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5-6 листопада 2014 р. на базі Закарпатсь-
кого інституту післядипломної педагогічної ос-
віти відбулася ХІ Всеукраїнська науково-мето-
дична конференція «Проблеми післядиплом-
ної освіти педагогів: реалізація компетентніс-
ної парадигми в освіті як основа суспільного
розвитку».

Організаторами ХІ Всеукраїнського науково-
го форуму виступили ДВНЗ «Університет ме-
неджменту освіти НАПН України», Інститут інно-
ваційних технологій і змісту освіти МОН Украї-
ни, Закарпатський інститут післядипломної пе-
дагогічної освіти. Співорганізаторами виступи-
ли ДВНЗ «Ужгородський національний універ-
ситет», Закарпатський художній інститут, Му-
качівський державний університет, а також За-
карпатський музей народної архітектури та
побуту. Конференція пройшла під організа-
ційним керівництвом департаменту освіти і на-
уки, молоді та спорту Закарпатської облдерж-
адміністрації та Міністерства освіти і науки Ук-
раїни.

В оргкомітеті конференції – відомі науковці,
педагоги, як-от: академік В.В. Олійник – рек-
тор Університету менеджменту освіти НАПН
України, член-кореспондент НАПН України
О.А.Удод – директор Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти МОН України, профе-
сор Пушкарьова Т.О. – заступник директора
Інституту інноваційних технологій і змісту ос-
віти МОН України, В.В.Химинець – професор
Закарпатського ІППО, М.А. Мотильчак – дирек-
тор департаменту освіти і науки, молоді та
спорту Закарпатської ОДА, Т.В. Палько – ди-
ректор Закарпатського ІППО та інші відомі
люди.

До участі в конференції зголосилося понад
250 учених і педагогів-практиків з усіх куточків
України, а також представники з Угорщини, Сло-
ваччини, Польщі.

Великий резонанс, як завжди, конференція
викликала серед педагогів Закарпаття – в її ро-
боті взяли участь науковці провідних ВНЗ об-
ласті, представники методичної служби, кері-
вники шкіл та вчителі краю.

Під час конференції відбулися два пленарні
та шість секційних засідань, на яких розгляда-
лися актуальні проблеми педагогічної освіти та
інноваційної діяльності в умовах компетентні-
сно орієнтованого навчання.

Тематичні напрями роботи конференції:
- Компетентнісний підхід і особистісно оріє-

нтована парадигма в оновленні педагогічної
теорії та практики;

- Загальні та фахові компетентності педа-
гога в сучасних умовах;

- Національне виховання та духовний роз-
виток особистості у світлі компетентнісного
підходу;

- Культурно-освітній розвиток суспільства та
громадянська компетентність;

- Науково-методична реалізація компетен-
тнісного підходу в мовно-літературній освіті;

- Науково-методична реалізація компетен-
тнісного підходу у викладанні предметів при-
родничо-математичного циклу.

Конференція виробила рекомендації до
впровадження компетентнісної парадигми в
освітній системі, зокрема в післядипломній
педагогічній освіті.

Зміст цього номера журналу склали реко-
мендації конференції та виступи її учасників.
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Європейський і світовий розвиток освіти ха-
рактеризується швидким утвердженням компе-
тентнісного підходу, зміщенням акцентів в
освітній парадигмі від процесної до результат-
ної її складової, від знеособленої до особистісної
орієнтації. Спостерігається дедалі більша кон-
центрація освітньої діяльності у напрямку ре-
зультативності, вираженої в термінах компетен-
тностей, які стають основним системоутворю-
вальним чинником. Навколо компетентностей
(як мети) організовують, добирають, узгоджують
оптимізують і гармонізують усі інші складові ос-
віти. Утвердження компетентнісного підходу,
парадигмальне вдосконалення в освітній науці
проявляються в її здатності теоретично й емпі-
рично описувати, пояснювати й передбачати ре-
зультати освіти, науково-методологічно забезпе-
чувати якість освіти, створювати науково-обгрун-
товані засади для розроблення методів і техно-
логій ідентифікації, стандартизації, досягнення,
оцінювання результатів навчання і виховання.

Важливою ланкою процесу удосконалення
вітчизняної освіти є система післядипломної пе-
дагогічної освіти педагогів, яка сприяє реалізації
державної політики щодо навчання і виховання
національної самосвідомості громадян України,
висококваліфікованих і конкурентоспроможних
працівників. Система післядипломної освіти стає
пріоритетним напрямом реалізації концепту-
альних ідей щодо реального забезпечення без-
перервності, відкритості й індивідуальної спря-
мованості професійного розвитку особистості.
Пріоритетним напрямком діяльності закладів
післядипломної педагогічної освіти визнано
підготовку педагогічних кадрів до інноваційної
діяльності.

Учасники конференції констатують, що праг-
нення до ефективної розбудови освіти вимагає
від педагогічної науки та практики реалізації ком-
петентнісного підходу, вивчення і впровадження
на його основі нових організаційних форм, ме-
тодів і технологій навчання та виховання. Педа-
гогічні інновації – це результат творчого пошуку
оригінальних, нестандартних рішень різномані-
тних педагогічних проблем. Прямим продуктом
творчого пошуку є нові навчальні технології, ори-

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї
ХІ Всеукраїнської науково-методичної конференції
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гінальні виховні ідеї, форми та методи вихован-
ня, нестандартні підходи в управлінні, зростан-
ня педагогічної майстерності освітянина, рівня
його культури, мислення та світогляду, що в кінце-
вому результаті оновить компетентнісну пара-
дигму як діяльнісний інструментарій педагога.

Розробка та реалізація моделі підготовки пе-
дагога до інноваційної діяльності в системі не-
перервної післядипломної освіти на всіх рівнях
дозволяє удосконалити сам процес підготовки,
зробивши його впорядкованим та структурова-
ним, забезпечує підвищення професійної компе-
тентності вчителів, переведення освітнього про-
цесу в режим постійного розвитку.

Формування готовності педагогічних кадрів в
умовах післядипломної освіти здійснюється на
основі реалізації комплексу взаємопов’язаних
організаційно-педагогічних, науково-методичних
заходів: курсова підготовка, робота кафедр, на-
уково-дослідних лабораторій, цикли семінарів,
інструктивно-методичних нарад, методичних
об’єднань, круглих столів тощо, а також заходів
міжрегіонального, всеукраїнського та міжнарод-
ного рівнів. За такого підходу педагог перебуває
в центрі освітнього процесу і неперервно підви-
щує свій професійний рівень, вдосконалює за-
гальні та фахові компетентності, відповідно з
принципом «Освіта упродовж усього життя».
Компетентнісний підхід скеровує освіту на осо-
бистісно орієнтовані і діяльнісні моделі навчан-
ня.

У роботі ХІ Всеукраїнської науково-методич-
ної конференції «Проблеми післядипломної ос-
віти педагогів: реалізація компетентнісної пара-
дигми в освіті як основа суспільного розвитку»
взяли участь науковці, викладачі та аспіранти
університетів, педагогічних інститутів, інститутів
післядипломної освіти, завідувачі рай(міськ)ме-
тодичними кабінетами, практичні працівники
загальноосвітніх закладів майже всіх регіонів Ук-
раїни. До програми було включено 251 доповідь
та виступи, в яких висвітлювалися здобутки, про-
блеми й перспективи розвитку освіти в Україні
на компетентнісній основі, її визначальні психо-
лого-педагогічні та науково-методичні засади,
запровадження інноваційних технологій, особли-
вості реалізації міжпредметних зв’язків, основ
дистанційного навчання, проблеми педагогіки,
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психології, управління освітою. На конференції
проведено два пленарні, шість секційних засі-
дань, працювали круглі та дискусійні столи з ок-
ремих педагогічних питань.

Конференція вважає за доцільне:
1. Рекомендувати закладам післядипломної,

вищої педагогічної, середньої та позашкільної ос-
віти України широко використовувати матеріали
конференції у практичній діяльності, вдоскона-
люючи управлінський, навчально-виховний і на-
уково-методичний процеси.

2. Працівникам інститутів післядипломної пе-
дагогічної освіти, освітянських методичних
центрів областей, обласним управлінням освіти
України впроваджувати в роботу передові пси-
холого-педагогічні ідеї, ідеї компетентнісного
підходу, інноваційні технології, практичні досяг-
нення педагогів-новаторів, інші педагогічні здо-
бутки щодо удосконалення післядипломної ос-
віти, які доповідалися і обговорювалися на пле-
нарних, секційних засіданнях, дискусійних та круг-
лих столах конференції.

3. Реалізувати у системі підвищення квалі-
фікації педагогічних кадрів додаткові освітні про-
грами, які зорієнтувати на інформування, поши-
рення, пропаганду та засвоєння інноваційних
форм і методів діяльності педагогів, становлен-
ня компетентнісно спрямованого навчального
процесу з професійного розвитку педагогічних
кадрів у єдності змістових, технологічних, особи-
стісних та управлінських параметрів.

4. Внести у профільні програми підвищен-
ня кваліфікації педагогів вивчення основ наук
(психолінгвістики, акмеології, риторики, лінгводи-
дактики, дидактики, андрагогіки, логіки, філософії,
соціології, культурології) з метою формування
компетентного комуніканта.

