування
життєвих компетентностей учнів у процесі реалізації здоров’язбережувальної
функції школи»;
- семінару-практикуму для заступників директорів з виховної роботи та
голів ШМО класних керівників з проблеми «Формування ціннісного ставленя
до здоров’я в умовах компетентнісного підходу»;
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- школи підвищення педагогічної майстерності «Формування
здоров’язбережувальної компетентності учнів під час проведення уроків основ
здоров’я та тренінгових занять»;
- творчої групи вчителів фізики з проблеми «Формування
здоров’язбережувальної компетентності школярів на уроках фізики як основи
для розвитку здорової та успішної особистості»;
- творчої групи вчителів початкових класів з проблеми «Формування
екологічної компетентності учнів початкових класів – запорука
здоров’яспрямованої поведінки дітей»;
- динамічної групи практичних психологів з проблеми «Робота з дітьми
«групи ризику».
Особливістю роботи вищезазначених методичних формувань, що в
значній мірі забезпечує їх ефективність та дієвість, є впровадження в систему
навчання педагогічних кадрів інтерактивних форм і методів.
Так, наприклад, в роботі з педагогічними кадрами на базі опорної
Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів широко використовуються
та добре зарекомендували себе такі форми і методи: ділові і рольові ігри;
дидактичний театр; інтелектуальна мозаїка; творчий портрет школи; панорама
педагогічної майстерності; педагогічний міст; творча декада; педагогічна
виставка «Турбуємось про здоров’я» та інші.
Методичний кабінет опорної школи сприяє професійному становленню
педагогів, їх мотивації до оволодіння здоров’язбережувальними технологіями.
З метою популяризації досвіду здоров’язбережувальної діяльності
педагогів ефективно використовуються: стенди-вітрини; методичні бюлетні;
інформаційні вісники; буклети; презентації досвіду опорної школи, тематичні
міні-виставки; тематичні папки («Створення моделі Школи сприяння
здоров’ю», «Літній відпочинок та оздоровлення школярів», «Превентивне
виховання школярів», «Здоров’язбережувальна підтримка уроку», «На
допомогу класному керівнику», «Екологічна та природоохоронна робота»).
Педагогічний колектив опорної школи активно презентує напрацьований
досвід здоров’язбережувальної діяльності на сторінках фахових, науковометодичних та періодичних видань.
Упродовж останніх років у науково-методичних та фахових періодичних
виданнях надруковано понад 60 статей та публікацій, авторами яких є педагоги
школи – О.А. Позивай, І.В. Філіпенко, Н.В. Спичка, Я.С. Висоцька,
М.М. Іщенко, Л.І. Яротник, О.І. Новохатько, І.І. Дар’єва, А.Л. Шам.
Понад 10 розробок уроків здоров’язбережувального спрямування
сертифіковано та розміщено на сайті «Методичний портал».
Свої творчі здобутки педагогічний колектив презентував у ході
ІV Всеукраїнської виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті».
Успішною була участь педагогічного колективу опорної школи у роботі
Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, на
секційних та пленарних засіданнях яких було обговорено сучасні підходи до
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зміцнення потенціалу здоров’я учасників навчально-виховного процесу,
зокрема:
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція освітньовиховної та оздоровчої діяльності в навчальних закладах України»;
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Моніторинг рівня
здоров’я учнівської молоді: здобутки і перспективи»;
- Міжнародна науково-практична конференція «Європейська мережа
шкіл сприяння здоров’ю в Україні: стан і перспективи розвитку».
У роботі опорної Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
заслуговує на увагу діяльність Школи управлінської майстерності (ШУМ) з
проблеми «Підвищення професійної компетентності керівника закладу в
умовах освітнього середовища Школи сприяння здоров’ю», зміст якої
спрямований на розвиток професійної майстерності директорів шкіл та їх
заступників у реалізації здоров’язбережувальної функції школи.
Робота ШУМу будується на досягненнях науки, перспективного
педагогічного досвіду здоров’язбереження, з урахуванням конкретного аналізу
навчально-виховного процесу, системи взаємопов’язаних дій і заходів,
спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного
керівника, на розвиток та підвищення творчого потенціалу директорів шкіл, а в
кінцевому рахунку – на створення здоров’яспрямованого навчально-виховного
процесу, комфортних умов навчання й виховання учнів в очолюваних ними
закладах.
Пропонуємо ознайомитись з планом роботи Школи управлінської
майстерності.
План роботи Школи управлінської майстерності
«Підвищення професійної компетентності керівника закладу
в умовах освітнього середовища Школи сприяння здоров’ю»
(на базі Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Петрівської районної ради)
І засідання
Проблема: «Теоретико-методичні основи формування ціннісного
ставлення до здоров’я».
1. Здоров’я людини як цінність, що забезпечує здатність особистості до
розвитку.
2. Нормативно-правові та освітні аспекти формування цінісного
ставлення до здоров’я.
3. Здоров’язбереження як педагогічна проблема.
4. Презентація Міжнародного проекту «Європейська мережа Шкіл
сприяня здоров’ю».
ІІ засідання
Проблема: «Формування здоров’язбережувальної компетентності
учасників навчально-виховного процесу в умовах освітнього середовища
Школи сприяння здоров’ю».
1. Нормативно-правові аспекти діяльності Школи сприяння здоров’ю.
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2. Концепція діяльності та Програма розвитку Школи сприяння здоров’ю.
3. Проектування діяльності Школи сприяння здоров’ю.
4. Науково-методичні основи збереження здоров’я дітей в умовах
функціонування Школи сприяння здоров’ю.
ІІІ засідання
Проблема: «Педагогічні здоров’язбережувальні технології та
ефективність їх упровадження».
1. Класифікація здоров’язбережувальних технологій. Педагогічні
здоров’язбережувальні технології.
2. Організаційно-педагогічні
умови
впровадження
здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес школи.
3. Технології фізичної активності учнів.
4. Збереження здоров’я педагогічних працівників.
ІV засідання
Проблема: «Умови організації здоров’язбрежувального освітнього
середовища».
1. Система здоров’язбежувальної діяльності навчального закладу.
2. Працездатність учнів та її динаміка у процесі навчальної діяльності.
3. Організація уроку в межах здоров’язбережувальної технології.
4. Моделювання
уроків
із
застосуванням
педагогічних
здоров’язбережувальних технологій.
5. Родинне виховання як основа прийняття цінностей здоров’я, здорового
способу життя.
Реалізація змісту кожного засідання ШУМу здійснюється через рубрики
«Неформатно», «Авторитетно», «Практично» та «Відкрито». У рубриці
«Неформатно» здійснюється мотивація відвідувачів Школи та з’ясовуються їх
очікування від запропонованого заняття. Рубрика «Авторитетно» сприяє
поглибленню знань з теоретико-методичних основ збереження та зміцнення
здоров’я школярів та дає можливість ознайомитися з кращим досвідом Шкіл
сприяння здоров’ю в області та Україні. При цьому активно використовуються
Інтернет-технології, зокрема дієво та ефективно проводяться оn-line
конференції, консультації, вебінари, оформлюється електронна медіатека з
проблем здоров’язбереження.
Під час реалізації рубрики «Практично» слухачі беруть участь у
запропонованих практикумах «Запахи у навчанні та оздоровленні.
Ароматерапія», роботі дидактичного театру, тренінгах («Сходинки до
майстерності», «Для мене бути здоровим означає…», «Формування здорового
способу життя»), майстер-класах «Казкотерапія», «Пісочна терапія»,
«Лялькотерапія», «Піснезнайко», відвідують уроки, спецкурси, гуртки
(«Захисти себе від ВІЛ», «Чесна гра», «Дорослішай на здоров’я», «Абетка
харчування»).
База опорних шкіл використовується для проведення експериментальнодослідницької роботи у напрямку створення здоров’язбережувального
освітнього середовища.
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Педагогічні
пошуки
колективів опорних
закладів
упродовж
2007-2014 рр. було зосереджено на таких проблемах, зокрема:
- «Формування духовно-моральної компетентності учня в умовах «Школи
культури здоров’я» (на базі НВО «ЗШ І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними
класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської
міської ради»);
- «Впровадження здоров’язбережувальних технологій в системі: родина –
дошкільний навчальний заклад – школа» (на базі Веселівського НВК
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Кіровоградської райдержадміністрації).
Аналіз змісту та проміжних результатів експериментів дає підстави
стверджувати про їх організаційно-педагогічну значущість для збереження
здоров’я дітей, учителів, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб
життя всіх учасників навчально-виховного процесу через впровадження
здоров’язбережувальних технологій.
Однак вивчення і аналіз роботи опорних шкіл з проблем
здоров’язбереження дають можливість стверджувати, що їх творчий потенціал
все ще недостатньо використовується для популяризації кращого досвіду
здоров’язбережувальної діяльності, впровадження оздоровчих технологій,
проведення експериментально-дослідницької роботи, підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів.
Важливо здійснювати аналіз ефективності роботи опорних шкіл з
проблем здоров’язбереження, що сприяє створенню успішного освітнього
середовища та стимулює особистісний розвиток дитини, її оптимальне
зростання та зміцнює потенціал здоров’я.
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ВІРТУАЛЬНА ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТА
ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
С.М. Пляка,
методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування
культури здоров’я комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Поява нових технічних засобів для обробки інформації та оперативного
доступу до ресурсів мережі Інтернет призводить до широкого впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери суспільного
життя. Освітня галузь не лишається осторонь цих процесів, де впровадження
ІКТ посідає важливе місце.
В умовах формування єдиного інформаційно-освітнього простору ІКТ
виступають ефективним засобом не тільки для спілкування та обміну
інформацією, а й розвитку професійної компетентності всіх без винятку
педагогічних працівників. Особливої актуальності в умовах перебудови
системи освіти набуває проблема пошуку нових організаційних форм
забезпечення методичного супроводу професійної діяльності та розвитку
професійної компетентності педагогів позашкільних навчальних закладів у
системі післядипломної освіти.
Оволодіння ІКТ на достатньому рівні виступає для педагога передумовою
його становлення як конкурентоспроможного фахівця. При цьому
використання різноманітних тематичних Інтернет-ресурсів дає змогу постійно
підвищувати фаховий рівень, регулярно займатися самовдосконаленням та
здійснювати навчання протягом усього життя. Це надважливі завдання,
оскільки сьогодні не можна за 5 або 6 років підготувати людину до професійної
діяльності на все життя, адже нині «щорічно обновляється близько 5 %
теоретичних і 20 % професійних знань» [5].
Формування
інформаційно-освітнього
середовища
у
системі
післядипломної освіти визначено одним із пріоритетних заходів, що
спрямований на реалізацію державної політики у сфері розвитку
інформаційного суспільства. Це забезпечує удосконалення навчальновиховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку фахівця до
діяльності в інформаційному суспільстві [10]. Зважаючи на актуальність
проблеми розбудови інформаційно-освітнього середовища, важливим постає
завдання створення у системі сучасної післядипломної освіти інформаційноосвітнього простору для педагогічних працівників позашкільних навчальних
закладів. Одним із формуючих його компонентів, зокрема у міжкурсовий
період, може стати така форма професійної комунікації як віртуальна спільнота.
Коли ми говоримо про віртуальну спільноту, то маємо на увазі
«об’єднання користувачів мережі в групи зі спільними інтересами для роботи в
електронному просторі» [1]. Віртуальна професійна спільнота – це «соціальне
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об’єднання представників певної професії, які мають спільні інтереси,
прагнення і цілі, що формується у мережі Інтернет для відкритого обговорення
та обміну знаннями і досвідом з професійних питань» [2, c. 6].
Мета створення віртуальних професійних спільнот педагогів
позашкільних навчальних закладів – обмін інформацією та знаннями між її
учасниками, самовдосконалення її членів шляхом спілкування між собою та
більш досвідченими спеціалістами.
Професійні Інтернет-спільноти виконують дві основні функції:
1) інформаційну, що полягає в забезпеченні обміну фахової інформації
між тими, хто спілкується;
2) навчальну, що дає змогу отримувати знання й досвід у процесі
спілкування з більш досвідченими фахівцями [7, с. 323].
Робота педагогічних працівників у віртуальних професійних Інтернетспільнотах забезпечує:
теоретичне вивчення та практичне освоєння сучасних освітніх
технологій;
формування навичок роботи з різноманітними сервісами та програмами
для спілкування в режимах онлайн і офлайн;
проведення тематичних консультацій;
методичну підтримку та професійне становлення педагогів з
використанням засобів ІКТ;
обмін інформацією, досвідом роботи, поширення успішних
педагогічних практик;
спілкування педагогів з метою обговорення нагальних педагогічних
проблем, актуальних питань освіти;
впровадження елементів дистанційної освіти, підвищення кваліфікації
педагогів [9, c. 101].
Віртуальні професійні Інтернет-спільноти педагогічних працівників
мають низку переваг у порівнянні з іншими формами роботи, зокрема:
швидкість комунікацій для розв’язання професійних проблем з
«першоджерелом» незалежно від географічного місця розташування;
спільне створення продуктів;
оптимізація витрат часового та фінансового характеру на організацію
діяльності [8].
Участь у роботі Інтернет-спільнот допомагає педагогічним працівникам
набувати навички та відкриває нові аспекти використання ІКТ у освіті:
сприяє мережевій взаємодії з колегами-однодумцями;
дає стимул допомагати іншим із можливістю отримати після цього
визнання колег;
відкриває доступ до електронних каталогів і медіатек (бібліотек,
відеотек, фотогалерей) із навчально-методичними матеріалами;
збагачує новими ідеями;
мотивує на подальші пошуки та експерименти [8].
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Інтернет-спільноти можуть слугувати розвитку у педагогів таких навичок
як:
спільне мислення;
толерантне спілкування;
освоєння децентралізованих моделей;
критичне мислення [6, c. 6].
Слід відзначити, що для підтримки функціонування віртуальних
професійних спільнот виникає потреба у визначенні їх координатора та
модераторів тематичних секцій, які можуть утворюватися у середині
віртуальної спільноти [2, c. 7]. Ними можуть бути методисти або педагоги, які
мають достатній рівень методичної підготовки та краще інших володіють ІКТ.
Це забезпечуватиме якісний аналіз, систематизацію та упорядкування контенту
з акцентом на якість розмішених навчально-методичних матеріалів.
До недавнього часу розробкою Інтернет-ресурсів займалося вузьке коло
програмістів, які володіли спеціальними знаннями. Але поява нових і
вдосконалення існуючих Інтернет-платформ, зокрема на основі концепції
Веб 2.0, дозволила створювати власні Інтернет-ресурси навіть тим
користувачам, хто володіє базовими знаннями роботи з комп’ютером. При
цьому створені раніше Інтернет-ресурси були досить статичними та
передбачали мінімум зворотнього зв’язку. Проте зараз стрімко розвиваються
форми різноманітної інтерактивної взаємодії не тільки з адміністраторами чи
модераторами Інтернет-ресурсів, а між всіма відвідувачами.
Платформою, де можна проводити роботу з створення віртуальних
професійних Інтернет-спільнот, є веб-сайт позашкільного навчального закладу
(ПНЗ). Веб-сайт ПНЗ – це своєрідне представництво закладу у глобальній
мережі Інтернет, що відіграє важливу роль для утвердження його позитивного
іміджу та конкурентоспроможної установи. У сучасних умовах веб-сайт ПНЗ
виступає одним із чинників формування професійної компетентності, надає
ресурси для розвитку та задоволення потреб у самовдосконаленні педагогічних
працівників.
Іншими доступними майданчиками для розгортання роботи віртуальної
Інтернет-спільноти можуть бути освітні блоги, форуми, соціальні мережі, вікісторінки тощо. Наявні можливості дозволяють педагогам в залежності від
обраних напрямів роботи самостійно комбінувати різні способи подачі
інформації; планувати стратегії розвитку власних Інтернет-ресурсів та бути
незалежними у доборі їх контенту.
Спонукальними мотивами для роботи у напрямі розробки власних
Інтернет-ресурсів є конкурси, серед яких можна виділити щорічний
всеукраїнський конкурс веб-сайтів ПНЗ [4] та започаткований у 2015 році
обласний огляд освітніх блогів «Педагогічна блогосфера» [3].
Отже, створені віртуальні професійні Інтернет-спільноти можуть
забезпечувати комплексну практичну професійну діяльність, сприяти
формуванню
інформаційно-комунікаційної
компетентності
педагогів,
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створювати організаційно-педагогічні умові для впровадження сучасних ІКТ у
навчально-виховний процес.
Використання віртуальних професійних Інтернет-спільнот виступає
важливим чинником формування професійної компетентності педагогічних
працівників ПНЗ, збагачує їх творчу роботу та стимулює до активного
неперервного навчання.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОЇ ІСТОРИЧНОЇ
БІОГРАФІСТИКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ КІРОВОГРАДЩИНИ
Л.А. Гайда,
методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування
культури здоров’я комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
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Біографістика в історичній науці одна з її галузей, що вивчає діяльність
окремих осіб у контексті відповідної епохи, хоча деякі вчені вважають її одним
із методів вивчення історії. У той же час, змістові компоненти біографістики
несуть у собі й значний виховний потенціал. За радянських часів внаслідок
цілеспрямованого втручання партійних органів у працю істориків відбувалося
знеособлювання історії, було штучно звужено тематичні межі досліджень.
Нехтування загальноприйнятими в науці принципами історизму та
об'єктивності призвело до нівелювання і приниження ролі людини в історії,
застосуванням ідеологічних штампів, викривлення й замовчування певних
історичних фактів, меншовартості подій, пов’язаних з конкретними місцинами.
Із проголошенням незалежності України розпочався якісно новий етап у
розвитку біографістики. Кращі традиції української історичної школи розвинені
в дослідженнях П. Толочка, М. Котляра, В. Смолія, В. Верстюка, Т. Осташка.
Питання теоретико-методологічних та прикладних досліджень цієї галузі
розробляли В. Попик, Н. Любовець, С. Ляшко, Н. Гажаман, В. Чишко. Значно
розширилася публікація статей історико-біографічного напряму на сторінках
історичних журналів, продовжується робота із створення Національного
біографічного словника [8]. У Національній бібліотеці України
імені В. Вернадського створено Інститут біографічних досліджень (засновник
В. Чишко). Також діє громадська організація Українське біографічне
товариство, з 2004 року проводяться щорічні Чишківські читання. Розвивається
в Україні і біографістика для дітей [6], видано серію книг «Життя видатних
дітей».
Проблема використання потенціалу української біографістики в
освітньому просторі через змістове наповнення конкретних заходів з дітьми у
навчальних закладах нашого краю є актуальною і перспективною. Адже, ще
давньогрецький філософ Платон говорив: «Покажіть мені систему виховання, і
я скажу, в якій державі ви хочете жити».
Мета статті: проаналізувати сучасні науково-методологічні основи
української біографістики, її змістові потенційні можливості з урахуванням
місцевих особливостей та запропонувати сучасні форми використання в
освітньому середовищі Кіровоградщини.
Дослідження біографії конкретної людини викликали значний інтерес
суспільства у всі часи та епохи. Осмислення конкретних подій і чинників
людської поведінки, її інтерпретація й вивчення окреслюють історичні шляхи
та перспективи розвитку нашої держави і суспільства в цілому. Інформація
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біографічного характеру про конкретну людину, яка мешкала у певному
соціумі, у певну епоху є невичерпним джерелом для детального опису історії її
життя, а також, матеріалом для міждисциплінарних досліджень. Особливий
інтерес становить застосування результатів біографічних досліджень при