5. Ініціювати та всіляко підтримувати ідеї
компетентнісного підходу та запровадження
інноваційні технології в освіті дорослих, розроб-
ку та апробацію нових педагогічних технологій:
педагогічного цілепокладання, соціально-кон-
текстної освіти, розвитку критичного мислен-
ня, використання кейс-стаді, методів проекту-
вання і моделювання; інформаційних техно-
логій навчання і управління.

6. Формувати інформаційно-освітнє сере-
довище підвищення кваліфікації педагогічних пра-
цівників із метою створення умов для безперер-
вного й додаткового навчання педагогічних пра-
цівників застосуванню інноваційних технологій,
в тому числі шляхом використання можливос-
тей дистанційного навчання, сприяти створен-
ню та модернізації багатофункціональних муль-

тимедійних програм.
7. Рекомендувати загальноосвітнім навчаль-

ним закладам інтенсивніше використовувати в
педагогічній практиці зарубіжну, українську та ре-
гіональну історико-педагогічну спадщину, здобут-
ки сучасних вчених-педагогів. Особливу увагу при
цьому приділяти питанням створення інновац-
ійного середовища в закладах освіти.

8. Ініціювати зміни у функціональному імпе-
ративі гуманітарних кафедр та в цілому інститутів
післядипломної педагогічної освіти, виходячи з їх
ролі як чинника модернізаційних реформ та інно-
ваційних змін у регіональних системах освіти.

9. Звернутися до Верховної Ради України,
Міністерства освіти і науки України, Національ-
ної академії педагогічних наук України з наступ-
ними пропозиціями:

- прискорити прийняття закону України
«Про освіту дорослих» та розробити комплекс
нормативно-правових документів до нього;

- внести корективи до діючих нормативно-
правових документів Міністерства освіти і науки
України, що регулюють діяльність вищих на-
вчальних закладів, доповнивши їх нормативами,
які враховують специфіку навчання у системі
післядипломної освіти;

- розробити і впровадити механізм фінан-
сування фундаментальних наукових досліджень
з проблем післядипломної освіти в наукових
підрозділах інститутів ППО;

- створити єдину комплексну загальнодер-
жавну програму громадянського виховання та
системи ціннісного орієнтування; визначити клю-
чові компетентності громадянина України та вве-
сти їх у навчально-виховний процес;

- з огляду на суспільно-політичну ситуа-
цію в Україні, інститутам післядипломної педа-
гогічної освіти забезпечити впровадження комп-
лексної програми з медичної та військової спра-
ви з метою формування психологічної та валео-
логічної компетентності педагога щодо поведін-
ки в екстремальних ситуаціях;

- створити всеукраїнську віртуальну лабо-
раторію для обміну досвідом, ідеями та іннова-
ційними підходами щодо викладання українсь-
кої та світової літератури, проблем дитячого чи-
тання, формування духовного світу особистості.

10. Вважати за доцільне опублікувати мате-
ріали конференції в науково-методичному ви-
данні «Освіта Закарпаття», а також висвітлити
роботу конференції, вироблені нею рекомендації
в освітянських та інших засобах масової інфор-
мації, в періодичній пресі України та області.

Ухвала прийнята 6 листопада 2014 року.
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КОМПЕТЕНТНІСНА
ПАРАДИГМА  В  ОСВІТІ

ЯК  ВИКЛИК  ЧАСУ

ХИМИНЕЦЬ В.В.

І. Вступ

Cучасна освіта, спираючись на фунда-
ментальні принципи прав і свобод лю-

дини, плюралізм та демократію, зосереджує
свою увагу на озброєнні громадян фаховими і
загальними компетенціями, необхідними для
участі в житті суспільства на всіх рівнях, вихо-
вує повагу до різноманітності в переконаннях
та практичних діях, відіграє важливу роль у
боротьбі проти насильства, расизму, агресії та
нетерпимості. Освіта, з одного боку, формує
вартісні основи і критерії життєтворчого про-
цесу, моральні ціннісні уявлення та почуття
власної гідності особистості, а з іншого –
сприяє соціальній однорідності і справедли-
вості та підвищує демократичну культуру соці-
уму в цілому. З іншого боку, саме певний рівень
культури та освіченості сприяє залученню осо-
бистості до усвідомлено активних дій, скеро-
ваних на реалізацію вагомих суспільних інте-
ресів. У демократичному, із сформованими гро-
мадськими інституціями, суспільстві всебічно
розвинена особистість сповідує принцип не-
розривної єдності знань – переконань – вчинків
та перебуває в гармонії із собою, природою і
соціумом. Людина стає свідомим громадяни-
ном тоді, коли вона сповідує високі моральні
та визнані суспільством ідеали, визнає права і
свободи інших, неухильно дотримується стан-
дартів і законів, прийнятих всім суспільством
[1, 2].

У такому розумінні роль і значення держа-
ви полягає у створенні та забезпеченні право-
вих і політичних свобод, як суспільного, так і
особистісного життєтворення громадян. Осві-
та, як підсистема цілісної державної системи,
не має права відставати в темпах розвитку,

ІННОВАЦІЙНО-ГУМАНІСТИЧНЕ  СПРЯМУВАННЯ
ПАРАДИГМИ  КОМПЕТЕНТНІСНОГО

НАВЧАННЯ  І  ВИХОВАННЯ
тобто вона теж має, а точніше – змушена, міня-
ти свою структуру і поділяти ті відносини, які
домінують у суспільстві. З іншого боку, освіта
не тільки пасивно сприймає зміни в
суспільстві, але й активно впливає на транс-
формації в ньому, а також у всіх його підсисте-
мах. Зокрема, освіта має великий вплив на
науково-технічний прогрес, економічну
діяльність, внутрішню та зовнішню політику,
розвиток культури тощо. Саме освіта як соці-
альна інституція відповідає за фаховий рівень
кадрів духовної, виробничої, обслуговуючої та
управлінської сфер всіх сучасних країн. Освіта
через науку та відповідні виробництва і новітні
технології впливає на висхідний соціально-еко-
номічний розвиток постіндустріального сус-
пільства в цілому.

Нинішня система освіти гранично раціона-
лізована і вербалізована, і, як наслідок, із неї
вихолощено ефектно-емоційну й гуманістич-
ну складові процесу навчання. Форми, мето-
ди, зміст освіти, зберігаючи традиційні для інду-
стріального суспільства цілі, способи і засоби
своєї реалізації, суперечать новим тенденці-
ям, зорієнтованим на гуманістичні цілі грома-
дянського суспільства. Це часто призводить до
формування професійно компетентного, але
бездуховного індивіда. Позитивне розв’язання
цієї проблеми вбачається в наданні пріоритет-
ності інноваційно-гуманістичній складовій про-
цесу навчання і виховання.

За своїм змістом, формами і методами ос-
віта не є незмінним, закостенілим феноменом,
адже вона весь час реагує на нові суспільні
виклики, реалії, враховує тенденції, перспек-
тиви розвитку людства, національного буття
народу. Однак оновлення навчально-виховної
практики, в силу різних причин, часто відстає
від темпів цивілізаційного розвитку, соціальних
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вимог до освіти. Тривалий час, особливо на
ранніх етапах розвитку людства, ця проблема
була не настільки гострою, як в індустріальну
і постіндустріальну (інформаційну) епохи. По-
мітно актуалізувалася вона наприкінці другої
половини XX століття, що зумовлено колосаль-
ним проривом у науково-технічному розвитку,
радикальною зміною традиційних уявлень про
світ, життя, його цінності, майбутнє цивілізації
[3, 4].

ІІ. Інноваційно-гуманістичне
спрямування освіти

На сучасному етапі все очевиднішим стає
те, що традиційна школа, орієнтована на пе-
редавання знань, умінь і навичок від поколін-
ня до покоління, від учителя до учня, не всти-
гає за темпами їх нарощування. Сучасна шко-
ла недостатньо розвиває здібності, необхідні
її випускникам для того, щоб самостійно само-
визначитися у глобалізованому та надзвичай-
но динамічно змінному світі, приймати обґрун-
товані рішення щодо свого майбутнього, бути
активними, конкурентоспроможними і мобіль-
ними суб’єктами на ринку праці. Головними
недоліками традиційної системи освіти є по-
роджені нею невміння і небажання дітей ак-
тивно вчитися, несформованість ціннісного
ставлення до власного розвитку, освіти та соці-
уму в цілому [5,6].

Під інноваційним розвитком освіти слід ро-
зуміти комплекс створених та запроваджених
організаційних та змістових нововведень, роз-
виток низки факторів та умов, необхідних для
нарощування інноваційного потенціалу освіт-
ньої системи. Такий складний психолого-педа-
гогічний процес вимагає чітко спланованих
системних дій з боку всіх освітянських струк-
тур, які в своїй сукупності складають основу
інноваційної політики.

Інноваційне навчання – це зорієнтована на
динамічні зміни в навколишньому світі на-
вчальна та освітня діяльність, яка ґрунтуєть-
ся на розвитку різноманітних форм мислення,
творчих здібностей, високих соціально-адап-
таційних можливостей особистості [5].

Специфічними особливостями інноваційно-
го навчання є його відкритість майбутньому,
здатність до передбачення та прогнозування
на основі постійної переоцінки цінностей, на-
лаштованість на активні та конструктивні дії в
швидко змінних ситуаціях. Головною функцією
сучасної освіти є розвиток людини та її культу-
ри. Освіта має забезпечити кожному, хто на-
вчається, широкі можливості для здобуття та-

ких умов розвитку та підготовки до життя:
- знань про людину, природу і суспільство,

що сприяють формуванню наукової картини
світу як основи світогляду та орієнтації у ви-
борі сфери майбутньої практичної діяльності;

- досвіду комунікативної, розумової, емо-
ційної, фізичної, трудової діяльності, що сприяє
формуванню основних інтелектуальних, тру-
дових, організаційних і гігієнічних умінь та на-
вичок, необхідних у повсякденному житті для
участі у суспільному виробництві, продовженні
освіти та самоосвіти;

- досвіду творчої діяльності, що відкриває
простір для розвитку індивідуальних здібнос-
тей особистості і забезпечує її підготовку до
життя в умовах соціально-економічного та на-
уково-технічного прогресу;

- досвіду суспільних і особистісних відносин,
які готують молодь до активної участі в житті
країни, створення сім’ї, планування особисто-
го життя на основі ідеалів, моральних та есте-
тичних цінностей сучасного суспільства.

Враховуючи багатонаціональний склад на-
селення України, держава покликана забезпе-
чити реалізацію політичних, економічних, со-
ціальних прав і свобод усім громадянам, не-
залежно від їх національності, політичної оріє-
нтації, віросповідання та регіону проживання.
Гуманістичні ідеали в таких підходах мають
посідати домінуюче місце в системі людських
цінностей і пріоритетів [3].

Науково-методичне супроводження поля-
гає в тому, що це є професійна взаємодія
суб’єктів педагогічної діяльності (тих, хто вчить-
ся, і тих, хто вчить) щодо спільного опануван-
ня організаційних та навчально-виховних інно-
вацій. Визначальними основами інноваційно-
го науково-методичного супроводження на-
вчально-виховного процесу є [4,5]:

- демократичність – можливість ураху-
вання різних підходів, точок зору, колегіальність
у прийнятті певного рішення;

- ситуація вибору – створення декількох ва-
ріантів програм, моделей діяльності, техно-
логій, які забезпечують передумови для свідо-
мого вибору;

- самореалізація – розкриття особистісно-
го потенціалу кожного учасника педагогічного
процесу;

- співтворчість – спільна діяльність
суб’єктів, які прагнуть досягти нових кількісних
і якісних результатів;

- синергетичність – нелінійність, не-
стабільність як процесуальні характеристики



ОСВІТА  ЗАКАРПАТТЯ8

КОМПЕТЕНТНІСНА  ПАРАДИГМА  В  ОСВІТІ  ЯК  ВИКЛИК  ЧАСУ

та самоорганізація системи науково-методич-
ного супроводження. Синергетика розглядає
динаміку педагогічного процесу як передумо-
ву зміни старих і виникнення нових дисипатив-
них ознак і структур науково-методичного суп-
роводу.

Формування особистості сучасного вчите-
ля безпосередньо пов’язане з необхідністю мо-
дернізації внутрішньошкільної науково-мето-
дичної та науково-дослідної роботи, її вдоско-
наленням на основі запровадження інновац-
ійних технологій в навчально-виховний процес.
Йдеться насамперед про залучення педагогів-
практиків до творчої діяльності та дослідниць-
ко-експериментальної роботи і формування в
них нових підходів до організації науково-ме-
тодичної роботи, нового розуміння педагогіч-
ної творчості. Дослідно-експериментальну
діяльність шкільного педагога необхідно розг-
лядати як форму педагогічної творчості – з
одного боку, і як умову позитивного розвитку
шкільної навчально-виховної системи – з іншо-
го.

Кожен учитель унікальний своєю неповтор-
ністю, фаховою освітою та особистим досві-
дом, можливостями самореалізації, характе-
ром та й своєю долею. Його індивідуальність
відображається у можливостях самотворення,
не терпить втручання, підштовхування, визна-
чається природними здібностями і внутріш-
ньою активністю. Тому дуже важливо створи-
ти оптимальні умови для його становлення як
соціально-культурної особистості, як члена
демократичної спільноти. В такому випадку
важливіші не об’єктивні умови, а суб’єктивні
фактори – самовідчуття кожного із суб’єктів
діяльності.

Правильно оцінюючи вектори суспільного
розвитку, усвідомлюючи себе в суспільстві як
реально значиму особистість, розуміючи свої
можливості і власну цінність, людина прагне
досконалості, обирає ідеальну модель для на-
слідування та власного розвитку. В наш час
ідеалом поступово стає незалежний, активний
і підприємливий, відповідальний за свої дії інди-
відуум з максимально високою автономією
суспільно-економічної діяльності, але органі-
чно інтегрований в суспільний розвиток. Вар-
то вказати на те, що активність, породжена
тільки постійною та відчайдушною боротьбою
за існування, формує як правило агресивні
звички, сірі стереотипи мислення, зацикленість
на утвердженні та самозбереженні. Для такої
особистості високе, духовне, творче – посту-

пово відступають на задній план і згодом зовсім
згасають у її свідомості. Загалом сповідуючи
цінності індивідуального розвитку особистості,
слід усвідомлювати, що повноцінне життя лю-
дини відбувається в суспільстві, і саме тому
для їх розвитку надзвичайно важливим є ство-
рення відповідного культурно-освітнього сере-
довища.

Наголошуючи на особливій ролі вчителя як
носія нових знань, ретранслятора створеної
попередніми поколіннями інформації, вихова-
теля гуманістичних ідеалів громадянського сус-
пільства, слід орієнтувати освіту в річище інно-
ваційно-гуманістичної спрямованості навчаль-
но-виховного процесу. Для досягнення цього
навчально-виховний процес має базуватися на
об’єктивно існуючих загальних положеннях і
принципах. Серед них можна виділити такі
[5,6]:

- духовний принцип, в основі якого закла-
дено поняття про гармонійне співіснування
людини, держави і розумно та прагматично
збудованого світу. Згідно з цим принципом ос-
віта покликана формувати систему ідеалів, які
народжують прагнення і волю до цілепокла-
даючого життя в суспільстві за загальновизна-
ними принципами людської моралі та закона-
ми природи;

- гуманістичні і демократичні засади, які пе-
редбачають розвиток здібностей, творчої по-
тенції, фахових компетенцій, волі особистості
в ім’я активного процесу життєтворення та про-
гресивного розвитку соціуму;

- комунікативний принцип, що спрямований
на сучасне науково обґрунтоване розуміння
себе і свого місця у країні, світовій спільноті та
реально існуючому природному середовищі;

- особистісно діяльнісні мотиви, спрямо-
вані на мотивоване фахове зростання та реа-
лізацію себе як особистості і частини реально
існуючого світу.

Під гуманізацією навчально-виховного про-
цесу слід розуміти перехід від авторитарної пе-
дагогіки – педагогіки тиску на особистість, що
заперечує загальну гуманістичну цінність сво-
боди як можливість самоактуалізації творчості,
ігнорує проблему міжособистісних стосунків
між учителем і учнем – до особистісно-орієн-
тованої педагогіки, яка абсолютного значення
надає особистій свободі й умінню індивіда пла-
нувати, прогнозувати і контролювати свою
діяльність, вчинки, особисте життя, утверджен-
ню гуманних стосунків між учасниками педа-
гогічної взаємодії [1].
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Гуманізація освіти передбачає створення
таких змісту, форм і методів навчання та вихо-
вання, які забезпечують ефективний розвиток
індивідуальності, її пізнавальних здібностей,
особистих якостей, в першу чергу, тих, за до-
помогою яких особистість може і хоче навча-
тися, особисто зацікавлена в тому, щоб ефек-
тивно сприймати навчальні й виховні впливи.
Основною функцією навчання при цьому стає
формування всебічно розвиненої особистості
з високим рівнем інтелекту, мотивованими і
високими громадсько-значущими цілями й іде-
алами.

Гуманізація змісту на всіх рівнях освіти є ви-
явом нового мислення світового співавторства
стосовно глобальних проблем розвитку люд-
ства. Вона передбачає передусім посилену
увагу до особистості загалом, створення най-
більшого сприяння розвитку всіх її здібностей,
розумових, фізичних і моральних якостей. Пріо-
ритетна роль у гуманізації школи належить
мовній. літературній, естетичній освіті, люди-
нознавчим курсам, завдяки яким учні краще
пізнають навколишній світ і себе та свою роль
у ньому, оволодівають уміннями самооргані-
зації, саморегуляції поведінки у суспільних і
природничих вимірах. Слід усвідомлювати й те,
що у змісті природничих предметів, які відігра-
ють головну роль у формуванні світогляду,
мають міститися компоненти, що сприяють
гуманістичному ставленню до навколишньої
дійсності. Інноваційно-гуманістична спрямо-
ваність освіти у своїй основі має відображати,
базуватися й спиратися на регіональні особ-
ливості побуту, традицій, історичної спадщи-
ни, культурно-етнічної специфіки та народної
творчості. Саме це дозволяє формувати в осо-
бистості основи патріотизму та цивілізованих
розумінь процесів, які відбуваються в світі і,
зокрема, в країні проживання, та сприяє фор-
муванню громадянського суспільства. Власне,
ці положення і принципи визначають парадиг-
му особистісно зорієнтованого навчання, яке
базується на вічних цінностях процесу пізнан-
ня і прагненні особистості до самовдоскона-
лення, духовного і фізичного розвитку, а отже,
створюють основу для розбудови громадянсь-
кого суспільства.