організації та проведення різноманітних заходів культурно-освітньої діяльності.
Значна частина змісту біографічних досліджень акумульована і презентується
пам’ятками історії, культури, техніки, монументального мистецтва тощо.
Сучасна освіта включає в себе не лише одержання знань, а й засвоєння
культурних норм і цінностей, так званого соціального досвіду. Важливим є
технологія використання біографічних відомостей у ході діалогу з різним
групами учнів та студентів. При моделюванні навчально-виховного процесу
важливим компонентом є зміст освітнього середовища, коли враховуються
особисті і загальнолюдські цінності конкретної спільноти, її традиції й звичаї.
Це все забезпечує можливості для включення особистості до єдиного історикокультурного середовища конкретного регіону.
Актуальною проблемою є ознайомлення педагогів з новими науковометодологічними підходами до змісту біографічних досліджень. Тривалий час у
вітчизняному культурологічному просторі побутувала думка про важливість
ідеологічного контексту біографії будь-якої видатної людини, яка обов’язково
повинна бути «ідеальним взірцем», прикладом для наслідування. Його
застосування на практиці призводило до абстрактності, однотиповості та у
деякій мірі ілюстративності образу.
Готуючись використати біографічний матеріал у будь-якій ланці
навчально-виховного процесу, варто приділяти увагу конкретній людині,
уникати розуміння її як безособової маси та акцентувати увагу на особистісних
характеристиках. У той же час біографію людини можна репрезентувати як
історію міжкультурної трансформації особистості під впливом зовнішніх або
внутрішніх умов та факторів. У такий спосіб біографії дозволяють виявити
причини тих чи інших подій крізь історію життя та діяльності окремо взятої
людини. Зазвичай, біографічні дослідження стосуються конкретних аспектів
життя людини – освіти, кар’єри, громадської діяльності, міжособистісних
відносин, сім'ї, історії кохання тощо. Їх відмінність полягає у значній
сфокусованості на унікальних аспектах історії та здебільшого суб’єктивному
особистісному підході до опису людського життя.
Водночас, біографічний метод є одним із найпоширеніших засобів
вивчення різноманітних соціальних процесів шляхом аналізу сприйняття
особистості – її вражень, вчинків, відображених у різних джерелах:
автобіографіях (історія реконструйована суб’єктом у певний момент свого
життя), автобіографічних наративах (особисте листування як показник
міжособистісних взаємовідносин і джерело інформації – за змістом, стилем,
характером викладу, наявним або прихованим підтекстом) щоденниках,
офіційних архівних документах, записах актів громадянського стану тощо.
У процесі дослідження, вивчення, узагальнення та презентації відомостей
про конкретну особу рекомендуємо врахувати такі підходи.
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Уникнення стереотипізованих міфів, пов’язаних з цією людиною та
намагання показати особливості її формування й розвитку у відповідному
історичному контексті.
Обов’язкова психологічна прив’язка біографічних даних до характеру,
темпераменту, способу життя, а відтак – й особистісних рис, особливо якщо ця
інформація буде запропонована дітям.
У ході розповіді про видатного діяча важливо виокремити певні
кульмінаційні моменти, застосовуючи метафори й порівняння, які б надавали
уявлення про мотивацію цієї особи до певного роду діяльності, її прагнення і
устремління.
Також слід акцентувати увагу на непересічних моментах життя цієї
особистості, відтворюючи історичну ретроспективу подій.
Доцільним буде включення до розповіді спогадів сучасників та їхню
оцінку творчої спадщини особи.
Слід також охарактеризувати особистий внесок цієї людини у
відповідну галузь знань, політику, економіку, культурне життя, зробивши
наголос на конкретних фактах, які це підтверджують і визнаних досягненнях.
Усе це сприятиме створенню образу реально існуючої людини, яка
мешкала у відповідну епоху, займалась конкретним справами. Важливим
фактором цього процесу є можливість стимулювати учнів до самостійної
оцінки та власного бачення тієї чи іншої проблеми. У такому ракурсі доречним
буде коментар важливих історичних подій політичної історії, відображених у
біографіях, а також поєднання їх з реальним життям цієї людини так званою
історією повсякдення.
Окрім дослідження радимо приділити увагу практичній діяльності учнів,
документуванню подій історії життя конкретної людини – зібрати документи,
предмети повсякденного вжитку.
Результати біографічних досліджень адаптовані до формування змісту
освітнього середовища є важливим фактором розуміння, творчого осмислення
й інтерпретації історії з її уроками та сьогодення. Оптимально побудований
процес комунікації з використанням автобіографічних даних дає змогу не
тільки ознайомитись із загальною інформацією про людину, характером її
діяльності. Залучаючи учнів до конкретних справ з вивчення та популяризації
відомостей про життя та діяльність відомих земляків, ми сприяємо формуванню
у них історичної свідомості, виробленню навичок осмисленої участі в
документуванні історії окремої людини та суспільства в цілому. Водночас
навчаємо уникати міфологізації, стимулюємо аудиторію до формування
особистісних вражень, сприяємо наслідуванню кращих вчинків відомих людей
[4].
У Центральній Україні та нашій області зокрема, розвиток історичної
біографістики відбувається шляхом накопичення змістових компонентів у
різних складових гуманітарного знання, а також достатньо активно
використовується і в навчально-виховному процесі. Зазвичай, відомості про
наших відомих земляків використовуються на уроках як доповнення або
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конкретизація навчального матеріалу, через опанування змісту факультативів і
спецкурсів, роботу гуртків та наукових учнівських об’єднань, співпрацю з
позашкільними закладами, батьками і місцевою громадою.
На сьогодні ми спостерігаємо доволі розмаїту картину форм реалізації
потенціалу української біографістики і у нас, на Кіровоградщині. Перш за все –
це численні друковані видання. Так, більше 10 років видається, перевидається і
доповнюється серія «Історичних календарів Кіровоградщини» В. Боська, також
одним із перших енциклопедичних видань є його книга «Видатні постаті
Степової Еллади» [1]. Цікавим краєзнавчим проектом став двотомник
«Кіровоградщина. Історія та сучасність центру України» [5], побудований за
адміністративним принципом, де кожне місто і район представили короткі
відомості про видатних земляків. Грунтовні, інформаційно насичені книги про
видатних наших земляків з’явились останнім часом у провідному нашому
видавництві «Імекс-ЛТД».
Серед провідних тенденцій української біографістики – збільшення в
книгарнях мемуарної літератури, а також, книг, присвячених окремим
особистостям. Однією із кращих робіт у даному жанрі є книга нашого земляка
Г. Гусейнова «Станційні пасторалі», у якій автор зображує історію свого
дитинства на станції Помічна, що на Добровеличківщині.
Сучасний етап розвитку нашого суспільства характеризується
поєднанням як друкованих, так і електронних ресурсів. Так, Державний архів
Кіровоградської області, архівні відділи райдержадміністрацій (міськрад)
займаються створенням та поповненням особових фондів наших земляків. Це
не тільки письмові пам’ятки, а й оцифровані документи, також здійснено першу
спробу систематизувати відомості про окремих осіб у формі тематичного
каталогу [7].
Багатющі біографічні ресурси мають наші бібліотеки, серед яких,
зрозуміло, найбільш повні розміщено на сайті обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. Дмитра Чижевського [2]. Деякі міста та райони області розпочали
наповнювати сайти органів влади краєзнавчою тематикою, наприклад,
Світловодська міська рада має рубрику «Наші видатні земляки».
Значний потенціал регіональної біографістики містять пам’ятки
монументального мистецтва та меморіальні дошки, присвячені життю та
діяльності видатних земляків. Вони можуть бути акцентами у проведенні
прогулянок з краєзнавчими завданнями та екскурсій. Таку форму роботи часто
опановують самі вчителі, прикладом може слугувати екскурсія-прогулянка
«Володимир Винниченко і наше місто» [3].
Значну роль у процесі популяризації відомостей про життя та діяльність
наших земляків відіграє обласне телебачення, де створюється документальне
кіно та відеоролики. Так, нещодавно було презентовано документальний фільм
«Милі мої українці» сценариста і письменника О. Жовни про відомого патріота
України, уродженця Новомиргорода, Степана Кожум'яку.
Своєрідним акумулятором краєзнавчих новин, відомостей, новітніх
знахідок, каналом оприлюднення результатів досліджень і пошуків
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продовжують традиційно бути друковані та електронні засоби масової
інформації. Саме вони є тим майданчиком, який якнайшвидше інформує
місцеве населення про цікаві події краю.
Слід відзначити тенденцію значного зростання інтересу мешканців краю
до вивчення історії родин, професійних династій, родинного бізнесу, і що
важливо – видання книг, брошур, альбомів про окремих земляків, що
безперечно розширює можливості для використання цих матеріалів у роботі з
дітьми.
До тематики регіональних біографічних досліджень часто звертається
талановита молодь. Так, Кіровоградське територіальне відділення Малої
академії наук України постійно використовує широкий спектр біографістики
для дослідницьких робіт, які є конкурентними на всеукраїнському рівні. Серед
них дослідницькі роботи про родину Шкод-Красицьких, С. Кожумяку,
О. Бочковського, Л. Троцького посіли призові місця на відповідних конкурсах.
Один з найбільш перспективних напрямків і дієвих засобів реалізації
змістових компонентів біографістики – це музеї, присвячені відомим
історичним особам та видатним землякам. Найкращою формою популяризації
місцевої біографістики є меморіальні музеї М. Кропивницького, І. КарпенкаКарого, В. Сухомлинського, А. Макаренка, Ю. Яновського. Розпочато змістове
наповнення про відомих педагогів сайту музею історії освіти Кіровоградщини
[9].
Крім меморіальних, популяризують своїх видатних земляків обласні,
міські, районні та сільські музеї, застосовується комплексний підхід до
висвітлення середовища, де вони народились, навчались, довгий час
працювали, здійснили вагомий внесок у розвиток свого рідного краю. Про
відомих викладачів та випускників розповідають експозиції відомчих музеїв
історії навчальних закладів, наприклад, Кіровоградської державної льотної
академії Національного авіаційного університету та музею історії
Національного технічного університету.
У навчальних закладах області створено і діють більше 150 музеїв та
кімнат, у яких частина експозицій присвячена І. Ткаченку, С. Барабаш,
О. Журливій,
В. Близнецю,
М. Годованцю,
М. Козулю,
Г. Костюку,
О. Мариничу, В. Стояну, Г. Честахівському, В. Каюкову, Є. Чабаненко,
Л. Куценку, Л. Попову, Ю. Маленченку та іншим землякам. За останній рік у
багатьох школах відкриті меморіальні дошки випускникам-учасникам АТО та
волонтерам, що спонукає створювати й відповідні тематичні куточки. Варто
зазначити, що у вказаних музеях, крім специфічно музейних, пріоритетними є
педагогічні види діяльності, адже причини створення музеїв при навчальних
закладах та їх завдання, перш за все – педагогічні. Під час залучення учнівської
молоді до пошуково-дослідницької та музейної роботи формуються патріотичні
почуття та громадянське мислення, учні досліджують проблеми, пов’язані з
історією міста, регіону і, загалом, держави. Крізь долю родини, близьких і
знайомих, осмислення подій, що відбувалися саме у цій місцевості,
закладаються основи регіональної та національної свідомості, розуміння місця і
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ролі українського народу у світовій цивілізації. Але найважливішим є те, що
при пізнанні нашої духовної та матеріальної культури, історії краю, життя і
діяльності своїх земляків формується основа духовного світу молодої людини,
складається система її духовних цінностей. Акумульовані на рівні свідомості
почуття та знання, поняття і уявлення про навколишню дійсність сприяють
організації різних форм і напрямів життєвого процесу, за яких ці цінності
знаходять своє практичне втілення, використовуються у житті при формуванні
власної громадянської позиції молодої людини, її поведінки, стосунків з
іншими людьми, свого творчого пошуку та самореалізації.
Але це тільки початок, значна частина інформації про наш «золотий
фонд» – відомих людей краю, нам маловідома, часто досі не подолані
стереотипи ідеологічно заангажованих штампів. Перспективним напрямом
регіональної біографістики є популяризація життя і діяльності видатних
особистостей-земляків
у
контексті
розвитку
загальноєвропейського
гуманітарного простору, це такі постаті як В. Винниченко, Д. Чижевський та
О. Бочковський. Ще більше ми маємо перспектив щодо ознайомлення з
маловідомими вченими, письменниками, музикантами, громадськими діячами.
Практично не досліджена і не задіяна в освітньому просторі нашої області
інформація про діячів науки і техніки, винахідників, викладачів та науковців у
галузі точних наук. Перспективним напрямом є відкриття нових імен, забутих,
а також у свій час заборонених. Поштовхом до пошуків зможе стати серія книг
«Реабілітовані історією. Кіровоградська область» (8 томів).
Тож, у нашій області, враховуючи досвід колег-попередників, поступово
формується змістовий потенціал регіональної біографістики, оновлюються
форми його використання як у навчально-виховному процесі закладів освіти,
так і у громадському, культурному й політичному житті. Відомий вчений Юрій
Шевельов, розмірковуючи над проблемами формування у молоді
україноцентричного світогляду, звертав увагу, що виховання загалом
тримається на популяризації культури добрих прикладів. Саме так ми можемо
донести до учнів та студентів ті духовні цінності, які є основоположними для
формування їхньої громадянсько-патріотичної життєвої позиції. Таким чином,
духовна вартісність та педагогічна доцільність використання потенціалу
регіональної біографістики у формуванні освітнього середовища нашого краю є
беззаперечною.
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ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ШКОЛЯРІВ
У СИСТЕМІ РОБОТИ БІБЛІОТЕК НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Н.І. Дяченко,
методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування
культури здоров’я комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Вдихнути в юну істоту душу громадянина – це значить
передати не тільки радість, захоплення, гордість за все
те, що становить собою наші святині, а й сердечний
біль, тривогу, турботу за долю цих святинь – свободу і
незалежність, честь і велич, багатство і славу нашої
улюбленої Вітчизни.
В.О. Сухомлинський
Ці слова великого Педагога можуть і сьогодні слугувати орієнтиром для
освітян.
На сучасному складному етапі розвитку України, виникає нагальна
необхідність переосмислення кожним українцем свого ставлення до подій у
державі й суспільстві останнього року, аналізу своїх ціннісних орієнтацій.
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Тож усе більшої актуальності набувають питання формування нового
українця, який діє на основі національних й європейських цінностей, та його
системи цінностей, «котра ґрунтується на національній гордості та гідності».
Вони поєднують високу патріотичну свідомість, почуття вірності й любові до
Батьківщини, турботу про благо свого народу, готовність до виконання
громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів,
цілісності й незалежності України і є одним із найважливіших пріоритетів всіх
соціальних інститутів і визнано загальнодержавною проблемою [9; 4].
Підґрунтям системи цінностей особистості є її ціннісні орієнтації –
спрямованість на моральні, духовні, матеріальні, соціальні, життєві, родинні
цінності, в основі яких – національні та загальнолюдські цінності. Ціннісна
орієнтація особистості проявляється в її діяльності та поведінці, умінні
керувати своїми емоціями та вибудовувати траєкторію власного розвитку і
вдосконалення, а також у сфері взаємовідносин між людиною і суспільством.
Саме у процесі соціалізації людина активно засвоює соціальний досвід і
перетворює його у власні цінності, установки, орієнтири [11].
На сьогодні у процесі становлення особистості нового українця на
перший план виходить національне виховання, стратегічними напрямками
якого є виховання національного патріотизму молодого покоління, «як почуття
і як базової якості особистості», відданості загальнодержавній справі зміцнення
країни, активної громадянської позиції, що відповідає як нагальним вимогам і
викликам сучасності, так і сприяє закладенню підґрунтя для формування
свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь.
Саме патріотизм українців покликаний захистити національні інтереси
своєї держави, дати новий імпульс духовному оздоровленню народу,
формуванню в Україні нового громадянського суспільства, розквіту
національної самосвідомості [2, с. 5].
Ураховуючи підвищений інтерес суспільства до формування ціннісних
орієнтацій молоді та актуальність виховання сучасного громадянина-патріота
Української держави, бібліотекарі зосереджують увагу на стратегічних
напрямках національного виховання, які конкретизуються через систему таких
виховних завдань[4; 7] :
 утвердження в свідомості й почуттях особистості патріотичних
цінностей, переконань і поваги до культурного й історичного минулого
України, рідного краю;
 виховання почуття гордості за Україну, її історичний шлях до
незалежності та видатних українців, які зробили вагомий внесок у розвиток
світової та європейської спільноти;
 усвідомлення та засвоєння учнями правових норм і моральних
цінностей, що визначають ставлення до людей, держави, нації, духовних і
культурних витоків свого народу, його природних багатств та сприяють єдності
країни, стабільності, миру і злагоди в Україні;
 виховання поваги та шанобливого ставлення до державної символіки,
української мови;
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 формування активної життєвої позиції школярів, їх громадянського
самовизначення та підтримку прагнення кожної особистості до духовного,
інтелектуального, творчого та фізичного розвитку задля самореалізації в
Україні.
Виконуючи свою основну функцію, бібліотекарі навчальних закладів
області працюють над створенням ефективної системи інформаційнометодичного
забезпечення
позитивного
соціокультурного
простору,
спрямованого на виховання соціально зрілої, творчої особистості, формування
її системи ціннісних орієнтацій.
Ставлячи перед собою завдання відродження значущості шкільної
бібліотеки і як центру духовності й культури, працівники долучаються до
становлення й розвитку виховуючого середовища й духовного простору, що
тісно пов’язано з успадкуванням школярами духовних і культурних надбань
українського народу, досягненням високої культури взаємин. При цьому
бібліотекарі окреслюють пріоритетні напрямки своєї діяльності, серед яких:
 використання потенціалу духовної, культурної та історичної спадщини
українського народу, його героїчного минулого та сьогодення;
 розширення читацького україномовного та духовно-культурного
середовища через популяризацію кращих творів українських письменників та
зразки духовно-мистецької спадщини рідного краю;
 організація проектної діяльності, ініціювання пошуково-дослідницької
роботи читачів та популяризацію їх результатів;
 використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, webресурсів, бібліотечних новацій.
Зауважимо, що успіх діяльності бібліотек у реалізації вищеозначених
завдань значною мірою залежить від компетентності, професіоналізму,
ініціативності й творчості працівника, а також від його поглядів та практичних
дій, особистого прикладу для читачів, що мають бути взірцем для наслідування.
Варто наголосити, що позитивне вирішення питання формування системи
цінностей читачів, поставлених перед бібліотеками суспільством, потребує
цілеспрямованого й системного визначення пріоритетних завдань для кожної
конкретної бібліотеки та шляхів їх реалізації як у процесі самоосвіти, так і у
системі післядипломної освіти на всіх рівнях, зокрема:
– під час обласних заходів, спрямованих на підвищення професійної
компетентності бібліотекарів області (семінари, науково-практичні та науковометодичні конференції, засідання обласної творчої лабораторії шкільних
бібліотекарів);
– на курсах підвищення кваліфікації бібліотекарів навчальних закладів;
– у рамка методичних заходів у міжкурсовий період (засідання
методичних об’єднань, творчих груп, майстер-класів тощо).
Стимулюючи творчий підхід працівників бібліотек до реалізації даного
питання, методичні служби всіх рівнів націлюють їх на впровадження найбільш