ІІІ. Компетентнісна парадигма
Загальновизнаним є твердження про те, що

які ідеї, зміст і морально-етичні норми спові-
дуються і реалізуються сьогодні освітою, та-
ким буде суспільство у недалекому майбутнь-
ому. Насамперед мова йде про те, що оновле-

на освіта покликана формувати не лише носія
певних знань, але й творчу особистість, здат-
ну використовувати отримані знання для кон-
курентоспроможної цілеспрямованої діяль-
ності в будь-якій сфері суспільного життя. Важ-
ливим є й те, що в постіндустріальному світі
змінюються взаємозв’язки та взаємовпливи між
освітніми та іншими суспільними інституціями,
які відповідають за соціально-економічний та
культурний розвиток сучасних країн. Розвинені
суспільства усвідомлено прагнуть організува-
ти навчально-виховний процес так, щоб яко-
мога більша частка їхньої спільноти отримала
у процесі навчання статус самодостатньої
творчої особистості. Саме творча особистість,
яка усвідомлено зреалізувала себе в суспільній
ієрархії та діяльністю якої задоволене суспіль-
ство, спроможна активно і ефективно вплива-
ти на висхідний розвиток сучасних країн. У та-
ких підходах учитель проголошується рушій-
ною силою, яка забезпечує ефективний духов-
ний і економічний розвиток держави.

На цьому загальному фоні слід виділити оз-
наки специфічних змін в освіті на зламі століть:

- формування елітної системи освіти, яка
переходить від «масового конвеєрного» до
«одиничного» виробництва;

- перехід від механічного засвоєння інфор-
мації до формування компетентнісних якостей,
необхідних для творчої діяльності.

Основним орієнтиром сучасної освіти є фор-
мування творчої особистості, яка здатна са-
морозвиватися і самовдосконалюватися. Гро-
мадянське суспільство, його демократичні
принципи та цінності, на які сьогодні орієн-
тується й українська спільнота, адекватно ске-
ровують особу на високу професійну компе-
тентність, активну і принципову поведінку в усіх
життєво творчих процесах.

У цьому контексті прийнято виділяти три
підходи до розвитку освіти на сучасному етапі:

- з точки зору змісту освіти – знаннєвий
підхід, для якого важливими є обсяг і якість
знань, які учні здобувають в школі;

- з точки зору особливостей процесу навчан-
ня – важливими є питання організації навчан-
ня, як учні вчаться, яку інформацію засвоюють,
як їх вчать учителі, як побудована пізнавальна
діяльність. Головними виступають питання –
що вчити, як вчити, що засвоюється;

- з точки зору отриманих результатів – ком-
петентнісний підхід, який націлює освіту на
формування та розвиток загальних (ключових,
базових) і фахових (предметних) компетентно-
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стей, якими мають володіти учні після закін-
чення школи. Результатом такого процесу
буде формування загальної компетентності
людини в тих чи інших питаннях.

Під поняттям «компетентнісний підхід»
розуміють спрямованість освітнього процесу
на формування та розвиток загальних і фахо-
вих компетентностей особистості. Компетен-
тнісний підхід скеровує освіту на формування
цілого набору компетентностей (знань, умінь,
навичок, ставлень тощо), котрими мають ово-
лодіти учні під час навчання в школі. Результа-
том такого процесу буде формування загаль-
ної компетентності людини, що є сукупністю
ключових компетентностей, інтегрованою ха-
рактеристикою особистості [7].

Традиційна система освіти акцентувала ос-
новні зусилля на набуті знань, умінь і навичок,
що догматично абсолютизувало знання і фор-
мувало знаннєвий підхід до навчання. Основ-
на увага при цьому фокусується на самих знан-
нях, а те, для чого вони потрібні, залишається
поза увагою. Компетентнісний підхід пере-
міщує акценти з процесу накопичення норма-
тивно визначених знань, умінь і навичок в пло-
щину формування й розвитку в учнів здатності
практично діяти і творчо застосовувати набуті
знання і досвід у різних ситуаціях. При цьому
школа формує у випускника високу готовність
до успішної діяльності в реальному житті, яке
з кожним роком стає все більш конкурентним і
конфліктним. У такій концептуальній схемі вчи-
телі й учні апріорі орієнтуються на особистіс-
но орієнтовані і діяльнісні моделі навчання. Це
вимагає від учителя змістити акценти у своїй
навчально-виховній діяльності з інформаційної
до організаційно-управлінської площини. У
першому випадку вчитель відігравав роль «рет-
ранслятора знань», а в другому – організато-
ра освітньої діяльності. Змінюється й модель
поведінки учня – від пасивного засвоєння знань
до дослідницько-активної, самостійної та са-
моосвітньої діяльності. Процес учіння напов-
нюється розвивальною функцією, яка стає
інтегрованою характеристикою навчання. Така
характеристика має сформуватися в процесі
навчання і включає знання, вміння, навички,
ставлення, досвід діяльності й поведінкові мо-
делі особистості.

Освітні системи сучасних розвинених країн,
одним із шляхів оновлення змісту освіти й на-
вчальних технологій, узгодження їх із сучасни-
ми потребами інтеграції до єдиного європейсь-
кого освітнього простору вважають орієнтацію

навчальних програм на компетентісний підхід
та створення ефективних механізмів його зап-
ровадження. Прийнято вважати, що набуття
життєво важливих компетентностей дозволяє
людині вільно і правильно орієнтуватися в су-
часному інформаційному суспільстві та адек-
ватно реагувати на динаміку змін на конкурен-
тному ринку праці. Набуття молоддю знань,
умінь і навичок спрямоване на вдосконалення
їхньої компетентності, сприяє інтелектуально-
му й культурному розвитку особистості, фор-
муванню в неї здатності адекватно реагувати
на запити часу. Компетентність – це інтегро-
вана результативно-діяльнісна характеристи-
ка освіти. В найбільш загальному випадку ком-
петентнісний підхід націлює людину на адек-
ватні реакції в [8]:

- сучасному суспільстві;
- інформаційному полі;
- орієнтаціях на ринку праці;
- подальшій освіті.
Система компетентностей в освіті має

ієрархічну структуру, рівні якої складають:
- ключові компетентності (міжпредметні

та надпредметні компетентності) – здатність
людини здійснювати складні поліфункціо-
нальні, поліпредметні, культурно-доцільні
види діяльності, ефективно розв’язуючи акту-
альні індивідуальні та соціальні проблеми;

- загальногалузеві компетентності – ком-
петентності, які формуються учнем упродовж
засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої галузі у
всіх класах середньої школи і які відбиваються
у розумінні «способу існування» відповідної
галузі – тобто того місця, яке ця галузь зай-
має у суспільстві, а також уміння застосовува-
ти їх на практиці в рамках культурно-доцільної
діяльності для розв’язку індивідуальних та со-
ціальних проблем;

- предметні компетентності – складова
загальногалузевих компетентностей, яка сто-
сується конкретного предмета.

При цьому поняття компетентності містять
набір знань, умінь, навичок і ставлень, що да-
ють змогу особистості ефективно діяти або ви-
конувати функції, спрямовані на досягнення
певних стандартів у професійній галузі або
певній діяльності.

У критеріях оцінювання навчальних досяг-
нень учнів у системі загальної середньої осві-
ти компетентність визначається як «загальна
здатність, що базується на знаннях, уміннях,
цінностях, здібностях, набутих завдяки навчан-
ню». Тут же підкреслюється, що навчальна
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діяльність у кінцевому результаті повинна не
просто дати людині суму знань, умінь чи на-
вичок, а сформувати рівень компетенцій, тоб-
то є націленою на формування творчої особи-
стості. Саме тому сучасний вчитель, крім фа-
хових компетенцій і наукового світогляду, має
досконало володіти організаційно-педагогічни-
ми (організованість та послідовність в діях,
педагогічний такт, об’єктивність в оцінюванні
тощо), моральними (чесність, справедливість,
повага до учнів тощо) та комунікативними
(вміння встановлювати контакт та слухати,
педагогічний та психологічний такт тощо) ком-
петенціями [9].

Притримуючись компетентнісного підходу,
можна стверджувати, що вміє вчитися той
учень, який:

- усвідомлює мету освітньої діяльності;
- мотивований до ефективної освітньої

діяльності;
- вміє організувати свою освітню

діяльність;
- вміє відібрати потрібні знання;
- працює за обґрунтованим планом, який

веде до поставленої мети;
- вміє здійснювати моніторинг і самокон-

троль освітньої діяльності;
- усвідомлює свою освітню діяльність і

прагне до її вдосконалення.
Відбір та індикатори розвитку компетенцій

підпорядковані певним закономірностям, їх виз-
начають з врахуванням наступних умов:

- формування компетентностей є резуль-
татом взаємодії багатьох різноманітних чин-
ників;

- сучасне життя вимагає від людини набут-
тя певного набору, комплексу компетентнос-
тей, які називають ключовими;

- вибір ключових компетентностей має
відбуватися на фундаментальному рівні з вра-
хуванням світоглядних ідей суспільства й інди-
відуума та їх взаємодії;

- має враховуватися вплив культурного й
інших контекстів того чи іншого суспільства;

- на відбір та ідентифікацію компетентнос-
тей впливають суб’єктивні чинники, пов’язані
із самою особистістю: вік, стать, соціальний
статус тощо;

- визначення та відбір ключових компе-
тенцій потребує широкого обговорення серед
фахівців та представників різних соціальних
груп.