ефективних форм і методів бібліотечної роботи, використання інформаційнокомунікаційних технологій, бібліотечних новацій.
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Так, під час курсів підвищення кваліфікації бібліотекарів навчальних
закладів, слухачі мають змогу активно обговорювати зазначені вище аспекти
діяльності бібліотек під час лекційно-практичних занять, зокрема, на лекціях:
(«Використання історичних джерел з регіонального краєзнавства у розширені
інформаційного простору користувачів бібліотек навчальних закладів»,
«Застосування художніх засобів при моделюванні ефективних бібліотечних
форм роботи з читачами»); на практичних заняттях з використанням ділових
ігор, майстер-класів («Виховний потенціал бібліотеки у формуванні
громадянсько-патріотичних якостей особистості», «Використання потенціалу
інформаційно-освітнього
середовища
закладу:
комплексний
підхід»,
«Інноваційні технології популяризації дитячого читання в діяльності сучасного
бібліотекаря»); під час практикумів зі створення сайтів і блогів та наповнення їх
відповідним змістом; на «круглих столах» («Сучасні форми співпраці шкільних
та державних бібліотек у контексті розширення інформаційно-освітнього
простору користувача», «До скарбнички бібліотекарів: ідеї та можливості
бібліотек щодо розширення та використання інформаційно-освітнього
середовища навчального закладу, культурно-освітнього простору регіону»).
Зосереджується увага на вирішенні питання формування системи
ціннісних орієнтацій читачів як традиційними бібліотечними засобами
(організацією тематичних виставок та викладок; розширенням бібліотечного
фонду за рахунок створення власних творів друку малих форм, тек різної
тематики та ресурсів на цифрових носіях; проведенням бібліотечних зустрічей,
презентацій творів українських письменників, що розкривають історикокультурний шлях України до незалежності та ін.), так і широко використовуючи
можливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, ресурси мережі
Інтернет та засоби масової інформації.
Акцентується увага і на ефективності використання потенціалу виховного
середовища навчального закладу та культурного і духовного простору,
частиною якого є дитячі бібліотеки, музеї шкіл, міст чи селищ, клуби,
позашкільні заклади, громадські об’єднання.
Серед пріоритетних напрямків щодо реалізації даної проблеми
бібліотекарі відзначили й спрямованість на розширення інформаційноосвітнього простору користувачів, залучення учнів до активної дослідницькопошукової діяльності, яка розкриває широкі можливості для пізнання ними як
історико-культурної та духовної спадщини, так і сьогодення України та рідного
краю.
Питанням науково-методичного супроводу функціонування бібліотек в
інформаційно-освітньому середовищі навчального закладу та готовності їх
працівників до роботи у новому інформаційному полі приділяється значна
увага у системі навчання представників методичних служб, які опікуються
веденням бібліотечної справи у районах та містах області.
Зокрема, питання формування ціннісних орієнтацій стало предметом
обговорення у рамках засідань постійно діючого семінару спеціалістів
управлінь, відділів освіти; методистів методичних кабінетів (центрів) відділів,
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управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з бібліотечних фондів.
Тематика засідань була спрямована як на безпосереднє висвітлення окремих
напрямків роботи бібліотек з означеної проблеми («Дослідницько-пошукова
діяльність у системі роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу:
науково-методичне забезпечення», з обговоренням питання «Аспекти
формування ціннісних орієнтирів читачів засобами дослідницько-пошукової
діяльності»), так і як складова бібліотечної діяльності у контексті реалізації
різних проблем, серед яких:
«Плекання бібліотекаря-майстра: науково-методичне забезпечення», де
було розкрито тему «Пошуково-дослідницький напрямок у діяльність
шкільного бібліотекаря»;
«Науково-методичний супровід підвищення професійної компетентності
бібліотекарів у контексті стратегічних завдань освітянської галузі», де слухачі
окреслили завдання та шляхи розширення інформаційно-освітнього простору;
«Науково-методичний супровід діяльності бібліотекарів навчальних
закладів у контексті розширення інформаційно-освітнього простору
користувача». У рамках засідання слухачі обговорили питання «Краєзнавчі
ресурси регіону як складова інформаційно-освітнього простору», опанували
технологією навчання дорослих (на основі майстер-класу «Україна – єдина
країна») та означили аспекти «Використання потенціалу інформаційноосвітнього простору регіону, навчального закладу у вихованні громадянинапатріота України».
Питання інформаційно-методичного забезпечення процесу формування
системи цінностей школярів у контексті сьогодення стали об’єктами розгляду
під час засідань методичних формувань бібліотекарів навчальних закладів у
регіонах. Зокрема, на обговорення у рамках методичних об’єднань, семінарівпрактикумів, засідань творчих груп, майстер-класів, круглих столів виносилися
такі теми:
«Використання інноваційних технологій для формування духовності та
читацької активності школярів»;
«Формування ціннісних орієнтирів читачів засобами художніх творів
українських та зарубіжних письменників»;
«Розвиток
творчої
особистості
засобами
рідного
слова»
(Новгородківський район);
«Система роботи шкільної бібліотеки у формуванні системи цінностей
особистості засобами народознавства»;
«Роль бібліотеки у розширенні україномовного простору та поширенні
української книги серед юних читачів»;
«Система роботи бібліотеки з патріотичного виховання учнівської
молоді, розвитку духовності та зміцненню моральних засад суспільства»
(Знам’янський район);
«Роль шкільної бібліотеки у формуванні нового покоління незалежної
держави»;
«Бібліотека – центр правової та освітньо-виховної діяльності»;
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«Бібліотекар і читач: спілкування, взаєморозуміння, співпраця»
(Компаніївський район);
«Популяризація творчості Тараса Григоровича Шевченка: творчий
підхід»;
«Метод проектів як засіб формування системи цінностей з напрямку
національно-патріотичного виховання» (Світловодський район) та ін.
У творчому тандемі з педагогами бібліотекарі намагаються донести до
серця і розуму дитини важливість засвоєння системи цінностей, що
виражається у любові до Батьківщини, свого народу, турботі про його благо,
повазі до державної символіки, українських звичаїв і обрядів, відчутті своєї
належності до України, усвідомленні спільності власної долі з долею
Батьківщини, досконалому володінні українською мовою, бажанні знати
історію, звичаї, обряди. А проявляється ціннісна орієнтація особистості через
систему вчинків, які мотивуються любов’ю, вірою, волею, осмисленням
відповідальності перед своєю нацією [8].
Широкою палітрою нестандартних виставок, до організації яких
долучаються читачі, бібліотекарі розкривають через дивовижний світ книг
сторінки історичного минулого і сьогодення українського народу, його
культурної й духовної спадщини, намагаються показати красу і велич рідної
природи та людей, закоханих у свій край. Проводячи огляди чи презентації
виставок, бібліотекарі намагаються максимально використовувати сучасні
інформаційні технології. Це, зокрема, виставки: «У боях кувалась Перемога»,
«Це – моя Україна, це – моя Батьківщина», «Боже Великий, Єдиний, нашу
Вкраїну збережи!», «Мій рідний край у центрі України», «Я – громадянин
України і пишаюсь цим», «Кіровоградщина – мій рідний край», «Вічне слово
кобзаря», «Вони пройшли через вогонь і дим», «Героїка війни в літературі»,
«Репресовані літератори» та ін.
Стимулюючи процес виховання патріотизму та активної громадянської
позиції школярів, які у наш час є пріоритетними в системі цінностей
особистості, бібліотекарі залучають своїх читачів до проектної діяльності. При
цьому вони вирішують і суто бібліотечні завдання – формування основ
інформаційної культури школярів, закріплення навичок роботи з різними
джерелами інформації.
Дослідивши певну актуальну проблему, учні за їх результатами
створюють мультимедійні презентації, буклети, збірки творчих робіт, які
презентують на загал. А головне, за активної участі школярів, розширюються їх
можливості щодо ознайомлення й осмислення як історичних подій на шляху
боротьби за незалежність нашої держави, так і викликів сьогодення.
Важливо, щоб учні, незалежно від їх національності та регіону
проживання, ідентифікували себе з Україною, прагнули жити в Україні;
розуміли необхідність дотримання конституційних та правових норм,
володіння державною мовою; сприймали регіональну історію як частину
загальної історії України, відчували власну причетність до майбутньої долі
рідного краю як невід’ємної складової єдиної країни.
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Благодатне підґрунтя, на якому зміцнюються та розвиваються глибокі
патріотичні почуття, пов’язане з відчуттям причетності кожного її мешканця до
історичного минулого й сьогодення країни, але з усвідомленням духовної
єдності населення всіх регіонів України, спільності культурної спадщини та
майбутнього своєї держави. При цьому важливо підводити школярів до
сприйняття історії свого краю «як частину загальної історії України, відчуття
власної причетності до майбутньої долі рідного краю як невід’ємної складової
єдиної країни» [5].
Звичайно, цей історико-культурний пласт глибше пізнається й
розуміється через пізнання історії своєї родини й роду, селища чи міста,
особистісного вкладу в збереження та примноження культурних цінностей і
природних багатств рідного краю. Це, зокрема, проекти, пов’язані з
ювілейними і пам’ятними датами у житті українського народу, області, міста чи
села, легендами та історичними постатями, народними символами. Серед них:
«Кіровоградщина – перлина степу», «Рідний край любити, для нього вірити,
творити!», «Історико-культурна спадщина Кіровоградщини» зі створення
буклету «Пам’ять народу нетлінна…», «Кіровоградщина – перлина в намисті
України» (до 75-річчя утворення Кіровоградської області), «Крокуй
Новгородко, моя степовичко…», «Моє село, для мене ти єдине», «Сім чудес
села Велика Северинка», «Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо», «Я і
моя родина», «Моя маленька батьківщина», «Козак Мамай: історична дійсність
чи легенда» (Новгородківський, Кіровоградський, Маловисківський райони);
«О роде наш красний, роде наш прекрасний», «Вишивана Україна» «Хліб –
мірило людського життя та культури» (Світловодський район), «Калина –
одвічна сила України», «Козацькими стежками села Цибулевого»,
«Кіровоградщина у дзеркалі часу» (м. Олександрія, Знам’янський район).
Широко використовується бібліотекарями потенціал шкільних та
місцевих музеїв, де діти мають змогу ознайомитися зі сторінками історичного,
трагічними та героїчними сторінками минулого та сьогодення села чи міста,
навчального закладу, духовної та культурної спадщини, природних багатств. На
базі музеїв організовуються зустрічі з видатними випускниками школи,
ветеранами праці та війни, знаними людьми села чи міста. У співпраці з
керівниками музеїв, бібліотекарі ініціюють дослідницько-пошукову роботу
читачів.
Варто зазначити, що дані дослідження поповнюють музеї та музейні
кімнати навчальних закладів, теки бібліотек, стають основою тематичних
книжкових виставок тощо. Серед них: «Люби і знай свій рідний край»,
«Відроджені імена», «Антологія української пісні», «Видатні особистості
нашого краю», «Відлуння віків», «Героїчні постаті історії Кіровоградщини»,
«Дотик до прекрасного».
Особливе місце у системі формування ціннісних орієнтацій читачів,
зокрема, виховання почуття національного патріотизму й гордості за
талановитий свій народ, його мову, а також усвідомлення причетності до його
історії, духовної і культурної спадщини, займає популяризація творчості
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українських письменників. Чільне місце відводиться письменникам-ювілярам
та письменникам-землякам. Залучаючи читацький актив, бібліотекарі
організовують творчі зустрічі, дослідження, за результатами яких створюються
літературні карти, буклети, віртуальні виставки та презентації книг. Ці
матеріали доповнюють виставки бібліотек, експозиції музеї, виставляються на
сайти бібліотек чи шкіл, персональні сайти, блоги бібліотекарів. На цих webресурсах розмішено й посилання на сайти дитячих бібліотек України, музеїв,
персональні сайти письменників, де можна ознайомитися як з матеріалами про
життєвий і творчий шлях письменників, так із їх творами.
При цьому бібліотекарі не лише знайомлять школярів із життєвим,
творчим шляхом і літературними надбаннями видатних особистостей, а й
акцентують увагу на їх особистісних якостях, любові до рідної землі, бажанні
бачити її вільною і процвітаючою.
Особливий акцент було зроблено на постаті великого Кобзаря (у рамках
відзначення 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка). Зокрема, вивчалася
його творча спадщина, розгорталися виставки («Тарас Шевченко – великий син
України», «Вклоняємося ми тобі, Кобзарю, за любов до неньки-України»,
«Славний син вільної України», «Всесвітній вінок Кобзареві»), проводилися
читання, інсценізація його творів, віртуальні подорожі музеями Т.Г. Шевченка
та визначними місцями, пов’язаними з великим Кобзарем, а також ініціювалися
краєзнавчі дослідження («Славетний рід великого Кобзаря на Знам’янській
землі»), проектну діяльність, що дозволило поповнити відео-, фотоматеріалами
музеї та музейні кімнати навчальних закладів. При цьому бібліотекарі широко
використовували ресурси сайтів музеїв, державних бібліотек, науковометодичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я.
Зверненням до українських художніх творів бібліотекарі не лише
мотивують учнів до активного читання, а й сприяють розширенню
україномовного простору, формуючи ціннісне ставлення до мови як до коду
нації. Вони намагаються донести до читачів не лише красу і милозвучність
української мови, а й уміння передавати її багатство у відтворенні найтонших
відчуттів людини через вишукані зразки у творах українських письменників,
серед яких: Леся Українка, Ліна Костенко, Василь Симоненко, Євген Гуцало,
Михайло Стельмах, Олександр Довженко [7].
Бібліотекарі ініціюють очні та віртуальні зустрічі з письменникамиювілярами («Письменники рідного краю – лауреати обласної літературної
премії Є. Маланюка»); проектну діяльність («Стежками літературного
Приінгулля»); спільно з бібліотечним активом створюють віртуальні
літературні карти і путівники («Літературна Кіровоградщина», «Літературна
мапа Компаніївщини»), мультимедійні презентації творів письменниківземляків (Ю. Матівоса «Місто на сивому Інгулі», Г. Третяк «Подорож по
Україні»), віртуальні виставки («Геніальна дочка українського народу» до
ювілею Лесі Українки, «Ліна Костенко – поет і мислитель», «Творчі зустрічі з
Антоніною Царук» та ін.).
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Популяризація сучасних дитячих творів, зокрема, «Козацька абетка»
О. Яремчук, «Україна – рідний край» Г. Чубач, історичних оповідань
А. Кащенка, «Я громадянин України» О. Сташук та ін., що проходить з
використанням інтерактивних технологій, не лише підвищує інтерес читацької
аудиторії, а й, головне, допомагає дитині відчути свою причетність до історії й
культури українського народу.
Сьогодні, у складний для держави і українського народу час, особливого
значення набувають такі поняття як «героїзм», «незалежність і територіальна
цілісність», «волонтерство». Ці поняття засвоюються через розповіді учасників,
читання книг, статей, перегляди і обговорення фільмів, фоторепортажів про
події на сході нашої країни, приклади мужності й звитяги захисників України
як з історичного минулого, так і нинішніх воїнів-героїв, які боронять нашу
державу від російської агресії [5].
Бібліотекарі разом з читачами є активними учасниками акцій «Зірка
пам’яті», проектів «Герої не вмирають», «Ви – наша гордість, наша слава» зі
збору матеріалів про учасників АТО. Вони ініціюють написання листів та
виготовлення сувенірів для воїнів АТО (малюнків, власних книжок),
долучаються разом з читачами до посильної волонтерської діяльності
(проведення концертів, виготовлення маскувальних сіток, в’язання шкарпеток).
При цьому бібліотекарі практикують проведення майстер-класів з виготовлення
сувенірів.
Варто зазначити, що стає доброю традицією використання української
національної та державної символіки, українського традиційного одягу, жовтоблакитних кольорів в оформленні виставок, інтер’єру бібліотеки, а також при
оформленні сувенірів, закладок для книг, вітальних листівок тощо.
Бібліотекарі підтримують ініціативу дітей.
Використовуючи різноманітні традиційні бібліотечні методи і форми та
сучасні технології, бібліотекарі спрямовують свою діяльність на створенням
ефективної системи інформаційно-методичного забезпечення виховання
громадянин-патріотів зі сформованою «новою системою цінностей, котра
ґрунтується на національній гордості та гідності», які стануть успішними
особистостями, відповідальними громадянами, повноцінними членами
суверенної, вільної України.
Зважаючи на важливість проблеми становлення громадянина-патріота зі
сформованою системою цінностей, варто акцентувати увагу освітянської
громади, методичних служб всіх рівнів на створення умов для забезпечення
реалізації даного питання і бібліотеками навчальних закладів.
Тож, методичним службам на місцях важливо, зокрема й під час
серпневих конференцій, привернути увагу громади регіону до проблем
бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, проаналізувавши їх реальні
можливості щодо створення ефективної системи інформаційно-методичного
забезпечення позитивного соціокультурного та духовного простору,
спрямованого на формування системи цінностей школярів, котра ґрунтується
на національній гордості й гідності та національних і європейських цінностях.
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Варто також окреслити основні аспекти щодо поліпшення умов
функціонування бібліотек, зокрема їх матеріально-технічного забезпечення як
інформаційних центрів навчальних закладів (комп’ютеризація, доступ до
мережі Інтернет), що підвищить їх можливості у створенні інформаційноресурсної бази, спрямованої на повноцінну й оперативну підтримку освітнього
процесу, виховуючого середовища.
Акцентувати увагу керівників навчальних закладів на значенні та ролі
бібліотеки як центру духовності й культури у інформаційно-методичному
забезпеченні та підтримці становлення й розвитку виховуючого середовища й
духовного простору навчального закладу, що тісно пов’язано національнопатріотичним вихованням, з успадкуванням школярами духовних і культурних
надбань українського народу і спільних цінностей української нації,
усвідомленням ними важливості активної громадянської позиції кожного.
Важливо у навчальних закладах створювати умови щодо:
 цілеспрямованого інформаційно-ресурсного забезпечення бібліотекою
освітньо-виховного процесу;
 вирішення стратегічних завдань виховання у молодого покоління
почуття національного патріотизму, відданості загальнодержавній справі
зміцнення країни, активної громадянської позиції та патріотичної свідомості;
 надання доступу бібліотекарям до ресурсів навчального закладу та
мережі Інтернет з метою розширення можливостей оперативного й
ефективного їх подальшого використання та надання інформаційних послуг
користувачам.
Методичним службам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій,
міських рад необхідно приділити особливу увагу створенню умов
цілеспрямованого підвищення професійної компетентності бібліотекарів у
системі безперервного навчання, спрямування на максимальне задоволення їх
професійних потреб у контексті реалізації проблеми формування ціннісних
орієнтацій школярів та варто передбачити:
створення банку інформації нормативних документів, методичних
рекомендацій, друкованої продукції, електронних ресурсів (фото-,
відеоматеріалів, творів мистецтва), сайтів музеїв, бібліотек, навчальних
закладів (зокрема, сайту науково-методичної лабораторії виховної роботи і
формування культури – Режим доступу: http://koippo414.at.ua/) для
забезпечення розширення інформаційно-ресурсної бази бібліотек навчальних
закладів регіону;
у рамках методичних формувань (семінарів-практикумів, майстеркласів, творчих лабораторій та панорам бібліотекарів та ін.) розгляду питань
інформаційного забезпечення бібліотеками виховуючого середовища та
духовно-культурного простору навчальних закладів, спрямованого на
формування у дітей відповідальної патріотичної поведінки, моральних і
духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України, акцентуючи
увагу на прикладах творчих напрацювань бібліотекарів регіону, області та
використанні матеріалів власних веб-ресурсів, сайтів;
335