До основних ознак ключових компетенцій
слід насамперед віднести:

- поліфункціональність: дають змогу вирі-
шувати різноманітні проблеми в різних сферах
особистого й суспільного життя;

- надпредметність і міждисциплі-
нарність: застосовувані не тільки в школі, а й
на роботі, в сім’ї, у політичній сфері тощо;

- багатовимірність: охоплюють знання, ро-
зумові процеси, інтелектуальні, навчальні та
практичні вміння, творчі відкриття, стратегії,
технології, процедури, емоції, оцінки тощо;

- сфера розвитку особистості: її логічно-
го, творчого та критичного мислення, само-
пізнання, самовизначення, самооцінки, само-
виховання тощо.

Міжнародні експерти окреслюють засадничі
критерії, які слід використовувати для визна-
чення та відбору ключових компетентностей:

- ключові компетентності сприяють резуль-
татам високого рівня, в тому числі і соціаль-
ного рівня на шляху до успішного життя та роз-
виненого суспільства;

- ключові компетентності є відповідними за-
собами щодо важливих, складних потреб та
викликів часу в широкому контексті;

- ключові компетентності є важливими для
особистості.

Прийнято вважати, що набуті особистістю
ключові компетенції сприяють [10]:

- участі в створенні демократичних засад
суспільства;

- соціальному взаємопорозумінню та спра-
ведливості;

- дотриманню прав людини й автономії всу-
переч глобальній нерівності та нерівним стар-
товим можливостям та стають концептуаль-
ною базою для:

- автономної діяльності;
- інтерактивного використання засобів;
- вміння функціонувати в соціально гетеро-

генних групах.
Компетенції повинні:
- бути вигідними як для окремої особистості,

так і для суспільства в цілому;
- надавати можливість інтегруватися осо-

бистості в суспільстві і зберігати незалежність
та індивідуальність;

- сприяти постійному вдосконаленню знань,
навичок та умінь.

Ключові компетентності Ради Європи, яки-
ми мають володіти молоді європейці сьогодні:

- політичні та соціальні компетентності;
- компетентності для життя у багатокуль-

турному суспільстві;
- компетентності, що стосуються володін-
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ня усним та письмовим спілкуванням;
- компетентності, пов’язані з розвитком

інформаційного суспільства;
- компетентності, що обумовлюють праг-

нення до навчання упродовж всього життя.
Прийнято виділяти наступні ключові компе-

тентності для сучасної середньої школи:
- грамотність – читання, письмо та ариф-

метика;
- загальні навички – комунікація, вміння

вирішувати проблеми, лідерство та здатність
навчатися;

- особистісні компетентності – цікавість,
вмотивованість, креативність, самоповага,
ініціативність, реалістичність;

- соціальні компетентності – повага до
різноманіття культур і традицій, підтримка
професійних стосунків, громадянськість – ак-
тивна участь у громадському житті;

- ІКТ компетентності як ключ до діяльності
у суспільстві знань;

- володіння іноземними мовами;
- наукова грамотність – компетентності з

науки та технологій.
Вимоги до сьогоднішнього випускника украї-

нської школи, з точки зору компетентнісного
підходу, можна сформувати наступним чином
[11]:

- бути гнучким, мобільним, конкурентоспро-
можним, вміти інтегруватись у динамічно
змінне суспільство, презентувати себе на рин-

ку праці;
- використовувати знання як інструмент для

розв’язання всіх життєвих проблем;
- генерувати нові ідеї, приймати нестан-

дартні рішення й нести за них відпові--
дальність;

- володіти комунікативною культурою, умі-
ти працювати в команді;

- вміти запобігати та виходити з будь-яких
конфліктних ситуацій;

- уміти здобувати, аналізувати інформацію,
отриману з різних джерел, застосо-вувати її для
індивідуального розвитку і самовдосконален-
ня;

- дбайливо ставитись до свого здоров’я і здо-
ров’я інших як найвищої цінності;

- бути здатним до вибору серед чисельних
альтернатив, що пропонує сучасне життя;

- вміти неперервно аналізувати і корегува-
ти свою діяльність.

ІV. Підсумок
Інноваційно-гуманістичні підходи до на-

вчально-виховного процесу та реалізація ком-
петентнісного підходу скеровують школу на
формування людини-громадянина, для якої
громадянське суспільство стане середови-
щем, у якому вона сповна реалізує свої права
й свободи, розкриє свої можливості і таланти і
цим самим усвідомлено буде задовольняти
інтереси та потреби суспільства в цілому.
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ПАЛЬКО Т.В.

П ід терміном післядипломна освіта
слід розуміти систему навчання, вихо-

вання та розвитку фахівців з вищою освітою,
скеровану на приведення їх професійного рівня
кваліфікації у відповідність до світових стан-
дартів, вимог часу, особистісних та виробни-
чих потреб; удосконалення їх наукового та за-
гальнокультурного рівня; стимулювання та
розвиток творчого і духовного потенціалу осо-
бистості, яке відбувається у спеціалізованих
державних, приватних навчальних закладах та
засобами дистанційного навчання і самоосві-
ти у відповідності до державних стандартів і
відповідно до вимог суспільно-економічного та
науково-технічного прогресу.

Завданнями післядипломної педагогічної ос-
віти є:

— підвищення фахової майстерності
вчителів і керівників освітніх закладів;

— розширення інтелектуальної обізна-
ності учасників навчально-виховного процесу;

— оновлення і суттєве доповнення ра-
ніше отриманих знань психолого-педагогічно-
го циклу;

— вивчення і впровадження нових тех-
нологій і методик організації педагогічної взає-
модії;

— проведення науково-педагогічних
досліджень, узагальнення і впровадження пе-
редового педагогічного досвіду;

— реалізація у школах проективної, осо-
бистісно-зорієнтованої педагогіки, в якій учень
є головним пріоритетом і цінністю.

Сьогодні система післядипломної освіти пе-
реживає низку гострих проблем, породжених
суперечностями, серед яких: змістове напов-
нення методичного ресурсу післядипломної
освіти і вимог часу; роль і місце післядиплом-
ної освіти в професійній діяльності людини,
значущість тих офіційних документів, які реалі-
зують це на практиці; прагнення реалізувати
духовні цінності (вільне волевиявлення, гу-
манізм) і реалії потреб сьогодення. Ці та низ-
ка інших суперечностей обумовлені прогали-
нами, які мають місце в сучасних системах ПО.
Це, у першу чергу, недостатня орієнтованість
на нові вимоги до фахівців щодо забезпечення
соціального і професійно-особистісного ста-

ПІСЛЯДИПЛОМНА  ОСВІТА:
СУЧАСНИЙ  СТАН  ТА  ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ

новлення і розвитку тих, хто навчається; це і
необхідність реформування самого змісту
післядипломної освіти, яке повинно змінюва-
тися в напрямі від обслуговуючого, супровід-
ного до випереджувального, прогностичного,
у розв’язанні низки питань, які базуються на:

1) соціальному захисті вчорашнього випус-
кника ВНЗ, утриманні його в професійному колі,
забезпеченні реалізації домагань щодо просу-
вання по кар’єрній службі;

2) впровадження нового, актуального, пер-
спективного;

3) використання особистісного ресурсу
спеціаліста, формування в нього мотивації і
потреб безперервного вдосконалення;

4) диференціації післядипломної освіти
відповідно до запитів, потреб і можливостей
кожного педагога – суб’єкта особистісного і
професійного зростання;

5) забезпечення узгодженості соціального
замовлення з особистісними якостями
фахівців, супроводу всіх етапів і форм ПО реф-
лексивними моментами тощо;

6) державне стимулювання професійного
зростання фахівців з вищим рівнем кваліфікації,
їх зацікавленості в подальшому особистісно-
му і професійному розвитку.

Розв’язання цих проблем, на мою думку,
можливе через наступні стратегічні напрями:

· методологічний, що передбачає гли-
боке вивчення передового світового досвіду,
оцінювання доцільності його впровадження у
вітчизняний педагогічний простір;

· цільовий, що вимагає зміни ракурсу
навчання від інформаційної складової на со-
ціокультурну, ціннісну, особистісно-розвиваль-
ну;

· теоретичний, спрямований на визна-
чення психолого-педагогічних і соціально-пси-
хологічних основ освіти дорослих в умовах со-
ціально-економічних змін;

· концептуальний, що вимагає розроб-
ки концептуальних основ навчання усіх кате-
горій фахівців і, особливо, керівних кадрів ос-
віти;

· змістовий, що зумовлює необхідність
гнучкого реагування змісту освіти на запити
часу і практики;

· орієнтація на індивідуальні потреби
кожного слухача. Це означає, що ми по-
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винні диференційовано підходити до на-
ших слухачів, враховувати їхні вікові особ-
ливості, стаж роботи, педагогічний досвід,
специфіку роботи (гірська, сільська, міська
школа) і т.і. Так, ми пропонуємо педагогічним
працівникам різні форми підвищення кваліфі-
кації: для вчителів з вищою кваліфікаційною
категорією, педагогічним званням «старший
учитель», «учитель-методист» можлива очно-
заочна форма (крім керівних кадрів, вихова-
телів ДНЗ, учителів початкових класів). Для
педагогічних працівників з кваліфікаційною ка-
тегорією не нижче І, які проживають у геогра-
фічно віддалених і важкодоступних до ЗІППО
населених пунктах, громадян України, які тим-
часово або постійно проживають за кордоном,
громадян, які є опікунами дітей з особливими
потребами та на утриманні яких перебувають
члени сім’ї з особливими потребами, організо-
вано дистанційну форму підвищення кваліфі-
кації, як одну з нових систем навчання поряд із
створенням технологій і методик роботи, які
передбачає технологічний напрям. Якщо
звернутися до досвіду інших країн, то найшвид-
шими темпами за останні роки розвивалися
дистанційні технології у Канаді. У 2000 році там
було завершено комп’ютеризацію навчальних
закладів та підключено до мережі Інтернет ос-
танню школу з 4 учнів, яка була розташована
на океанському острові. З країн пострадянсь-
кого простору аналогічна картина спостеріга-
лася в Естонії. Саме дистанційне навчання
відкриває доступ до інформаційних технологій
через збільшення потенціалу людини у розв’-
язанні проблем і доступу до інформації у шко-
лах, на робочих місцях упродовж усього жит-
тя.

Звідси випливає ще один напрям в рефор-
муванні ПО – це створення системи непе-
рервної освіти. Неперервна освіта нині роз-
глядається як провідна умова збагачення твор-
чого потенціалу особистості, засіб реалізації її
здібностей, а також зростання компетентності,
вдосконалення раніш здобутих знань, умінь,
навичок тощо. Вона є стратегічним орієнтиром
розвитку нашого суспільства, а ПО – пріори-
тетною галуззю освітніх систем розвинутих
країн. Закарпатським інститутом післядиплом-
ної педагогічної освіти у цьому році створено
накопичувальний банк кредитів – накопичен-
ня балів для чергової або позачергової атес-
тації, що дозволить забезпечити конструктив-
ну динаміку рівня компетентності педагогічно-
го працівника впродовж усього професій-

ного життя. Метою запровадження нами еле-
ментів кредитно-модульної системи саме не-
перервного підвищення кваліфікації педа-
гогічних працівників є створення умов для інди-
відуальної траєкторії професійного зростання
педагогів упродовж усього професійного жит-
тя відповідно до фахових уподобань і рівня
компетентності.

Створюючи таку систему, ми брали за ос-
нову вітчизняні та закордонні напрацювання.
Так, наприклад, у США система ПО орієнтуєть-
ся не тільки на те, щоб дати освітянам суму
сучасних знань, а й, насамперед, на стимулю-
вання їхньої пізнавальної активності, творчих
пошуків і особистісного зростання без вікового
обмеження, тобто йдеться про неперервну
освіту.

Подібне віднаходимо у Франції, Німеччині.
Ми тісно співпрацюємо з нашими сусідами зі
Словаччини та Угорщини. Особливо хочу зупи-
нитися на роботі ПО Угорщини: угорські педа-
гогічні працівники проходять атестацію один
раз у сім років, яка складається з 4 кредитів по
30 годин. Оплату навчання здійснюють на-
вчальні заклади (70%), де працюють освітя-
ни, а педагоги сплачують 30% від вартості по-
слуг. У наших угорських колег ІІ категорія – це
найвища категорія в системі післядипломної
освіти країни. Ті педагогічні працівники, які на-
лаштувалися її отримати, повинні у вільний від
основної роботи час, у вихідні дні та без відри-
ву від роботи упродовж 2 років навчатися у
відповідних установах. Педагоги, які зможуть
підтвердити отримані знання та захистити ви-
пускну роботу, отримають найвищу категорію
та забезпечують собі гідну заробітну плату та
пенсію у майбутньому. До речі, у проекті кон-
цепції розвитку освіти України на період 2015–
2025 років, п.4.1.5.3, пропонується здійснюва-
ти обов’язковий професійний розвиток (підви-
щення кваліфікації) щонайменше раз на рік, і
разом з тим демонополізуватий урізноманіт-
нити систему післядипломної педагогічної ос-
віти; запровадити ваучер професійного розвит-
ку учителя, забезпечивши в такий спосіб са-
мостійний вибір місця підвищення кваліфікації.
Також планується розробити нові вимоги, нор-
ми, стандарти, процедури атестації педагогіч-
них працівників на основі незалежної зовніш-
ньої та внутрішньої оцінки; до 2016 року роз-
робити сукупність принципово нових моделей
підвищення професійної кваліфікації викла-
дачів, ґрунтованих на поліваріантних схемах
організації і змісту навчання, фокусі на
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здійсненні у включених формах і просування
кращих освітніх практик; запровадити протя-
гом 2015–2020 років комплекс заходів, спря-
мованих на системне заохочення наукової і
професійної активності викладачів, їх академі-
чної мобільності (міжнародної і внутрішньої),
розширення практик творчих відпусток та ста-
жування (зокрема за кордоном), підтримку
вітчизняних наукових видань, скеровану на
включення їх до провідних наукометричних баз.

У країнах СНД в останні роки також активно
обговорюються проблеми реорганізації інсти-
тутів підвищення кваліфікації як регіональних
центрів розвитку освіти, ресурсного забезпе-
чення підвищення якості післядипломної осві-
ти тощо.

Оскільки ПО є поліфункціональним, полі-
структурним утворенням, яке має такі складові:
спеціалізація, стажування, підвищення ква-
ліфікації, перепідготовка тощо,то усі ці
складники покликані забезпечувати не лише
професійний, а й особистісний розвиток
фахівців на засадах неперервної освіти, освіти
упродовж життя (андрагогіки). Однак централь-
не місце серед усіх цих чинників займає про-
цес підвищення кваліфікації як система на-
вчання та розвитку фахівців, яка має на меті
здобуття додаткових знань базового фаху і
вдосконалення фахових умінь на основі осмис-
лення власної професійної діяльності відпові-
дно до державних і світових стандартів, вимог
часу, особистісних потреб і потреб установи,
де працює фахівець.

Університетом менеджменту освіти НАПН
України було проведено моніторинг слухачів
ПК, де з’ясувалось, що 83,3% слухачів готові
до прийняття змін у системі ПК, які стосують-
ся змістового наповнення; 76% – організацій-
них, 75% – форм і методів роботи, а 44, 3%
слухачів виявили бажання навчатися без відри-
ву від виробництва, тобто через відкриту сис-
тему навчання. Цифри підтверджують страте-
гічний напрям ПО на новий формат реформу-
вань, пов’язаних із навчанням.

Таке навчання повинно здійснюватися на
різних, але підпорядкованих один одному
рівнях:

1) особистісному, на якому названий про-
цес досліджується в загальному контексті жит-
тєдіяльності особистості і передбачає вивчен-
ня спрямованості інтересів, життєвих планів,
ціннісних орієнтацій;

2) діяльнісно-рольовому, де предметом
аналізу виступає навчальна діяльність особи-

стості як один із видів її життєдіяльності, до-
слідження структури такої діяльності (мотивів
і цілей, засобів і форм, результатів);

3) процесуальному, що передбачає досл-
ідження психічних процесів і станів, завдяки
яким реалізуються навчально-пізнавальні цілі.

Сам процес підвищення кваліфікації у сис-
темі ПО можна умовно поділити на дві стадії:
проектування і безпосереднього функціону-
вання.

Результатом має стати досягнення найви-
щих показників у фаховій діяльності.
Мобільність і динамізм процесу ПК повинен
базуватися на застосуванні переважно методів
активного навчання: лекцій-діалогів, розв’язан-
ня виробничих завдань, тренінгів, аналізу си-
туацій, обміну досвідом, науково-практичних
конференцій тощо.

Фактично, система ПК за своєю суттю є
соціальним інститутом, який спеціалізуєть-
ся на перебудові психології людей, їх стерео-
типів, професійних установок, смислових фак-
торів (поглядів, позицій, точок зору), специфі-
ка процесу навчання (для досягнення мети
навчання необхідно долати специфічні психо-
логічні бар’єри, захисні механізми, які стоять
на сторожі психологічного гомеостазу, що не
припускає зміни поглядів).

Проведені нами дослідження, метою яких є
вивчення особливостей рефлексивності вчи-
телів та її розвитку в умовах післядипломної
педагогічної освіти,показали, що особистісний
розвиток не усвідомлюється педагогами як
важлива ціль у процесі підвищення кваліфі-
кації. На першому етапі емпіричного дослід-
ження виявлено наступні рівні рефлексив-
ності вчителів:

Як випливає з даних, наведених у таблиці,
майже половина (45,1%) учителів характери-
зується низьким рівнем рефлексивності. При-
вертає увагу той факт, що у 6,0% учителів вста-
новлено високий рівень рефлексивності. Такі
вчителі надмірно заглиблюються у власний
внутрішній світ, що може спричинити відхід від
реальності та прояви деструктивних компо-
нентів синдрому емоційного вигорання. Лише
у 48,9% досліджуваних виявлений середній,

Рівні 
рефлексивності  

Кількість 
досліджуваних у % 

низький 45,1 
середній 48,9 
високий 6,0 
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оптимальний для учителів, рівень.