мотивацію бібліотекарів до їх активної участі у запропонованих
методичних формуваннях, а також в обласних, районних чи міських
методичних заходах, де презентувати приклади творчої співпраці з музеями
(шкільними, сільськими, районними, міськими, обласними), державними
бібліотеками, громадськими організаціями у питаннях формування системи
цінностей школярів;
вивчення та поширення кращого досвіду бібліотекарів у плані
реалізації вищеозначеної проблеми та представлення їх на сайтах відділу
освіти, методичного кабінету (центру), блогах методистів. Матеріали можуть
доповнюватися презентаціями книг, проектів, зустрічей, циклами віртуальних
виставок, заочними та віртуальними екскурсіями, фотоматеріалами,
відеороликами, репортажами, нетрадиційними бібліотечними заходами та ін.;
популяризацію кращого позитивного досвіду роботи бібліотекарів
щодо підтримки виховуючого середовища, духовного і культурного простору
на обласному й всеукраїнському рівнях;
створення бібліотекарями власних веб-ресурсів та презентацію їх
користувачам.
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В РЕГІОНІ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ В КЛАСІ З
ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ
І.В. Червонець,
завідувач науково-методичної лабораторії з інклюзивного та інтегрованого
навчання кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти комунального
закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;
А.Л. Басиста,
учитель початкових класів комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного навчання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
Сучасний
етап
соціально-економічної
перебудови
суспільства
знаменується актуалізацією питань усвідомлення нових і розширення
усталених завдань та цінностей щодо навчання і виховання дітей з особливими
освітніми потребами. Наразі модернізація освіти спрямована в першу чергу на
удосконалення існуючої системи спеціальної освіти та пошук нових шляхів
надання якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах
загальноосвітніх навчальних закладів.
Запровадження інклюзивних підходів у педагогічну практику повністю
відповідає головним демократичним засадам і цінностям, гуманістичним
поглядам, змінюються підходи щодо організації, структури та супроводу
навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами в
умовах загальноосвітнього навчального закладу. Це заклад, що забезпечує
безбар’єрне фізичне середовище, адаптує навчальні програми та плани, методи
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та форми навчання, забезпечуючи тим самим успішне навчання всіх дітей, у
тому числі дітей з особливими освітніми потребами; залучає батьків, або осіб,
які їх замінюють до співпраці; взаємодіє з фахівцями для надання спеціальних
послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей; створює атмосферу в
шкільному середовищі.
Україна поступово рухається в напрямі міжнародної практики збільшення
кількості загальноосвітніх навчальних закладів, готових до надання якісних
освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами. Такі заклади освіти
називають інклюзивними, а освітній процес у них – інклюзивним.
Примітка. Інклюзивна школа – це заклад освіти, який відкритий для
навчання всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних,
емоційних, мовних чи інших особливостей [1; 8].
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 18.05.2012 року № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» навчання дитини з
особливими освітніми потребами у загальноосвітньому навчальному закладі є
індивідуальним, оскільки кожна дитина внаслідок різноманітних чинників має
індивідуальний розвиток. Індивідуальне планування навчально-виховного
процесу має на меті:
• розроблення комплексної програми розвитку дитини з особливими
освітніми потребами з врахуванням індивідуальних особливостей, що
допоможе педагогічному колективу закладу пристосувати середовище до
потреб дитини;
• надання додаткових послуг та форм підтримки у процесі навчання;
• організацію спостереження за динамікою розвитку учня.
Комплексна індивідуальна програма розвитку дитини
з особливими освітніми потребами
Дитина з особливими освітніми потребами, яка залучається до
загальноосвітнього навчального закладу, має пройти комплексне обстеження. З
одного боку комплексне обстеження забезпечується групою фахівців закладу:
заступник директора з навчально-виховної роботи, учителі, асистент учителя,
психолог, вчитель-дефектолог із обов’язковим залученням батьків, або осіб, які
їх замінюють; з другого – незалежною командою спеціалістів, зокрема,
психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК). До розроблення
індивідуальної програми розвитку учня директор закладу має залучати тих
фахівців, які будуть працювати з дитиною і відповідно здійснювати
спостереження за динамікою розвитку учня протягом навчального періоду. За
результатами комплексного обстеження дитини з особливими освітніми
потребами на основі рекомендацій відповідної психолого-медико-педагогічної
консультації та Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, група фахівців складає індивідуальну програму розвитку
та індивідуальний навчальний план, які розробляються на один рік. Двічі на рік
(за потребою частіше) відповідні документи переглядається з метою їх
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коригування. Індивідуальну програму розвитку слід переглядати у таких
випадках, коли:
• у дитини виникають труднощі у засвоєнні визначеного змісту
навчального матеріалу;
• є необхідність перейти до наступного рівня складності виконання
завдань.
Примітка. Діти з особливими освітніми потребами – діти сліпі та зі
зниженим зором, глухі та зі зниженим слухом, з тяжкими порушеннями
мовлення, із затримкою психічного розвитку (у тому числі діти з розладами
аутичного спектру), навчання і виховання яких здійснюється у спеціально
створених умовах [3].
Оскільки діти з особливими освітніми потребами часто мають багато
специфічних потреб, важливо, щоб над їх задоволенням працювала група
фахівців різного профілю. Одна людина не в змозі займатися питаннями
когнітивного, моторного, соціального, комунікативного розвитку дитини тощо.
Це може зробити лише команда відповідних фахівців, які активно
співпрацюють і обмінюються знаннями та інформацією. Звичайно, членами цієї
команди мають бути батьки, оскільки вони відіграють у житті дітей
надзвичайно важливу роль.
Наукові дослідження свідчать, що при командній роботі приймаються
більш обґрунтовані та якісні рішення, а наслідки діяльності кращі, ніж у разі
самостійної роботи кожного члена команди. Дійсно, високоякісні програми
можуть бути створені лише за умови активної співпраці педагогів, батьків, і
фахівців. Також важливим фактором є командний дух, почуття приналежності,
які сприяють плідному співробітництву.
З чого почати?
Комплексне
обстеження
передбачає
вивчення
індивідуальних
особливостей учня, його можливостей і потреб, рівня сформованості у нього
пізнавальних процесів і дій. Для проведення обстеження залучаються
спеціалісти з багатьох галузей, наприклад, учитель, асистент учителя, логопед,
психолог, соціальний педагог, фізіотерапевт тощо. За допомогою різних
методик вони визначають рівень функціонування дитини з особливими
освітніми потребами в соціальній, емоційній, навчальній/когнітивній,
комунікативній та/або поведінковій сфері.
Отже, така робота спрямована на вивчення:
співвідношення рівня розумового розвитку дитини і вікової норми;
рівня розвитку когнітивної сфери;
особливості емоційно-вольової сфери;
індивідуально-типологічних особливостей;
рівня сформованості мотивації до навчання;
рівня розвитку комунікативних здібностей;
розумової працездатності та темпу розумової діяльності.
Слід зауважити, що потреби дитини з особливими освітніми потребами
можуть змінюватися відповідно до змін навчального середовища, ступеня
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сформованості в неї навичок саморегуляції чи залежно від її віку. Така оцінка
відбувається декілька разів упродовж всього періоду навчання дитини. Її
необхідно повторювати щоразу, коли змінюється спроможність дитини з
особливими освітніми потребами функціонувати в будь-якій із перелічених
сфер.
Одержаний в результаті вивчення матеріал уважно аналізується,
систематизується, осмислюється та узагальнюється. На підставі його асистент
учителя оформляє індивідуальну програму розвитку учня, яка складається з
наступних розділів:
• загальна інформація про дитину;
• наявний рівень знань і вмінь дитини;
• спеціальні та додаткові освітні послуги;
• адаптації /модифікації навчальних матеріалів.
Примітка. Асистент учителя – педагогічний працівник, який забезпечує
розробку
комплексної
індивідуальної
програми
розвитку
дитини,
індивідуального навчального плану, індивідуальної навчальної програми,
супроводжує процес індивідуального навчання і виховання учнів з особливими
освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу [2].
У розділі «Загальна інформація про дитину» зазначають ім’я та прізвище
дитини, її вік, проблему розвитку (інформація про особливі освітні потреби).
Також у цьому розділі вказують телефони батьків, дату зарахування дитини до
навчального закладу та строк, на який складено індивідуальну програму
розвитку дитини, індивідуальний навчальний план, індивідуальну навчальну
програму.
У розділі «Наявний рівень знань і вмінь» зазначають інформацію щодо
впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання (відомості,
надані психолого-медико-педагогічною консультацією). Не пізніше (орієнтовно
жовтень-листопад) до цього розділу вносять результати вивчення дитини. Щоб
зібрати таку інформацію, група фахівців протягом 1-2 місяців (залежно від
складності порушення) вивчає можливості та потреби дитини, фіксує
результати вивчення. Зокрема, у результатах вивчення необхідно зазначити:
• вміння дитини, її сильні якості та труднощі;
• стиль навчання (візуальний, кінестетичний, багатосенсорний та інші,
особливо якщо один зі стилів домінує);
• характер і зміст допомоги, яку дитині потрібно надати.
Визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дитини з
особливими освітніми потребами здійснюють з метою:
• інформування дитини про її індивідуальні досягнення;
• формування позитивної мотивації дитини до навчання;
• визначення ефективності педагогічної діяльності вчителів.
До індивідуальної програми розвитку дитини за потреби можуть
додавати індивідуальний навчальний план та індивідуальну навчальну
програму.
Розділ «Спеціальні та додаткові освітні послуги» містить розклад занять
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дитини з відповідними фахівцями (вчителем-логопедом, фізіотерапевтом,
практичним психологом та іншими спеціалістами). У цьому розділі також
вказують кількість і тривалість таких занять із дитиною.
Актуальним залишається питання складання індивідуальної програми
розвитку з врахуванням адаптацій та модифікацій, які слід розробити для
облаштування середовища, застосування належних навчальних методів,
матеріалів, обладнання відповідно до індивідуальних особливостей дитини.
Примітка. Адаптація – змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи
зміст або концептуальну складність навчального завдання. Зокрема, відповідно
до потреб дитини можуть використовуватись такі види адаптацій:
• пристосування середовища (збільшення інтенсивності освітлення в
класних кімнатах, де є діти з порушеннями зору; зменшення рівня шуму в класі,
де навчається слабочуюча дитина, забезпечення її слуховим апаратом;
створення відокремленого блоку в приміщенні школи для учнів початкової
ланки);
• адаптація навчальних підходів: змісту, методів і форм навчальної
діяльності (використання навчальних завдань різного рівня складності;
збільшення часу на виконання, зміна темпу занять, чергування видів діяльності
тощо);
• адаптація методичних матеріалів (адаптація навчальних посібників,
наочних та інших матеріалів; використання друкованих текстів з різним
розміром шрифтів, казки-підказки тощо).
Крім того, адаптації – це зміна методики викладання матеріалів, та /або
продуктів навчальної діяльності, які здійснюються для того, щоб дати учням
змогу виконувати встановлені навчальною програмою вимоги до рівня знань,
умінь і навичок; врахування стилів навчальної діяльності всіх учнів у класі.
Модифікація – трансформує характер подачі матеріалу шляхом зміни
змісту або концептуальної складності навчального завдання. Наприклад,
скорочення змісту навчального матеріалу; модифікація навчального плану або
цілей і завдань, прийнятих для конкретної дитини, корекція завдань,
визначення змісту, який необхідно засвоїти [2].
Наприклад, вчителі часто модифікують навчальні цілі для учнів, які
унаслідок порушень когнітивної сфери, неспроможні опановувати матеріал
освітнього стандарту. У такому випадку основну увагу в навчальному процесі
зосереджують на формування базових математичних навичок, засвоєння
елементарних навичок читання й письма аби навчити учня пристосовуватися до
життя.
Складання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими
освітніми потребами має диференційований характер, опирається на
результати аналізу проблеми розвитку дитини та її освітніх потреб. Наприклад,
якщо у класі з інклюзивним навчанням навчаються діти з особливими освітніми
потребами однієї нозології, то для кожного окремо розробляють ту частину
індивідуальної програми розвитку, яка стосується їхніх відмінностей та потреб,
навчальна програма може бути спільною; або ж якщо дитина з особливими
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освітніми потребами має сенсорні порушення при збереженому інтелекті і
потребує створення відповідних адаптацій навчальних матеріалів та
корекційних занять із вчителем-дефектологом, то для неї розробляють ту
частину програми розвитку, яка стосується надання цих послуг та створення
відповідних адаптацій. За потреби адаптують навчальну програму, а от
розроблення індивідуального навчального плану є недоцільним.
Дитина з особливими освітніми потребами засвоює навчальний матеріал
та отримує оцінку своїх знань відповідно до індивідуальної програми розвитку
дитини. Тому таку програму складають з огляду на рівень розвитку цієї дитини,
її можливостей, враховуючи рекомендації психолого-медико-педагогічних
консультацій (ПМПК).
Орієнтовний варіант індивідуальної програми розвитку дитини
з особливими освітніми потребами
Індивідуальна програма розвитку дитини – це документ структура якого
чітко описана в інструктивно-методичному листі Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 18.05.2012 року № 1/9-384 «Про організацію
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». Він закріплює
вимоги до організації навчання, зокрема, визначає характер освітніх послуг та
форм підтримки дитини з особливими освітніми потребами та її батьків.
Беручи до уваги той факт, що педагогічні працівники відчувають
труднощі в складанні індивідуальної програми розвитку дитини, яка навчається
в класі з інклюзивним навчанням, наводимо приклад такої програми для учня з
порушеннями зору.
Індивідуальна програма розвитку дитини
(Навчально-виховний комплекс «Гайворонська гімназія - загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №5» Кіровоградської області)
Дитина Петрова Лариса
Дата народження 29.10.2006 року
Вік 8 років
Батьки, або особи, які їх замінюють:
Батько Петров Віктор Іванович
Телефон 099…..
Мати Петрова Олена Петрівна
Телефон 097…..
Особливості розвитку
Сприймання. Відставання психічного розвитку, обмеження розуміння
слів, відсутність конкретних уявлень про оточуючий світ, слабке орієнтування
та обмеженість мобільності у просторі, затримка розвитку дрібної моторики.
Уявлення. Знижений рівень узагальненості і чіткості, труднощі
формування і збереження уявлень про форму, величину, пропорції предметів і
зображень. Сформовані уявлення – неповні, недостатньо чіткі, розмиті.
Увага. Дефіцит мотиваційного компонента уваги, слабо розвинена
здатність до довільної уваги. Труднощі сприймання негативно позначилися на
об’ємі, переключені і стійкості уваги.
Пам'ять. Зниження запам’ятання наочного матеріалу, низький рівень
узагальненості уявлень, пов’язаних з слабким диференціюванням істотних і
другорядних ознак предметів і явищ навколишнього світу.
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Мислення. Обмежені можливості порівняння ознак сприйнятих предметів,
виникають труднощі їх практичного аналізу і синтезу. Труднощі встановлення
смислових зв’язків між об’єктами, утруднення при класифікації предметів,
недостатній розвиток наочно-образного і наочно-дієвого рівнів розумової
діяльності.
Уява. Обмежені можливості розвитку уяви, труднощі у створенні образів
об’єктів.
Мовлення. Обмежені візуальні можливості контролю за мовними і
немовними засобами спілкування, порушення звуковимови, несформованість
лексико-граматичного складу, зв’язного мовлення, зумовлені недоліками
чуттєвого сприймання навколишнього світу; невідповідність між великим
запасом слів і недостатнім запасом образів об’єктів пізнання.
Емоційно-вольова сфера. Відзначається своєрідність емоційно-вольової
сфери. Виявляється невпевненість, пасивність, порушення працездатності, що
проявляється в зниженні виконання об’єму завдань, появі помилок.
Чи отримувала дитина допомогу? Так, Лариса відвідувала логопедичні
заняття.
Дата вступу до школи вересень 2014 року
Клас 1-В
Вчитель Ворнік Н.О
Асистент вчителя Береза І.Г.
Строки дії програми (вересень 2014 по червень 2015 року)
Присутні на засіданні з приводу розробки індивідуальної програми
розвитку дитини.
Присутні
Дата
Поліщук В.П.
директор закладу

10.09.2014

Кучерик В.М.,
вчитель початкових
класів

10.09.2014

Паламарчук С.О.,
асистент вчителя

10.09.2014

Гаджаман О.В.,
практичний психолог

10.09.2014

І півріччя
Пропозиції
Розвиток
співвідношення
слова з образом
предмета,
формування
граматичної будови
і зв’язного
висловлювання
Сприяти розвитку
уваги шляхом
залучення до
різних видів
діяльності
(навчальної,
ігрової, трудової)
Розвивати
сприймання
просторових ознак,
просторових
відношень
Удосконалювати
розумовну
діяльність шляхом
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ІІ півріччя
Дата
Пропозиці
ї

Петрова О.П., мати

10.09.2014

постійної взаємодії
сенсорних
(чуттєвих) і
логічних
компонентів.
Мислення
збагачувати за
рахунок чуттєвих
образів та
формуванню
логічних розумових
операцій
Знати особливості
розвитку дитини з
порушенням зору,
впливу первинного
дефекту на
формування
психічних функцій,
рухових,
соціальних,
навчальних та
інших умінь

Перелік спеціальних і додаткових видів послуг:
Вид послуг
Кількість годин на Розклад
Місце
тиждень
проведення
Корекційні заняття з 2 год/тиждень
Вівторок,
Кабінет 231
учителемчетвер
тифлопедагогом
Корекційні заняття з 2 год/тиждень
Середа,
Кабінет 322
вчителем-логопедом
п’ятниця
Корекційні заняття з 2 год/тиждень
Понеділок, Кабінет 422
практичним
четвер
психологом
Примітка. З урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної
консультації та типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, передбачається від трьох до восьми годин на тиждень для
проведення корекційно-розвиткових занять. Такі години враховуються під час
визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження дітей
з особливими освітніми потребами.
Я ЗГОДЕН зі змістом ІПР.
Я мав можливість брати участь у розробці цього плану.
Підпис батьків, або осіб, які їх замінюють__________________
Дата
Процес планування
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На початку планування важливо якомога більше дізнатися про склад
учнівського колективу. Приступаючи до планування й реалізації навчального
процесу, вчитель має відповісти на декілька запитань. Наприклад, з чого
почати; який матеріал запропонувати учням на уроці; як викладати його; що
мають робити учні; як побудувати урок для розмаїтого учнівського колективу;
а також, як оцінити правильність та ефективність своєї практики.
Розглянемо завдання вчителя, який навчає дитину з особливими освітніми
потребами у класі з інклюзивним навчанням.
Перед початком планування вчитель має:
• детально проаналізувати свій підхід до викладання та скласти зріз
учнівських потреб;
• продумати, як залучати дітей до навчальної діяльності на кожному
уроці;
• створювати умови для набуття успішного навчального досвіду;
• спонукати дітей усвідомлювати власну роль у навчанні;
• структурувати й спрямовувати їхню діяльність;
• пробуджувати інтерес до змісту предмета й надавати достатньо часу для
відповіді, а також приділяти увагу не лише когнітивному а й соціальному
розвитку учнів.
Для вивчення загальних учнівських потреб на підготовчому етапі
рекомендується ознайомитися з даними про учнів, провести бесіду з їхніми
батьками й педагогами, які навчали цих дітей раніше. Вчителю необхідно
дібрати методи й форми роботи з урахуванням індивідуальних потреб учнів.
Таким чином:
- дітям з обмеженими можливостями здоров’я необхідно допомогти
усвідомлювати, виділяти й інтерпретувати (сприймати) інформацію;
організовувати і запам’ятовувати її; розвивати усне мовлення, навички
розпізнавання слів, розуміння прочитаного та навички письмового мовлення;
- для дітей із затримкою в розвитку слід створювати низку послідовних
навчальних досвідів із поступовим зростанням їхньої складності в міру
формування в дітей потрібних навичок;
- дітям з проблемами уваги й поведінки необхідно допомагати
розвивати навички самоконтролю; контролювати рівень своєї концентрації й
уваги; навчати їх прийомів організації своєї діяльності та управління часом;
формувати прийоми контролю власної поведінки;
- допомога дітям з труднощами спілкування полягає в навчанні
виражати свої думки, застосуванні форм роботи, які спонукають дітей до
розмови одне з одним;
- для учнів, які володіють навичками читання й письма на середньому
рівні або випереджають своїх однолітків, корисно застосовувати методи
проблемно-орієнтованого навчання, заохочувати до більшої самостійності,
створювати умови для розвитку критичного й творчого мислення [1, с. 126].
Крім того, вчителю необхідно систематично працювати над формуванням
соціальних навичок усіх дітей та поєднувати з когнітивним навчанням.
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Отже, базова ідея розробки індивідуальної програми розвитку дитини з
особливими освітніми потребами полягає в тому, що кожна дитина в класі
здатна навчатися та має індивідуальні відмінності; а також, що учні мають
працювати в гнучкому навчальному середовищі, за гнучкою програмою та
гнучкою методикою.
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«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для
дітей з особливими освітніми потребами».
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СКЛАДАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ УЧНЯ СПЕЦІАЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ АБО СПЕЦІАЛЬНОГО КЛАСУ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Л.В. Місюня,
методист науково-методичної лабораторії з інклюзивного та інтегрованого
навчання кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти комунального
закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського»
Спеціальний навчальний заклад (спеціальна загальноосвітня школа,
спеціальна школа-інтернат) – загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів
для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, –
забезпечує реалізацію права таких громадян на здобуття повної загальної
середньої освіти та здійснює заходи з реабілітації, професійну орієнтацію та
підготовку, проводить корекційно-розвиткову роботу з дітьми [5; 6]. Спеціальні
класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх
навчальних закладах – це окремі класи у загальноосвітніх навчальних закладах
для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового
розвитку, у спеціально створених умовах [3]. А це – безперешкодний доступ до
території та приміщень ЗНЗ, відповідна навчально-матеріальна база та
відповідне кадрове забезпечення.
У методичних рекомендаціях МОН України, які регламентують
організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з
особливими освітніми потребами, наголошується на необхідності створення
спеціальних класів для дітей з розладами спектра аутизму, бо саме такі класи є
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важливими для підготовки та адаптації цих дітей до навчання у спеціальних або
загальноосвітніх навчальних закладах. Для формування навичок соціальної
поведінки такі діти потребують спеціальних умов та спеціально організованого
середовища. Чим раніше таке середовище для дитини буде створено, тим
менше її розвиток відхилятиметься від норми, тим кращою буде її адаптація.
Навчання дітей з аутизмом повинно проводитися за індивідуальними
програмами, складеними з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку
кожної дитини [5].
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 18.05.2012 р. № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах», листа Міністерства освіти і науки
України від 13.08.2014 р. №1/9-413 «Про організацію навчально-виховного
процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»,
для учнів з обмеженими можливостями здоров’я має розроблятися
індивідуальна програма розвитку (ІПР) [4; 5].
Індивідуальна програма розвитку розробляється групою фахівців
(заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент вчителя,
психолог, вчитель-дефектолог та інші) з обов’язковим залученням батьків, або
осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних форм і методів навчання
дитини з особливими освітніми потребами на основі рекомендацій відповідної
психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) та Типових навчальних
планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. У разі відсутності
у навчальному закладі вчителя-дефектолога, залучається відповідний фахівець
ПМПК, навчально-реабілітаційного центру, спеціальної загальноосвітньої
школи (школи-інтернату) тощо [6].
ІПР містить загальну інформацію про учня, визначає систему додаткових
послуг інших спеціалістів, засоби і шляхи щодо необхідної адаптації
навчального середовища, модифікації навчальних матеріалів, індивідуальну
навчальну програму та за потреби індивідуальний навчальний план [4].
Обов’язковою умовою при складанні індивідуального навчального плану
та індивідуальної навчальної програми є врахування висновків та рекомендацій
ПМПК щодо вибору для дитини навчальної програми [5].
Ця вимога поширюється також на діяльність навчальних закладів
(загальноосвітніх та спеціальних), у яких функціонують спеціальні класи для
дітей з особливими освітніми потребами [5].
Індивідуальна програма розвитку (ІПР) – це один з найважливіших
інструментів у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. ІПР – це
формальний документ, який містить детальну інформацію про дитину і
послуги, які вона має отримувати. Вона розробляється командою педагогів і
фахівців та об’єднує їхні зусилля з метою розробки комплексної програми
роботи з дитиною і, водночас, визначає, які саме послуги надаватиме кожний
фахівець. Батьки є активними учасниками розробки ІПР, оскільки вони знають
своїх дітей краще за інших. ІПР визначає необхідні адаптації, модифікації та
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слугує підґрунтям для подальшого планування навчальних занять. ІПР
розробляється та реалізується для кожної дитини з ООП [2].
Під час створення ІПР головна увага звертається на розробку конкретних
навчальних стратегій і підходів. ІПР повинна містити наступні компоненти:
Інформація про дитину загального характеру: ім’я дитини, її вік,
адреса, телефон, імена батьків, порушення розвитку, дата зарахування дитини
до відповідного закладу, термін дії програми;
Поточний рівень знань і вмінь дитини: наводяться відомості про
рівень розвитку дитини, зафіксовані під час спостережень і досліджень: її
вміння, сильні якості, стиль навчання, що дитина не вміє робити, у чому їй
потрібна допомога тощо. У програмі має бути зазначено, що турбує батьків.
Має бути наведена інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її
здатність до успішного навчання в класі загального розвитку. Всі відомості
мають бути максимально точними, оскільки вони є підґрунтям для подальшої
розробки завдань;
Спеціальні та додаткові послуги: в ІПР мають бути передбачені
заняття з відповідними фахівцям: логопедом, сурдологом, фізіотерапевтом,
психологом та іншими спеціалістами. Педагоги та фахівці співпрацюють над
інтегруванням додаткових послуг у навчальний процес. Іноді дитина потребує
більш інтенсивних або особливих послуг, які можуть навадатись у
відповідному середовищі. Якщо ж дитина навчається в інклюзивному чи
спеціальному класі у загальноосвітній школі, вона може отримувати корекційну
допомогу за місцем навчання (за наявності спеціалістів), або ж на
логопедичному пункті, у навчально-реабілітаційному центрі, ПМПК;
реабілітаційні послуги відповідно до індивідуальної програми реабілітації
дитини-інваліда – в реабілітаційних закладах інших відомств [6].
Відповідна адаптація середовища дає змогу дітям з ООП навчатися
загальноосвітньому просторі. При розробці програми необхідно звернути увагу
на необхідне облаштування середовища, використання належних навчальних
методів, матеріали та обладнання, урахувати сенсорні та інших потреби учня.
Виважене, ефективне навчання приносить користь всім дітям. Однак, для
дітей з ООП може стати необхідною додаткова, а іноді і спеціальна підтримка у
навчанні, яка допоможе їм брати повноцінну участь у заняттях і реалізовувати
свій потенціал.
Щоб досягти успіху та задовольнити різноманітні потреби дітей,
зумовлені їхніми здібностями, рівнем розвитку, інтересами та іншими
відмінностями, педагогам необхідно змінювати методи навчання, навчальне
середовище, матеріали тощо. Педагоги, котрі досягають успіху в навчанні дітей
з ООП, застосовують різноманітні методи навчання, які змінюються залежно
від спеціальних потреб дитини. Ці зміни або пристосування до потреб дитини
відбуваються через адаптації або модифікації.
Адаптація - це зміни методики викладання матеріалів та/або
продуктів навчальної діяльності, які здійснюються для того, щоб дати учням
змогу виконувати встановлені навчальною програмою вимоги до рівня знань,
348