Найбільш проблемним для вчителів у кон-
тексті ініціювання рефлексивності виявилось
встановлення зв’язку того, що не вдалося під
час заняття, з проблемами професійної підго-
товки: лише 28,7% такий зв’язок встановлював-
ся частково, для 39,0 – іноді, а для 32,1% дос-
ліджуваних практично не встановлювався.

Одержані результати свідчать, на наш по-
гляд, про важливу роль післядипломної освіти
у її розвитку.

У процесі опитування керівників ЗНЗ щодо
мети навчання в системі післядипломної осві-
ти було виявлено такі цілі ПК:

1. Власне управлінські цілі: підвищення
професійної компетентності як керівника
(39,6%), оновлення знань з управління школою
(46%), ознайомлення з новими технологіями в
управлінні (21,1%), спілкування з колегами з
метою обміну досвідом в управлінській діяль-
ності (4,2%).

2. Прагматичні цілі: проходження плано-
вої курсової підготовки з метою атестації
(24,6%).

3. Цілі особистісного розвитку (2,6%).
Як випливає з наведених даних, навіть без-

посередні завдання підвищення фахової ком-
петентності, що визначаються власне управ-
лінськими цілями, не охоплюють усього кон-
тингенту керівників шкіл. Проблема ж особис-
тісного розвитку, якає надзвичайно важливою
для керівників-освітян, майже не усвідомлюєть-
ся як актуальна і така, що може бути реалізо-
вана в умовах післядипломної педагогічної ос-
віти.

Викликає занепокоєння також той факт, що
лише незначна кількість опитаних нами рес-
пондентів (23,5%) зазначила відсутність пере-
шкод до вдосконалення фахового рівня, а се-
ред чинників, які заважають фаховому вдоско-
наленню, опитувані, як правило, указують суто
зовнішні: брак часу (46,6%), велику кількість
функціональних обов’язків (17,9%), нерозумі-
ння керівництва (7,6%), недостатність інфор-
маційно-методичного і нормативно-правово-
го забезпечення (4,8%), матеріальні пробле-
ми (3,9%), стан здоров’я (3,1%) тощо. Така ек-
стернальність у поєднанні з підвищеним рівнем
тривожності, який, за нашими даними, можна
констатувати більше, ніж у 60% педагогів, може
призвести до ригідності, нездатності сприйма-
ти нові думки, необхідності отримувати дока-
зи своєї правоти за будь-яких умов, що само
по собі є досить сильним конфліктогеном і

потребує психологічної корекції.
При цьому слід урахувати, що результати

дослідження також засвідчили схильність пе-
дагогів до синдрому «емоційного вигорання»
як деперсоналізації (цинічному, негативному
ставленні до професійної діяльності, негуман-
ному ставленні до підлеглих), емоційного вис-
наження (відчутті емоційної спустошеності,
втомі, пов’язаному з професійною діяльністю),
редукції професійних досягнень (виникненню
почуття некомпетентності у професійній сфері,
усвідомленню неуспіху в ній, неможливості
розв’язувати професійні проблеми тощо). Це,
очевидно, серйозно знижує ефективність на-
вчання, а також сприяє професійним дефор-
маціям особистості педагога, які, зокрема,
можуть виявлятися у постійному відчутті своєї
правоти за будь-яких умов, нездатності прий-
няти думку, відмінну від власної й т.і.

Отже, специфіка організації післядиплом-
ної освіти передбачає не стільки передачу
певної кількості професійних знань, умінь, на-
вичок, скільки орієнтацію слухачів ПО на про-
фесійне удосконалення, розвиток творчого
потенціалу, особистісне зростання тощо. Ос-
таннє означає необхідність впливу на слухачів
переважно на особистісному рівні, зміну уста-
новок педагогів через розвиток мотивації, осо-
бистісне зростання тощо; асиміляцію нових
знань, умінь, навичок у структуру їх життєвого
досвіду через множинну презентацію будь-яко-
го факту, окреслення інваріантних та варіатив-
них смислів професійної діяльності тощо.

Це, в свою чергу, визначає й специфіку
діяльності викладачів у системі післядиплом-
ної освіти. Так, у системі ПО висуваються
підвищені вимоги до рівня професіоналізму
викладачів, які повинні бути фахівцями широ-
кого профілю (адже навчання відбувається не
за суто предметним, а комплексним принци-
пом, коли особлива увага надається міжпред-
метним зв’язкам, інтегративним тенденціям
тощо).

Викладачі повинні мати рівень компетент-
ності вищий за нормативний, бути зорієнтова-
ними на професійне вдосконалення на таких
рівнях:

а) інформаційному: фіксація корисних на-
прямів у розвитку науки і практики, суспільства
загалом;

б) аксіологічному: стимулювання творчої
активності, формування потреби у подальшо-
му розвитку тощо;

в) діяльнісному: опрацювання відповідних
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технік і прийомів ефективної роботи;

г) соціально-психологічному: створення роз-
вивального соціального середовища, в якому
поступово складаються групові норми й
цінності професійного вдосконалення і особи-
стісного розвитку.

Важливим також є встановлення тісного
зв’язку закладів ППО з закладами вищої освіти,
що здійснюють професійну підготовку май-
бутніх фахівців з метою узгодження напрямів
діяльності освітніх установ в контексті зазна-
ченої проблеми. Нещодавно проведена науко-
во-практична конференція «Інноваційні підхо-
ди до викладання світової літератури у вищих
навчальних закладах та школах Закарпаття»,
ініційована ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» та ЗІППО, була яскравим свідчен-
ням такої співпраці. Захист випускних робіт
учителів англійської мови – слухачів курсів
відбувається також з участю викладачів Інсти-
туту іноземної філології ДВНЗ «Ужгородський
національний університет». До речі, нами ук-
ладені угоди про співпрацю, у тому числі про
стажування, з усіма вищими навчальними зак-
ладами Закарпаття.

Ураховуючи те, що через несприятливе еко-
номічне становище країни, недостатнє фінан-
сування освіти взагалі і системи післядиплом-
ної освіти зокрема утруднюється реалізація
окремих її чинників, тому працівникам закладів
післядипломної освіти, у тому числі і нашого,
треба проявляти більшу ініціативність у здо-
бутті грантів, участі в міжнародних наукових
проектах, програмах, що фінансуються через
спеціальні фонди. Наш інститут наразі реалі-
зовує міжнародний словацько-український про-
ект «Європа в школі – 2». Колеги із Закарпат-

тя, Миколаєва, Донецька, Житомира, Одеси
беруть участь у семінарі в м. Банська Бистри-
ця (Словаччина) саме у рамках цього проек-
ту.

Університет менеджменту освіти НАПН Ук-
раїни в особі ректора – академіка НАПН Украї-
ни – Олійника В.В. активно впроваджує концеп-
цію формування освітніх порталів і освітніх кон-
сорціумів. Саме такий курс дозволить змінити
ставлення держави і громадськості до після-
дипломної педагогічної освіти, вважає учений.

Щоб сприяти не тільки професійному, але
й особистісному зростанню слухачів ПК, зок-
рема, підвищенню толерантності, неуперед-
женому ставленню до інших людей та їхніх дій,
прагненню до конструктивізму, співпраці,
відмові від конфронтації тощо, вкрай необхід-
ним є перенесення акцентів у напрямках діяль-
ності психологічної служби в системі після-
дипломної освіти щодо можливого своєчас-
ного виявлення змін, що відбуваються на осо-
бистісному і професійному рівні як викладачів,
так і слухачів ПО, наданні своєчасної допомо-
ги в їх корекції, закріпленні і розвиткові пози-
тивних особистісних якостей, проведенні діаг-
ностики, яка дасть можливість не тільки вия-
вити, але й задовольнити запити слухачів щодо
їх ПК.

Сказане вище не вичерпує усіх тих питань і
проблем, які нині стоять перед ПО і розв’язан-
ня яких багато в чому буде залежати від нашої
громадянської позиції, налаштування на зміни,
адже від того, наскільки ми активно включи-
мось у цей процес і впроваджуватимемо його,
буде залежати рівень освіти нашого краю і ос-
віти України загалом. Працівники ЗІППО готові
до змін, оскільки самі їх здійснюють.

ПУШКАРЬОВА Т.О.

Дослідження Інституту інноваційних тех-
нологій і змісту освіти МОН України по-

казали, що особливої актуальності набуває
проблема розробки, створення та впроваджен-
ня освітніх проектів, які сприяли б адаптації
педагогічних працівників до швидких змін в
суспільстві, індивідуалізації освітньої траєк-
торії, організації систематичного навчання про-
тягом життя, давали можливість враховувати

НОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

особливості розвитку кожної людини. Одним із
таких проектів є «Академія інноваційного роз-
витку освіти», метою якого є прогнозування
моделі навчального інноваційного середови-
ща та створення необхідних соціальних, пси-
хологічних, педагогічних умов для опанування
педагогічними працівниками сучасних іннова-
ційних та інформаційних технологій і розроб-
лення методики їх використання в навчально-
виховному процесі.

Освітні інноваційні процеси та інноваційна
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діяльність педагогічних працівників нині є виз-
начальними чинниками оновлення змісту і си-
стеми освіти та суттєвим чинником переходу
до моделі інноваційного розвитку України в
цілому. Тому сьогодні, впроваджуючи нові
знання та інноваційні технології в освітню
діяльність, педагогічні працівники першочер-
гово потребують знань про інноваційні проце-
си в освіті, відповідної фахової підготовки та
навичок їх практичного застосування.