умінь і навичок. Адаптація - це спосіб забезпечення навчальних потреб та
врахування стилів навчальної діяльності всіх учнів у класі [1]. Наприклад, під
час проведення педагогічних занять дитину, яка має проблеми зору педагог
садить ближче до себе; або дитину із синдромом Дауна, яка потребує
тактильного, тілесного контакту – біля педагога.
Під час вибору того чи іншого виду адаптації слід бути обачним, не
використовувати адаптацію, якщо вона не потрібна. Вибір виду адаптації має
бути лише тоді, коли це необхідно для успішного застосування методу
навчання.
Сфери адаптації:
фізичне середовище – адаптація змінює середовище (пандус,
пристосування туалету, зміна освітлення, розташування меблів тощо);
навчання – адаптація змінює процес навчання (спосіб повідомлення
матеріалу, спосіб організації дітей);
адаптація індивідуального навчального плану – модифікація навчального
плану або цілей і завдань, видозміна завдань тощо;
вказівки - адаптація змінює методи та щоденні заняття, які використовує
педагог;
матеріали - адаптація полягає у пристосуванні навчальних інструментів
та матеріалів до індивідуальних потреб дитини (об’ємні пензлі, олівці, аркуші із
завданнями, роздатковий матеріал);
Вибір видів адаптації та модифікації здійснюється з урахуванням
конкретних потреб дитини, а саме:
поведінка: адаптація спрямована на вирішення проблем, які пов’язані з
виконанням правил та вимог до поведінки. Наприклад, дитина з дефіцитом
уваги може потребувати частих перерв. Або дитина з аутизмом при переході
від одного виду діяльності до іншого потребує візуальних підказок (наприклад,
це можуть бути піктограми, які допоможуть дитині зорганізувати свою
діяльність);
організаційні навики – адаптація допомагає дітям зосередити увагу на
завданні, що виконується. Наприклад, при виконанні завдань на роздаткових
аркушах, дитині яка має проблеми із сприйняттям цілісного образу предметів,
доцільно розділити сторінку на розділи;
сенсорні потреби – адаптація шляхом надання дитині допоміжних засобів
(слуховий апарат, окуляри тощо). Наприклад, дитині з порушенням слуху
відводять місце ближче до вчителя.
Модифікація – це зміна кількості, сутності чи змісту навчальних
цілей, які має досягти учень відповідно до освітнього стандарту [1].
Модифікації навчання – модифікації змінюють характер навчання, змінюючи
зміст або понятійну складність навчального завдання. Наприклад, вчитель для
всіх дітей в класі готує тести з трьома завданнями, а для дитини з синдромом
Дауна – лише одне.
Модифікації можуть бути виконані шляхом:
скорочення змісту матеріалу, який необхідно засвоїти. Наприклад, на
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занятті з розвитку мовлення дитині з РДА достатньо лише назвати певний
малюнок, тоді як інші діти повинні його описати;
зниження вимог до участі в роботі – дитина може виконувати лише
частину завдань. Наприклад, дитина з дефіцитом уваги може виконати лише
два завдання, тоді як всі інші виконують п’ять.
Будь-які види модифікацій необхідно обговорювати з родиною дитини,
оскільки у більшості випадків модифікація змінить те, що дитина має знати і
вміти робити.
Невід’ємною складовою процесу розроблення індивідуальної програми
розвитку є оцінка динаміки розвитку дитини з особливими освітніми
потребами, збирання відомостей про її успіхи (учнівські роботи, результати
спостережень педагогів, контрольні листки, результати тестів, тощо) [4].
Визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок учнів з
особливими освітніми потребами здійснюється з метою забезпечення
позитивної мотивації навчання, інформування учнів про їх індивідуальні
досягнення, визначення ефективності педагогічної діяльності вчителів [4].
Мета і завдання: саме вони мають допомогти дитині опанувати певні
завдання і вміння. Вони мають відповідати поточному рівневі розвитку учня. У
визначені цих цілей і завдань беруть участь всі особи, причетні до роботи з
дитиною тобто вчителі, психолог, дефектолог, батьки.
Мета - це твердження щодо бажаного результату. Вона стосується знань,
умінь, поведінки і мають бути чітко сформульовані, висловлені через позитивні
твердження та бути зрозумілими всім, хто їх читає. Завдання - це необхідні
проміжні кроки на шляху до окресленої мети, написані зрозумілими та
простими термінами.
Мета і завдання мають бути визначені в усіх сферах, де спостерігаються
відставання у розвитку (інтелектуальний, соціальний та емоційний розвиток,
розвиток моторики, мовленнєві навички тощо) [1].
Індивідуальна програма розвитку учня розробляється на один рік. Двічі
на рік (за потребою частіше) вона переглядається з метою коригування.
Зокрема, коли у дитини виникають труднощі у засвоєнні визначеного змісту
навчального матеріалу, чи навпаки виникає необхідність перейти до наступного
рівня складності виконання завдань [4].
Приклад індивідуальної програми розвитку
дитини з особливими освітніми потребами
Загальна інформація про дитину:
ПІБ____________________________________ Дата народження________
Батьки або опікуни______________________________________________
Адреса_____________________________________Тел.________________
Проблеми розвитку: у дитини відмічається відставання у розвитку у зв'язку з
вадами слуху; засвоює навчальну программу на низькому рівні і т.д.
Чи отримувала дитина допомогу, яку: а) не отримувала; б) займалася з
логопедом у ДНЗ; в) відвідувала спец.ДНЗ; г) стоїть на обліку та лікується.
Дата вступу до школи____________________ Клас___________________
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Вчитель_______________________________________________________
Строки дії програми з__________________до_______________________
Присутні на засіданні з приводу розробки ІПР:
№ з/п

Присутні

Дата

Наявний рівень знань і вмінь:
Психолого-педагогічний висновок: Відхилення у психічному розвитку,
порушення мовлення, пов’язані з первинним порушенням слуху. Недостатній
рівень розвитку, уповільненість пізнавальних процесів, зниження рівня
працездатності, швидка втомлюваність.
Рекомендації ПМПК: навчання за програмою спеціального
загальноосвітнього навчального закладу для дітей з вадами слуху (інклюзивне
навчання). Необхідний супровід психолога та логопеда.
Педагогічне спостереження: Темп роботи нерівномірний, з тенденцією
до зниження, спостерігається швидка втомлюваність. Увага нестійка, переважає
мимовільна, з труднощами переключається з одного виду діяльності на інший.
Сприймання матеріалу уповільнене. Пам'ять короткочасна. В стані втоми
дитина неуважна, важко осмислює і запам’ятовує нову інформацію, не може
зосередитись на пригадуванні. Поведінка дитини адекватна, переважає
гальмівний стан. У дитини наявні мовленнєві вади у зв’язку з порушенням
слуху. Під час висловлювання власної думки користується мімікою, жестами.
Письмо повільне, аграматичне. В написанні під диктовку допускає багато
помилок. Причинно-наслідкові зв’язки не встановлює. Висновки робить з
допомогою вчителя та після навідних запитань. Не здатна добирати власні
приклади. Отримані знання переносить на конкретні ситуації. При виконанні
завдань проявляє старанність. Разом з тим проявляє пасивність у навчальній
діяльності через наявні вади розвитку.
Програмовий матеріал засвоїла на низькому рівні. Арифметичні дії
виконує з допомогою, читає повільно, частково виконує звуко-буквенний
аналіз. Прочитане аналізує після повторного читання та за запитаннями
вчителя.
Дитина працьовита, щира, стримана. Має товаришів, активна, бере участь
у класних заходах. Любить малювати, танцювати.
Результати психологічного обстеження:
У дитини відмічається
недостатня успішність на заняттях, відсутність інтересу до змісту занять. Під
час обстеження у неї виразно виявилось поверхове, часом імпульсивне
ставлення до виконання запропонованих завдань. Вона в більшості випадків
включається у практичну діяльність без попереднього орієнтування в наочному
матеріалі та обдумування способу дії згідно умов завданняі. При цьому діє
переважно впевнено і рішуче. Таке ставлення підтримується дещо завищеною
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оцінкою дитини власних можливостей. Спостерігається байдужість до власних
помилок, але водночас вона отримує задоволення, коли її дії оцінюються
схвально.
Виявлені особливості психічної діяльності визначають незрілість її
особистості, інфантилізм поведінки, неадекватність оцінки власних
можливостей.
Характерним для дитини є нестійкість інтересу до діагностичних завдань,
висока його залежність від складності задачі: під впливом виникаючих
суб’єктивних труднощів він у неї різко згасає. При цьому вона намагається
будь-яким чином уникнути інтелектуального напруження, замінити складне
завдання значно простішим, спростити умови виконання завдання, або й зовсім
відмовитися від відповіді.
Якість виконання діагностичних завдань дитиною неоднакова. Лише два
завдання з 10 вона виконала самостійно, половину інших – з незначною
допомогою, решту виконала частково з неповним розумінням їх суті, навіть при
значній допомозі психолога. Відносно успішне виконання частини завдань
показало, що дитина здатна діяти раціонально, адекватно до умов задачі, коли
вона їй доступна.
Особливості виконання завдань, спрямованих на узагальнення, розуміння
прихованого змісту, переосмислення ситуації свідчать про конкретність її
мислення. Слабкою ланкою розвитку дитини є словесно-логічне мислення.
Поверховість, недостатня вдумливість, некритичність мислення негативно
позначились на формуванні у неї навичок словесного міркування. Здатність до
аналітичного мислення знижена. Це проявляється в ситуаціях, де слід на основі
досвіду, знань, уявлень домислити факти, збагнути логіку розгортання подій,
розкрити причинно-наслідкові звязкиі, дати оцінку діям, вчинкам персонажів.
Аналіз результатів виконання діагностичних завдань дає підставу
констатувати у дитини невідповідність рівня розвитку віковим нормам.
Логопедичне обстеження: У дитини різко виражений мовленнєвий
розлад. Майже відсутнє фразове мовлення. Активний словник складається зі
звуконаслідувань і невеликої кількості загальновживаних слів з нечітким
промовлянням внаслідок вади слуху. Спілкується частіше жестами, мімікою.
Значення слів нестійкі, недиференційовані. Пасивний словник ширший, проте
розуміння мови поза ситуацією досить обмежене. Здатність відтворювати
звукову і складову структуру слова не сформована.
Аналіз результатів обстеження свідчить про наявність загального
недорозвитку мовлення І рівня.
Спеціальні та додаткові освітні послуги:
Вид послуг
Кількість год.
Місце
Розклад
на тиждень
проведення
Корекційні заняття
2 год.
Каб.213
Вівторок, четвер
з психологом
Корекційні заняття
2 год.
Каб.406
Середа, п’ятниця
з логопедом
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Стиль навчання:
Багатосенсорний___
Переважно слуховий____
Переважно кінестетичний____
Переважно візуальний V
Переважно тактильний____
Адаптації та модифікації:
Місце, умови
Визначене місце V
У малій групі____
Навчальні підходи Часта/невідкладна реакція з боку вчителя V
Об'єднання стилів навчання___
Спільне навчання___
Кооперативне навчання в группах/парах___
Інше___
Вказівки

Корекція поведінки

Матеріал та
обладнання

Організаційні
питання
Сенсорні потреби

Різні види вказівок___
Усні вказівки___
Письмові вказівки V
Демонстрація/моделювання V
Привертання уваги учня V
Інше___
Часті перерви V
Чітке визначення очікувань___
Робота в тиші___
Позитивні підкріплення V
Надання можливостей для вибору й альтернатив___
Надання можливості порухатися___
Близький безпосередній контроль___
Розміщення дитини у зручному місці V
Інше___
Книжки для сліпих, надруковані шрифтом Брайля___
Адаптовані версії книжок___
Затискачі, похилі дошки___
Інше___
Індивідуальні картки V
Індивідуалізований розклад занять учня V
Інше___
Стежити, чи правильно учень користується:
окулярами___
слуховим апаратом V
аудіо/ЧМ приладдям V
допоміжним технологічним обладнанням___
інше___
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Я ЗГОДЕН зі змістом ІПР.
Я мав можливість брати участь у розробці цього плану.
Підпис батька (матері) або опікуна __________________Дата___________
Індивідуальна навчальна програма
Визначення довгострокової мети та короткострокових завдань
Довгострокова мета: навчити дитину встановлювати причинно-наслідкові
зв’язки.
№
Короткострокові
Методи
Дата і прогрес
з/п
завдання
оцінювання
(зразки робіт,
спостереження,
контрольні листки,
тестові завдання,
стандартні тести)
1. Простий сюжетний
Спостереження,
Вересень-листопад.
малюнок
стандартні
Спостерігається
тести
незначний прогрес. Дитина
аналізує, що зображено на
2. Серія послідовних
Спостереження,
малюнку, встановлює
малюнків
стандартні
причинно-наслідкові зв’язки
тести
за допомогою навідних
3. Сюжетний малюнок з
Спостереження,
питань. Прихований зміст
прихованим змістом
стандартні
не усвідомлює.
тести
Довгострокова мета: оволодіти нумерацією в межах 5.
№
Короткострокові
Методи
Дата і прогрес
з/п
завдання
оцінювання
1. Назва та графічне
Спостереження,
Вересень-листопад.
зображення чисел
зразки робіт
Спостерігається суттєвий
(1 - 5)
прогрес. Дитина оволоділа
рахунком в межах 5,
2. Співвіднесення числа і
Спостереження,
співставляє кількість з
кількості предметів
зразки робіт
зображенням
3. Випадки одержання
Зразки робіт,
чисел,визначає сусідні
числа
контрольні
числа.
роботи
4. Місце числа в числовому Зразки робіт,
ряду
контрольні
роботи
5. Кількісне відношення
Зразки робіт,
між даним числом і
контрольні
сусідніми з ним числами роботи
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Довгострокова мета: розвиток звукової та лексичної сторін мовлення.
№
Короткострокові
Методи
Дата і прогрес
з/п
завдання
оцінювання
1.

Розвивати мовленнєвий
апарат до формування
правильної артикуляції
звуків
2. Розвиток мовленнєвого
дихання
3. Розширювати
активний словник
іменниками,
прикметниками
4. Накопичення
словникового запасу

Спостереження

Спостереження
Спостереження,
мовні картки
Спостереження

Вересень-грудень.
Прогресу у досягненні
конкретної мети немає..
Артикуляція звуків
нечітка. Відмічаються
позитивні зрушення у
роботі з мовленнєвого
дихання. Покращення у
накопиченні слів-іменників,
труднощі з
прикметниками .
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«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ШЛЯХ ДО ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ
ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ»
Упорядники:
В.П. Воловоденко,
провідний бібліотекар бібліотеки
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
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комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
З кожним роком у нашій державі інклюзивна освіта набуває все ширших
масштабів. Тому бібліотека нашої установи намагається якнайбільше зібрати
матеріалів з інклюзивної освіти. Тут зібрана література, яка допоможе
педагогам та батькам виховувати, розвивати та вдосконалювати дітей з
урахуванням принципів інклюзивної освіти. В
підібраних матеріалах
інклюзивне навчання розглядається як системний процес, спрямований на
забезпечення права кожної дитини на якісну, доступну освіту за місцем
проживання, задоволення її особливих потреб під час начального процесу, зі
створенням рівних умов для всіх. У матеріалах розглядаються принципи
інклюзивної освіти, умови розвитку інклюзивної практики, залучення до цього
процесу всього шкільного персоналу, батьків і громади. Даною літературою
можна скористатися в режимі читального залу чи абонементного відділу
безкоштовно. Щоб надати читачеві інформаційну, сигнальну, ідентифікаційну
та пошукову допомогу пропонуємо тематичний список літератури з проблеми:
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ФАХОВІ КОНКУРСНІ ВИПРОБУВАННЯ: ДОСВІД РЕГІОНУ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ»:
ДВАДЦЯТЬ РОКІВ РОЗВИТКУ НОВАТОРСТВА
Л.С. Голодюк,
заступник директора з науково-методичної діяльності комунального
закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, доцент
Європейський напрям розвитку суспільства спричиняє модернізаційні
зміни в освіті. Кожен рік – це новий вимір, нові потреби, нові вимоги.
Сьогоднішній учень бажає навчатися у сучасного вчителя, який відмінно знає
зміст свого предмету, може організувати результативне навчання на
доступному для школяра рівні, відмовився від шаблонних форм і методів
роботи і разом з тим, є позитивним, чуйним, доброзичливим. Отже, суспільство
бачить яскраву, творчу, новаторську особистість учителя, педагогічна
діяльність якого є міцним засобом формування і всебічного розвитку
особистості кожної дитини.
У період становлення України, як самостійної, незалежної держави
питання оновлення теоретичних і методичних напрямів у вивченні навчальних
предметів було дуже гострим, нагальним і набуло у своєму розв’язанні
державного статусу. Тому з метою виявлення і підтримання творчої праці
вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних
здобутків у 1995 році Кабінетом Міністрів України було затверджене
Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року».
Виділені завдання конкурсу були спрямовані на:
піднесення ролі вчителя у суспільстві і підвищення престижності
цієї професії;
привернення уваги громадськості, органів влади до проблем освіти;
сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової
майстерності вчителя;
поширення передового педагогічного досвіду;
забезпечення незалежної експертної оцінки педагогічної діяльності.
Тож у 1995-1996 навчальному році стартував перший всеукраїнський
конкурс «Учитель року». І упродовж двадцяти років в українській освіти даний
конкурс надає можливість виявляти у певній номінації педагогів, які є
найкращими представниками професії і новаторами у своїй справі.
Кожен рік учителі Кіровоградської області брали участь у вказаному
конкурсі, демонструючи високий рівень педагогічної компетентності. Наша
область є лідером за кількістю переможців (1996-2014 року, 2015 рік –
фінальний етап перенесений на вересень).
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Діаграма 1
Кількість переможців всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
за областями
Чернігівська
Чернівецька
Черкаська
Хмельницька
Херсонська
Харківська
Тернопільська
Сумська
Рівненська
Полтавська
Одеська
Миколаївська
м. Севастополь
м. Київ
Львівська
Луганська
Кіровоградська
Київська
Івано-Франківська
Запорізька
Закарпатська
Житомирська
Донецька
Дніпропетровська
Волинська
Вінницька
АР Крим

0
6
4
3
2
4
3
1
3
3
4
4
0

7
0
0

7
6
4
1
4
3
4
4

7
2
4

Пишаємося нашими переможцями, які після участі у конкурсу стали
знаними в Україні та за її межами.
Переможці всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
П/н

Прізвище, ім’я, по
батькові
Громовий Віктор
Володимирович

Рік

Номінація

Результат

1

2001

Директор
школи

Переможець

2

2001

Зарубіжна
література

Переможець

Каєнко Олександр
Васильович

3

2006

Інформатика

Переможець

Мельник Валентин
Іванович

4

2008

Світова
література

Переможець

Ціпов’яз Лариса
Валеріївна
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Навчальний заклад
Гімназії № 5 ім. Тараса
Шевченка
Кіровоградської міської
ради
Новоукраїнська гімназія
№ 7 Новоукраїнської
районної ради
Ліцей інформаційних
технологій
Олександрійської міської
ради
Навчально-виховного
об’єднання
―Олександрійська

5

2011

Образотворче
мистецтво

Переможець

Шлєєнкова Тетяна
Миколаївна

6

2014

Директор
школи

Переможець

Коваленко Сергій
Петрович

7

2014

Географія

Переможець

Красота Олександр
Володимирович

гімназія імені.
Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ
ступенів – школа
мистецтв‖
Кіровоградської області
―НВО ―загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №24
– Центр дитячої та
юнацької творчості
―Оберіг‖ Кіровоградської
міської ради
Навчально-виховний
комплекс
«Олександрійський
колегіум спеціалізована
школа» Олександрійської
міської ради
Вільшанська
загальноосвітня школа ІІІІ ступенів Вільшанської
районної ради

Примітка. Назви навчальних закладів подаються у відповідності з роками участі
педагогів у конкурсі.

Про кожного з переможців можна писати окремі статті, разом з тим
пропонуємо познайомитися з величними постатями педагогічної справи,
відвідавши інтернет-сторінки, блоги, сайти, створені педагогами.
Прізвище,
ім’я, по
батькові

Громовий
Віктор
Володимирович

Каєнко
Олександр
Васильович

Інтернет-джерела

Громовий Віктор Володимирович // Вікіпедія. [Електронний ресурс]. Режим
доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Громовий_Віктор_Володимирович
Громовий Віктор Володимирович // Фейсбук. [Електронний ресурс]. Режим
доступу: https://uk-ua.facebook.com/hromovyy.viktor

Каєнко Олександр Васильович // Сайт Новоукраїнської гімназії № 7.
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://novoukrainkagymnasium7.edukit.kr.ua/veb-storinki_veb-sajti_uchiteliv/kayenko_o_vuchitelj_svitovoi_literaturi/
Александр Каенко // Фейсбук. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001290053752&fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.al l
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Мельник
Валентин
Іванович
Ціпов’яз
Лариса
Валеріївна

Шлєєнкова
Тетяна
Миколаївна

Коваленко
Сергій
Петрович

Мельник Валентин Іванович // Вікіпедія. [Електронний ресурс]. Режим
доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Мельник_Валентин_Іванович

Ціпов’яз Лариса Валеріївна // Окремі факти біографії [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://kuncevo.ucoz.ru/dosvid/tcipovjaz/biogt-tsipov.htm
Шлєєнкова Тетяна Миколаївна //Сайт управління освіти Кіровоградської
міської ради [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://www.osvita.edukit.kr.ua/zasluzheni_pracivniki_ukraini/shlyeyenkova_t_m/
Урок «Вчитель року 2011» Шлєєнкова Т.М. // YouTube [Електронний ресурс].
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=8SOGObmz6Fw
Гурток декоративно-прикладного мистецтва «Палітра творчості»
[Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://nvo_school24.klasna.com/uk/site/gurtok-dekorativno-prikla.html

Олександрійський колегіум // Вікіпедія. [Електронний ресурс]. Режим
доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Олександрійський_колегіум
З досвіду роботи [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://teacherkr.blogspot.com/p/blog-page_6183.html

Блог учителя географії Красоти Олександра [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://krasgeovil.blogspot.com/2013_11_01_archive.html
З досвіду роботи [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://teacherkr.blogspot.com/p/hvhvhvhb.html
«Учитель року-2014» Олександр Красота про свою роботу у військкоматі: «Я
Красота
відчуваю себе рибою, яку змусили ходити по суходолу» [Електронний
Олександр
ресурс]. Режим доступу: http://novagazeta.kr.ua/index.php/podii/socium/284Володимирович uchytel-roku-2014-oleksandr-krasota-pro-svoiu-robotu-u-viiskkomati-yavidchuvaiu-sebe-ryboiu-iaku-zmusyly-khodyty-po-sukhodolu

Згадаємо і про лауреатів конкурсу. Усі шість лауреатів зайняли друге
місце у конкурсі і були за крок від перемоги.
П/н

1

Рік

Номінація

Результат

1998

Історія

Лауреат

Прізвище, ім’я, по
батькові

Грищенко Надія
Андріївна
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Навчальний заклад

Гімназії № 5 ім.
Тараса Шевченка
Кіровоградської
міської ради

2

2004

Зарубіжна
література

Лауреат

3

2005

Історія

Лауреат

4

2009

Українська
мова

Лауреат

5

2010

Хімія

Лауреат

6

2011

Світова
література

Лауреат

Гузь Ольга
Олександрівна

Загальноосвітня школа
I-ІII ступенів № 26
Кіровоградської
міської ради
Бирзул Оксана
Златопільська гімназії
Василівна
Новомиргородської
районної ради
Котляренко
Загальноосвітня школа
Наталія
І-ІІІ ступенів № 33
Миколаївна
Кіровоградської
міської ради
Жукова Оксана
Новоукраїнської
Володимирівна загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №
8 Новоукраїнської
районної ради
Бак Світлана
Троянська
Костянтинівна загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Голованівського
району

За роки проведення конкурсу Положення про конкурс не змінювалося.
Разом з тим, при класичному наборі конкурсних випробувань (представлення
досвіду роботи, фахове випробування, урок, творчий доробок та ін..)
змінювалися вимоги до змісту матеріалів та випробувань.
Аналізуючи щорічні методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу
всеукраїнського конкурсу «Учитель року» спроектуємо інноваційні зміни у
підготовці методичних матеріалів конкурсанта:

Методичні
матеріали: 4
конспекти уроків та
конспект
позакласного заходу
(друкований варіант)

Методичні матеріали:
4 конспекти уроків з
однієї теми та
конспект
позакласного заходу
(друкований та
електронний
варіанти)
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Методичні матеріали:
4 конспекти уроків з одніє
теми, у яких розкривається
система роботи учителя;
конспект факультативу,
заняття гурткової роботи
(електронний варіант з
електронними додатками
(презентаціями,
дидактичними матеріалами
тощо)

Блог або сай учителя з
методичними
матеріалами та
навчальним
матеріалом
інформацією для
учнів, інформацією
батьків, колег

Таким чином, конкурсант повинен не тільки ґрунтовно знати теорію та
методику викладання предмету, вміти вибудувати чітку систему роботи і
практично її реалізовувати, а й систематизувати все це за допомогою ІКТ на
власному блозі у кількох напрямах: учням, колегам, батькам та ін.. Такі
оновлення у конкурсних випробуваннях підтверджують думку про те, що
замало бути обізнаним у нових ідеях та не лише захоплюватися новаціями,
потрібно знати, де їх можна використати, уміти результативно впровадити.
Оновлення вимог до вчителя-конкурсанта дозволило нам удосконалити
організацію методичних заходів щодо підготовки їх до конкурсу. Так, з цього
року започаткована серія науково-методичних заходів для учасників
всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (схема 1).
Схема 1
Учитель, який має
бажання взяти участь у
всеукраїнському конкурсі
«Учитель року»

Методичні заходи,
організовані районними
(міськими) методичними
кабінетами (центрами)

Науково-методичні заходи,
організовані комунальним закладом
«Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»

Для учасників І (районного, міського)
туру конкурсу:
Семінар 1. Про організаційнопроцесуальні умови проведення
конкурсу;
Семінар 2. Теоретико-практичні аспекти
виконання конкурсного випробування
на обласному рівні(випробування 1).
Семінар 3. Теоретико-практичні аспекти
виконання конкурсного випробування
на обласному рівні (випробування 2). …
Семінар N. Теоретико-практичні
аспекти виконання конкурсного
випробування на обласному рівні
(випробування N).
Форма проведення семінарів:
дистанційна в он-лайн режимі.

Для учасників ІІ (обласного) туру конкурсу:
Семінар 1. Майстер-класи, які проводять
переможці обласного туру та учасники
заключного туру конкурсу минулих років.
Форма проведення семінарів: очна.

Для переможців ІІ (обласного) туру конкурсу:
Семінар 1-5. Теоретико-практичні аспекти
виконання конкурсного випробування на
всеукраїнському рівні (випробування 1-5).
Форма проведення семінарів: очна.

Більш детально з практичною реалізацією описаної вище схеми можна
ознайомитися на блозі «Конкурс «Учитель року - 2015» у Кіровоградській
області» за адресою http://konkurs2015.blogspot.com/p/blog-page_17.html.
Всеукраїнський конкурс «Учитель року» створює умови для творчої
самореалізації учителя, презентації своїх досягнення суспільству та визнання
учительською спільнотою та самим суспільством. Разом з тим, аналізуючи
активність участі педагогів у районному (міському) та обласному етапах ми
365

можемо говорити про ефективність організації науково-методичного супроводу
районними (міськими) методичними службами. Аналізуючи статистичні дані
участі педагогів у обласному турі (ІІ етапу) конкурсу за двадцять років,
відзначаємо активність та результативність роботи методичних служб міст
Кіровограда, Олександрії, Світловодська, Кіровоградського та Долинського
районів (діаграма 2)
Діаграма 2
Кількість учасників обласного туру (ІІ етапу) всеукраїнського конкурсу
«Учитель року» за період з 1996 року по 2015 рік
Облкомплекс
м. Кіровоград
м. Світловодськ
м. Олександрія
м. Знам’янка
Устинівський
Ульяновський
Світловодський
Петрівський
Онуфріївський
Олександрійський
Олександрівський
Новоукраїнський
Новомиргородський
Новоархангельський
Новгородківський
Маловисківський
Компаніївський
Кіровоградський
Знам’янський
Долинський
Добровеличківський
Голованівський
Гайворонський
Вільшанський
Бобринецький
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У процесі відновлення інформації про учасників конкурсу з’ясувалося,
що певна інформація втрачена. Бажання провести більш ґрунтовніший аналіз
виявилося не здійсненним, бо були б висвітлені неправдиві дані. Тому був
створений
блог
«Конкурс
«Учитель
року»»
(http://teacheroftheyear1996.blogspot.com/) на сторінках якого висвітлена
інформація, котру вдалося відтворити за наказами, публікаціями, спогадами. За
прізвищами педагогів ми бачимо небайдужих педагогів, які своєю працею у
різні роки доводили, що Кіровоградська земля є осередком новаторської
педагогічної думки.
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У цьому році свої професійні уміння, майстерність і творчі здобутки
представили на розгляд районного (міського), обласного та всеукраїнського
журі педагоги у номінаціях: «Українська мова та література», «Хімія»,
«Правознавство», «Образотворче мистецтво». Цікавим є той факт, що за
двадцять років проведення конкурсу номінацію «Українська мова та
література» учителі представляли 12 разів (табл.1).
Таблиця 1
Номінація
Біологія
Географія
Директор
школи
Етика
Заступник
директора
Іноземна мова
Інформатика
Історія
Математика
Музичне
мистецтво
Образотворче
мистецтво
Початкові
класи
Правознавство
Російська мова
Світова
(зарубіжна)
література
Трудове
навчання
Українська
мова та
література
Фізика
Фізична
культура
Хімія

2012
2014
2014

Проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року» за роками
2008 2004 2000 1997
2010 2006 2003 1999 1996
2001

2012
2004
2013
ф
2013
2011
2010
2013

2012
а
2009
2008
2007
2009

2011
н
2006
2005
2004
2005

2009
а
2002
2000
2000
2001

2006
н
1999
1998
1997

2015

2011

2007

2003

1999

2014

2011

2008

2006

2004

2015
2013
2014

2010

2007

2002

1999

2011

2008

2004

2001

2014

2010

2007

2003

1998

2015

2012

2009

2007

2005

2013
2012

2009
2008

2005
2005

2001
2001

1996
1997

2015

2010

2006

2002

1998

2003
а

1997
а

1996

2002

2000

1998

1996

2003

2002

2000

1999

1998

1997

1996

Приємно відзначити, що цього року переможцями в обласному турі
конкурсу стали молоді та перспективні вчителі, троє із них у І етапі заключного
туру стали дипломантами, тобто увійшли в дванадцятку найкращих учителів
України
(детальніше
за
адресою
http://ru.calameo.com/read/001217253f6da766deb46):
Номінація «Українська мова та література»
Бойко Людмила Борисівна, учитель української мови та літератури
комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання №6 «Спеціалізована
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загальноосвітня школа I-III ступенів, центр естетичного виховання
«Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».
Блог Людмили Борисівни http://ludmila-boyko.blogspot.com/.
Номінація «Правознавство»
Ворона Сергій Олексійович, учитель історії та правознавства
комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів №26 - дошкільний
навчальний заклад - дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської
міської ради.
Блог Сергія Олексійовича http://femida-nvk26kir.at.ua/.
Номінація «Образотворче мистецтво»
Резніченко Вікторія Сергіївна, учитель образотворчого мистецтва
комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання – «Загальноосвітня
школа I-III ступенів №31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької
творчості «Сузір'я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».
Блог Вікторії Сергіївни http://reznichenko31.blogspot.com/.
Номінація «Хімія»
Швець Олена Олександрівна, учитель хімії комунального закладу
«Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа
ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради Кіровоградської області.
Блог Олени Олександрівни http://6vec.blogspot.com/.
Бажаємо нашим конкурсантам успіху і перемоги у ІІ етапі заключного
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2015», який відбудеться у
вересні.
Про перебіг конкурсу, зразки конкурсних матеріалів, відеозаписи
майстер-класів переможці можна прочитати та побачити на сторінках блогу
«Конкурс «Учитель року - 2015» у Кіровоградській області» за адресою
http://konkurs2015.blogspot.com/p/blog-page_17.html.
«УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2015» НОМІНАЦІЯ «ХІМІЯ»
Т.В. Ціперко,
методист науково-методичної лабораторії природничо-математичних
дисциплін комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Щирі, добрі і вродливі,
Лагідні і справедливі.
Умілі вчителі і наставники,
Мудрощів життя порадники.
М.Сабадош
Це поет сказав наче про них, учасників І та ІІ етапу всеукраїнського
конкурсу «Учитель року - 2015» в номінації «Хімія» – майстри педагогічної
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справи, педагоги за покликанням, досконало володіють теорією та методикою
викладання хімії. Високий професійний рівень, знання дитячої психології,
сучасної дидактики дає їм змогу постійно вдосконалювати навчально-виховний
процес відповідно до сучасних вимог, робити його цікавим та ефективним.
Вони дають учням не лише ґрунтовні знання з хімії, а й виховують культуру
мислення, майстерно поєднують доступність навчання з його науковістю.
У 2014/15 навчальному році стартував 20-й ювілейний конкурс «Учитель
року - 2015», визначався кращий вчитель хімії і в нашій області. На виконання
відповідних нормативних документів у грудні-січні 2014-2015 навчального
року в області проходили І та II тури всеукраїнського конкурсу «Учитель
року». На виконання п. 3 наказу директора департаменту освіти і науки
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 25 листопада 2014 року
«Про проведення у 2014-2015 навчальному році другого (обласного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2015» на адресу КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського» надіслано інформацію про підсумки проведення
першого (районного) туру конкурсу з 14 районів та міст області
(Бобринецького,
Гайворонського,
Долинського,
Кіровоградського,
Маловисківського,
Новгородківського,
Новоархангельського,
Новомиргородського, Петрівського, Світловодського, Ульяновського районів,
міст Олександрії, Світловодська, Кіровограда). На жаль, матеріали не
представили відділи (управління) освіти Вільшанського, Голованівського,
Добровеличківського, Знам’янського, Компаніївського, Новоукраїнського,
Олександрівського, Олександрійського, Онуфріївського, Устинівського районів
та міста Знам’янки. У ході заключного етапу районних (міських) конкурсів їх
учасники проводили уроки, робили їх самоаналіз, розробляли освітній проект.
З метою розкриття сутності процедури організації, порядку проведення
та здійснення науково-методичного супроводу підготовки вчителів до
конкурсних випробувань у другому турі 24-27 листопада науковопедагогічними працівниками кафедр і методистами КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського» проведено серію он-лайн семінарів, 18 грудня 2014 року
проведено традиційний обласний семінар, який сприяв оптимізації підготовки
переможців районних (міських) конкурсів до успішної участі в обласному
етапі, а його переможців – до успішного виступу на третьому всеукраїнському
турі змагання.
Випробування фахом на І етапі другого (обласного) туру, що відбувся
24 грудня 2014 року на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
пройшли 12 вчителів сільських і міських шкіл:
- Красножон Оксана Вікторівна, вчитель хімії загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів с. Солгутове Гайворонського району;
- Писаренко Олександра Володимирівна, вчитель хімії Марфівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;
- Іваненко
Світлана
Степанівна,
вчитель
хімії
Оситнязької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної
адміністрації;
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- Волошина Альона Олександрівна, вчитель хімії Маловисківської
загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради;
- Молошнік
Антоніна
Володимирівна,
вчитель
хімії
Новоархангельського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – гімназія» Новоархангельської районної ради;
- Щербина Валентина Іванівна, вчитель хімії Новомиргородської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Новомиргородської районної ради;
- Швець Олена Олександрівна, вчитель хімії комунального закладу
«Петрівський навчально-виховний комплекс» загальноосвітня школа
ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради;
- Полярус Альона Сергіївна, вчитель хімії Озерського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Світловодської районної державної адміністрації;
- Чопова Любов Павлівна, вчитель хімії загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів с. Кам’яна Криниця Ульяновського району;
- Меташоп Наталія Володимирівна, вчитель хімії Олександрійського
навчально-виховного комплексу (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 – ліцей)
Олександрійської міської ради;
- Безкоровайна Олена Вікторівна, вчитель хімії загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Світловодської міської ради;
- Баланенко Вікторія Вікторівна, вчитель хімії загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 13 Кіровоградської міської ради.
Основними критеріями визначення найкращих на І етапі були результати
конкурсів «Блог учителя» (оцінювався заочно), «Фахова майстерність»,
проведення «Майстер-класу».
Оцінювало конкурсантів журі на чолі з завідувачем кафедри хімії
природничо-географічного
факультету
Кіровоградського
державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидатом
хімічних наук Бохан Юлією Володимирівною, кращі педагоги області, вчителіпереможці та лауреати попередніх конкурсів, викладачі, методисти КЗ
«КОІППО імені Василя Сухомлинського».
Компетентне журі відзначило, що учасники розуміють завдання
модернізації хімічної освіти, володіють педагогічною технікою; виявляють
креативність, уміння моделювати та проектувати.
Найкраще з тестовими завданнями, в яких були питання з методики
викладання хімії та хімічних знань, справилися такі вчителі: Щербина В.І.,
Швець О.О., Безкоровайна О.В., Баланенко В.В.
У ході «Майстер-класу» учасники конкурсу демонстрували творче
вирішення методичної проблеми, авторські напрацювання, вміння
використовувати нові технології та методики, зв'язок предмета із життям,
реалізація міжпредметних зв’язків, наявний експеримент. У цьому конкурсі не
було рівних таким педагогам як Красножон О.В., Меташоп Н.В., Швець О.О.,
Волошиній А.О., Баланенко В.В. Природно, що творчі вчителі виховують і
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творчих учнів. Майже всі з конкурсантів підготували учасників та призерів
учнівських олімпіад, конкурсів-захистів наукових робіт різних рівнів.
Новим у цьому році стало змагання «Блог учителя», де кожен учасник
продемонстрував вміння створювати, наповнювати та користуватися своїм
блогом. Члени журі відзначили дизайн оформлення, стиль і грамотність
повідомлень,
науково-методичну
цінність
вкладених
матеріалів,
інтерактивність, зворотній зв'язок зокрема таких вчителів: Красножон О.В.,
Швець О.О., Баланенко В.В.
Методисти методичних кабінетів і конкурсанти відповідально віднеслися
до підготовки матеріалів щодо участі в конкурсі. У членів журі не виникало
запитань до матеріалів, поданих конкурсантами (особиста заява, анкета
учасника конкурсу, висновок міського (районного) методичного обєднання про
педагогічну та методичну діяльність конкурсанта). Але в матеріалах хотілося б
спостерігати перелік наукових праць і практичних досліджень, що унаочнюють
здобутки конкурсантів.
І-й етап конкурсу показав – мудрим є наш вчитель, наш сучасник. Не
зважаючи на складності сьогодення, може зробити все, щоб втілити в життя
задумане, щоб не тьмяніли фарби і не зникла свіжість відчуттів і щоб світом
правили розум, добро і краса. Кожен вчитель знову і знову відкриває для
самого себе щось нове, бере власні бар’єри і виростає у власних очах!
Саме так пройшов І-й очний етап обласного Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2015» у номінації «Хімія».
Фіналісти І етапу конкурсу:
Красножон Оксана Вікторівна, учитель хімії загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів с. Солгутове Гайворонського району;
Волошина Альона Олександрівна, учитель хімії Маловисківської
загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради;
Швець Олена Олександрівна, учитель хімії комунального закладу
«Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа
ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради;
Меташоп Наталія Володимирівна, учитель хімії Олександрійського
навчально-виховного комплексу (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 – ліцей)
Олександрійської міської ради;
Баланенко Вікторія Вікторівна, учитель хімії загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 13 Кіровоградської міської ради.
Другий заключний етап Всеукраїнського конкурсу в номінації «Хімія»
проходив 20-21 січня 2015 року на базі комунального закладу «Навчальновиховне об'єднання №25 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, природничоматематичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області». Усі конкурсанти цього етапу
продемонстрували педагогічну майстерність. Адміністрація, педагогічні та
технічні працівники вище зазначеного закладу допомагали конкурсантам у
підготовці до проекту та уроків. Не було проблем з друкуванням та набором
роздаткових матеріалів – комп’ютерні класи були завжди доступні.
371

Конкурсанти на 100% були забезпечені необхідними реактивами та хімічним
обладнанням до тем уроків, визначених журі.
Конкурс включав у себе спілкування з конкурсантами, розробку та
захисту власних педагогічних ідей (освітнього проекту) на тему «Розчини».
При оцінюванні конкурсу журі визначало повноту структури проекту, новизну
проектної ідеї, змістовність, системність, науковість, логіку та послідовність,
дизайн. Найкращим, за оцінками журі, визначено проект Красножон О.В., яка
представила його за допомогою ресурсу prezi.com.
Найважливіше – це діти. Під час конкурсних уроків члени журі мали
можливість спостерігати використання різноманітних форм і методів навчання,
вдале поєднання традиційних методів з інформаційно-комунікаційними
технологіями, що значно підвищує продуктивність вивчення хімії, і такі уроки
були цікавішими для учнів. У переважної більшості конкурсантів урок був
ілюстрацією представленого досвіду роботи вчителя, його творчого підходу
щодо використання інноваційних технологій.
За результатами оцінювання проведених уроків усі 5 учасників ІІ етапу
підтвердили вірність обраної ними професії.
Зокрема, Швець О.О., вчитель І категорії, працюючи над проблемою
«Розвивальне навчання як засіб активізації інтелектуально-пізнавальної
діяльності учнів», першорядне місце відводить інтересові – його появі та
стимулюванні протягом вивчення курсу хімії. Тому серед незліченної кількості
методів, прийомів, форм та засобів навчання учасниця конкурсу обирає
найбільш ефективні, які спонукають дітей до активного навчання, –
проблемний метод з елементами інтерактивних технологій. З метою кращого
засвоєння та закріплення вивченого матеріалу активно залучає наочність –
малюнки, діаграми, графіки, таблиці. Активна пізнавальна діяльність
здійснюється на засадах співробітництва, співтворчості, гуманного емоційного
контакту вчителя та учнів.
Красножон О.В, досліджуючи проблему «Формування предметної
компетентності учнів з хімії шляхом застосування прийомів ейдетики та
мнемотехніки», на уроках використовує прийоми, що ґрунтуються на
основних фактах про роботу людської пам’яті та теорії функціональної
спеціалізації півкуль. Яскраві чіткі зорові образи збуджують цікавість учнів і
надовго залишаються у пам’яті дитини. На уроках вчитель застосовує
різноманітні презентації, малюнки, фотографії речовин, відео фрагменти.
Особливо ефективним є флеш-анімації. Такі невеликі анімаційні ілюстрації
допомагають уявити хімічні процеси, будову речовин, явища. Цікавими у
роботі Оксани Вікторівни є віртуальні екскурсії на виробництво, онлайнлабораторії.
Баланенко В.В. значну увагу приділяє проблемі «Інтегрована система
навчання хімії у контексті компетентнісного підходу». Застосування
електронних засобів навчання, елементів інноваційних освітніх технологій
допомагає чітко та раціонально планувати діяльність учителя та учнів на
заняттях. Запровадження диференційованого підходу під час повторення та
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закріплення вивченого, індивідуальних, групових, фронтальних форм роботи
учнів у процесі вивчення нового матеріалу сприяє розвитку індивідуальних
якостей кожного школяра. Використання завдань і вправ практичного
характеру, з опорою на міжпредметні зв’язки, сприяє формуванню наукового
світогляду, а також забезпечує мотивацію навчально-пізнавальної діяльності
учнів.
Меташоп Н.В. займається розробкою проблеми «Активізація пізнавальної
діяльності учнів на уроках хімії шляхом інтерактивних вправ». Її уроки
відзначаються максимальною оптимізацією процесу навчання, чітким відбором
програмного матеріалу, логічною завершеністю. Учителька не лише формує
знання з предмета, а й учить школярів застосовувати їх для пояснення хімічних
явищ, що спостерігаються у природі («болотний газ», «рудниковий газ»,
«грязьові вулкани»). Досягненням власної педагогічної практики вважає
розробку «Тренажери уваги». Вчителька довела, що їх використання допомагає
учневі вивчити власними зусиллями формули, класифікацію, хімічні
властивості речовин, та бути уважними, постійно готовим до відповіді.
Волошина А.О., працюючи над проблемою «Компетентнісний підхід при
викладанні хімії», розуміє, що основною цінністю сьогодення стає не засвоєння
суми відомостей, а освоєння учнями таких умінь, які дозволяли б їм визначати
свої цілі, приймати рішення і діяти в типових та нестандартних ситуаціях. Всі
інші знання розглядаються як довідкові, вони зберігаються в довідниках,
енциклопедіях, інтернеті. У той же час, учень повинен при необхідності вміти
швидко і безпомилково скористатися всіма цими джерелами інформації для
вирішення тих чи інших проблем. Формуючи полікультурні компетентності
школярів, педагог звертається до елементів інноваційних технологій навчання.
Значну увагу приділяє мотивації навчальної діяльності, використовуючи
проблемний підхід та стимулюючу ситуацію успіху.
Всеукраїнський конкурс «Учитель року» особливий, тут кожен учасник –
найкращий, він об’єднує незнайомих, але близьких по духу людей.
Лауреати (Красножон О.В, Баланенко В.В., Волошина А.О.,
Меташоп Н.В.) та переможець обласного етапу всеукраїнського конкурсу
«Учитель року - 2015» в номінаціЇ «Хімія» Швець О.О. в урочистій обстановці
відзначені
Почесними
грамотами
департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації та цінними подарунками.
Матеріали переможця ІІ туру конкурсу було подано до розгляду фаховим
журі всеукраїнського (ІІІ-го) етапу. У номінації «Хімія» конкурсантка від
області Швець О.О., учитель хімії комунального закладу «Петрівський
навчально-виховний комплекс» загальноосвітня школа ІІ - ІІІ ступенів –
гімназія» Петрівської районної ради увійшла до дванадцяти кращих учителів
хімії України (за результатами заочного туру, де оцінювався блог учителя,
відеозапис майстер - класу, фахова майстерність). Очний тур ХХ ювілейного
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2015» відбудеться у вересні
2015 року. Сподіваємося на перемогу.
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ОБЛАСНИЙ ОГЛЯД ОСВІТНІХ БЛОГІВ
«ПЕДАГОГІЧНА БЛОГОСФЕРА»: ПЕРШІ ПІДСУМКИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
О.В. Литвиненко,
методист науково-методичної лабораторії інформатики та інформаційних
технологій навчання комунального закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
Відповідно до наказу директора департаменту освіти і науки
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 09.02.2015 року № 43
«Про проведення обласного огляду освітніх блогів «Педагогічна блогосфера» в
період з 01 лютого по 20 квітня 2015 року було проведено даний обласний
захід. Огляд покликаний залучати учасників освітнього процесу до освоєння
знань про сучасні інтернет-технології; підтримати творчі ініціативи щодо
створення інформаційно-освітніх ресурсів; забезпечити входження в єдиний
світовий інформаційний простір.

Мета огляду:
розвиток інфраструктури єдиного освітнього інформаційного простору;
залучення учасників освітнього процесу до освоєння сучасних
інтернет-технологій;
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стимулювання творчої активності педагогів у створенні освітніх
блогів;
підтримка педагогічних працівників у створенні та використанні
освітніх блогів як засобу навчання і виховання.
Для
проведення
огляду
створено
інтернет-платформу:
http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog3/.

Діаграма активності поданих блогів за районами (містами):
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5

На жаль, не всі райони (міста) взяли участь в обласному огляді освітніх
блогів, а саме: Долинський, Новгородківський, Новомиргородський,
Онуфріївський, Ульянівський райони, міста Олександрія таЗнам’янка.
Прикро, що такі райони, як Вільшанський, Гайворонський, Знам’янський,
Устинівський та місто Світловодськ подали на огляд лише по одному
освітньому блогу.
Відзначимо
п’ятірку
лідерів:
Маловисківський,
Петрівський,
Кіровоградський райони, міста Кіровоград та Знам’янка. Але, зауважимо, що
блоги із міста Знам’янки представлені членами одного загальноосвітнього
закладу, а саме: Знам’янською спеціальною загальноосвітньою школоюінтернатом І - ІІІ ступенів, яка входить до закладів обласного підпорядкування.
А педагогічні працівники загальноосвітніх закладів Знам’янської міської ради
не подали на огляд жодного блогу.
Слід зазначити, що огляд проводився на добровільних засадах за
вісьмома номінаціями.
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Розподіл блогів за номінаціями:
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З діаграми можна побачити, що найактивнішими учасниками огляду є
вчителі, які подали власні блоги. Хотілось б відзначити блоги методичних
формувань. Прикро, що малочисельними залишились такі номінації:
блог методиста районного (міського) методичного кабінету (центру);
блог керівника (директора/заступника) навчального закладу;
блог класного керівника, вихователя;
блог бібліотекаря;
блог керівника гуртка.
Слід зазначити, що освітній блоґ – це своєрідний віртуальний журнал, у
якому педагогічний працівник регулярно засвідчує свої міркування з тих чи
інших методичних розробок, педагогічних концепцій, важливих подій
навчального процесу або й освітнього чи культурного простору загалом. Для
блоґів характерні короткі записи тимчасової значущості. Отже, блоґ
характеризується як своєрідний тип або різновид сайту. Тому за рішення журі 5
представлених сайтів не розглядались.
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Освітні блоги оцінювались за основними критеріями:

Змістовніст
ь

Значиміст
ь

Основні
критерії

Технологічність

Соціальність

Критерій – Змістовність.
Зазначимо, що блог – не просто колекція матеріалів, матеріали мають
орієнтацію на навчальну, методичну діяльність, загальнокультурний розвиток і
співвідноситься зі змістом повідомлень. Тому змісту, стилю і грамотності
інформаційних матеріалів, поданих на блогах, приділялась значна увага. Не всі
матеріали несли науково-методичну цінність. Пріоритет віддавався блогам, які
відкриті не вчора для огляду, а мають власну історію.
Критерій – Технологічність пов’язаний з оформленням блогу,
використанням мультимедіа, зручністю навігації та посиланнями на корисні
ресурси. Вражало, що учасники огляду не маючи технічної освіти вбудовували
у власні блоги HTML коди.
Критерій – Соціальність. Одним з критеріїв є наявність коментарів до
постів як зручного способу зворотного зв'язку. Без зворотнього зв’язку
повноцінного блогу немає. У цьому критерії оцінювалася не тільки наявність і
кількість коментарів, але головне - їх частота. Лише при наявності коментарів
блог є майданчиком для діалогу. При цьому не на всіх блогах налаштовано
коментування постів.
Критерій – Значимість. Зверталась увага на навчальну цінність контенту
блогу для учнів, педагогів, батьків, інноваційність, креативність. та
дотримування авторського права. Немає сенсу розповідати про авторське
право, його треба дотримуватися: взяв звідкись - вкажи. Якщо педагог це не
робить (або пара сотень кілобайт тексту супроводжується позначкою «за
матеріалами Інтернету») - що з учня питати? Це питання педагогічної культури,
яке треба передавати дітям.
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Максимальна кількість балів за всіма номінаціями – 25 балів. Звичайно,
були додаткові бали – за виразний авторський стиль, авторські прийоми подачі
матеріалів. Крім цього знімались бали за тексти з орфографічними і
граматичними помилками, фактичні помилки в матеріалах, за публікації з
неперевіреними даними.
У підсумку слід зазначити, що освітній блог – хронологічна стрічка
супроводу навчального процесу. Якщо він ведеться постійно, значить це не
прикраса, не «фішка», методиста, директора/заступника, вчителя, а постійний
інструмент супроводу.
За результатами обласного огляду освітніх блогів «Педагогічна
блогосфера» виданий наказ департаменту освіти і науки Кіровоградської
державної адміністрації від 04.06.2015 р. № 421 «Про підсумки обласного
огляду освітніх блогів «Педагогічна блогосфера».
Нагороджено:

Дипломом
ІІІ ступеня 10 освітян

Дипломом
ІІ ступеня 13 освітян

Дипломом
І ступеня 8 освітян

Дипломом
учасника 20 освітян

За результатами проведеного обласного огляду буде упорядкований
електронний каталог «Педагогічна блогосфера». Даний огляд буде продовжено.
При цьому пам’ятаємо, що спілкування у блоґ-просторі – не вплинути на
якомога більшу кількість людей, а донести потрібне повідомлення до певного
адресата із залученням інтернет-технологій.
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