Процес впровадження освітніх інновацій
тісно пов’язаний із сучасною педагогічною
практикою, яку вивчає нова галузь загального
наукового і педагогічного знання – педагогічна
інноватика. Проблеми розвитку цієї науки про
перебіг інноваційних процесів висвітлені у на-
укових працях відомих українських і зарубіжних
науковців: К. Ангеловські, Л.І. Даниленко,
М.В. Кларіна, В.В. Олійника, В.Ф. Паламарчук,
О.М. Попової, Т.О. Пушкарьової, О.Я. Савчен-
ко, В.В. Химинця та ін.

Результати досліджень стану інноваційних
освітніх процесів на різних рівнях системи ос-
віти виклали суть, визначення і закони пере-
бігу інноваційних процесів, концепцію і зако-
номірності теоретичних основ інноваційного
освітнього менеджменту, загальну теорію та
технологію управління впровадженням освітніх
інновацій у навчальний процес. Всі основні
напрями діяльності системи підвищення ква-
ліфікації педагогічних працівників є інновацій-
ними і забезпечуються відповідними іннова-
ційними програмами, спецкурсами, техноло-
гіями, які активно впроваджуються у систему
освіти.

Таким чином, система підвищення кваліфі-
кації педагогічних працівників забезпечує реа-
лізацію стратегій державної освітньої політи-
ки щодо її інноваційного розвитку шляхом оз-
найомлення широкої педагогічної громадсь-
кості з освітніми інноваціями, здійсненням на-
укового супроводу впровадження освітніх інно-
вацій та залученням педагогів до активної
участі в інноваційних процесах, що можливо
за умови пошуку ефективних форм навчання
дорослих та забезпечення їх професійної та
психологічної готовності до нових потреб рин-
ку праці, нестандартного творчого мислення,
самовдосконалення, ефективного спілкування,
інноваційної діяльності. Наукова новизна і те-
оретичне значення проекту «Академія іннова-
ційного розвитку освіти» полягають у:

- створенні інноваційної моделі підготов-
ки керівних, педагогічних та науково-педагогі-

чних кадрів до роботи за інноваційними освіт-
німи технологіями «Академія інноваційного
розвитку»;

- теоретичному та експериментальному
обґрунтуванні змістовно-функціональних ком-
понентів моделі; розробці умов інноваційного
розвитку системи підготовки керівних, педаго-
гічних та науково-педагогічних кадрів до робо-
ти за інноваційними освітніми технологіями, їх
професійної та психологічної готовності до но-
вих потреб ринку праці, нестандартного твор-
чого мислення, самовдосконалення, ефектив-
ного спілкування, інноваційної діяльності.

Результати проекту доцільно буде застосо-
вувати у процесі вибору ефективних методів
навчання впродовж життя, що сприятимуть
підвищенню професійної майстерності, еру-
диції та загальної культури керівних, педагогі-
чних та науково-педагогічних кадрів, розвитку
їх ініціативи і творчості, активізації роботи по
впровадженню в практику інноваційних техно-
логій та передового досвіду і, внаслідок цього,
підвищенню ефективності навчально-виховно-
го процесу в навчальних закладах України.
Вірогідність результатів науково-педагогічно-
го проекту забезпечується застосуванням
різних методів дослідження, які доповнюють і
корегують один одного; систематичним моні-
торингом експерименту: впровадженням отри-
маних результатів в освітню практику, а також
підтверджуватимуться на міжнародних та все-
українських науково-практичних конференціях,
проблемно-пошукових, психолого-педагогічних
семінарах тощо.

Особливо важливим результатом проекту
ми вважаємо виявлення умов інноваційного
розвитку системи підготовки керівних, педаго-
гічних та науково-педагогічних кадрів до робо-
ти за інноваційними освітніми технологіями.
Цим і визначається мета проекту, яка полягає
в науковому обґрунтуванні, розробці та експе-
риментальній перевірці підготовки керівних,
педагогічних та науково-педагогічних кадрів до
роботи за інноваційними освітніми технологі-
ями та моделі «Академія інноваційного розвит-
ку». Отже, вирішується завдання реалізувати
в освітній діяльності умови інноваційного роз-
витку системи підготовки керівних, педагогіч-
них та науково-педагогічних кадрів до роботи
за інноваційними освітніми технологіями та
моделі «Академія інноваційного розвитку» вра-
ховуючи міжнародний та вітчизняний науково-
педагогічний досвід в аспекті навчання впро-
довж життя. Цільовими групами проекту були
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визначені:
Первинна група:керівники закладів післядип-

ломної педагогічної освіти, педагогічні та нау-
ково-педагогічні кадри закладів післядиплом-
ної педагогічної освіти;

Вторинна група: методисти обласних інсти-
тутів післядипломної освіти, працівники мето-
дичних служб, відділів (управлінь) освіти рай-
держадміністрації та управління освіти.

З визначеними групами використовуються
різноманітні форми роботи: лекційні заняття,
практичні заняття, анкетування та тестуван-
ня, дискусії, ділові ігри, захист проекту, залік.

Реалізація проекту передбачає кілька
етапів:

1.1. Організаційно-підготовчий етап (вере-
сень 2014 р. – січень 2015 р.):

- наукове обґрунтування теми, мети та
завдань науково-педагогічного проекту;

- визначення та узгодження нормативно-
правового забезпечення проекту;

- вивчення та аналіз педагогічного до-
свіду, психолого-педагогічної літератури з ме-
тою створення науково-методичної бази з теми
дослідної роботи;

- формування складу творчих груп щодо
організації та проведення науково-педагогіч-
ного проекту;

- налагодження спільної діяльності з ус-
тановами, які здійснюють науково-методичне
супроводження проекту;

- проведення комплексної діагностики
рівня готовності учасників до роботи в проекті;

- підведення підсумків організаційно-
підготовчого етапу.

1.2. Концептуально-діагностичний етап
(лютий 2015 р. – квітень 2016 р.):

- розробка концептуальних засад проек-
ту, підбір методик і технологій дослідження, роз-
робка науково-методичного забезпечення про-
екту;

- підбір комплексу методів та інновацій-
них технологій навчання дорослих;

- забезпечення психолого-педагогічного
супроводження дослідної роботи;

- розробка та наукове обґрунтування
умов інноваційного розвитку системи підготов-
ки керівних, педагогічних та науково-педагогі-
чних кадрів до роботи за інноваційними освіт-
німи технологіями та моделі «Академія інно-
ваційного розвитку»;

- визначення особливостей управління
інноваційним процесом підвищення фахової
кваліфікації в умовах глобалізації суспільних

процесів;
- визначення результатів діяльності на ІІ

етапі дослідної роботи;
- підведення підсумків концептуально-

діагностичного етапу.
1.3. Формувальний етап (травень 2016 р. –

березень 2019 р.)
- запровадження умов інноваційного роз-

витку системи підготовки керівних, педагогіч-
них та науково-педагогічних кадрів до роботи
за інноваційними освітніми технологіями та
моделі «Академія інноваційного розвитку»;

- запровадження комплексу методів та
інноваційних технологій навчання дорослих, -
що сприятимуть підвищенню професійної май-
стерності, ерудиції та загальної культури кер-
івних, педагогічних і науково-педагогічних
кадрів, розвитку їх ініціативи та творчості, ак-
тивізації роботи по впровадженню в практику
інноваційних технологій і передового педаго-
гічного досвіду;

- підбиття підсумків формувального ета-
пу.

1.4. Узагальнювальний етап (квітень 2019
р. – травень 2020 р.)

- діагностування рівня інноваційного роз-
витку системи підготовки керівних, педагогіч-
них та науково-педагогічних кадрів в умовах
інноваційного розвитку освіти;

- науково-практичний аналіз та визначен-
ня ефективності запровадження умов та мо-
делі інноваційного розвитку системи підготов-
ки керівних, педагогічних та науково-педагогі-
чних кадрів до роботи за інноваційними освіт-
німи технологіями;

- поширення досвіду проведення науко-
во-педагогічного проекту через публікації у
фахових виданнях, участь у науково-методич-
них семінарах, круглих столах, науково-прак-
тичних конференціях тощо;

- проведення Міжнародної науково-прак-
тичної конференції «Модернізація системи
підготовки керівних, педагогічних та науково-
педагогічних кадрів в умовах інноваційного роз-
витку освіти»;

- підготовка та видання методичних
збірників та рекомендацій за результатами ек-
спериментальної роботи;

- підведення підсумків проведення екс-
периментальної роботи.

Підготовка педагогічних працівників до інно-
ваційної діяльності є процесом переходу до та-
кого стану, коли особистість стає здатною зна-
ходити, розуміти, оцінювати та застосовувати
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інформацію в різних формах для вирішення осо-
бистих, соціальних або глобальних проблем.

Вироблення справжньої інноваційної компе-
тентності, насамперед, припускає формування
універсальних навичок мислення і розв’язання
завдань. До них відносяться уміння спостеріга-
ти і робити логічні висновки, використовувати
різні знакові системи й абстрактні моделі, ана-
лізувати ситуацію з різних точок зору, розуміти
загальний контекст і прихований зміст вислов-
лень, системно та самостійно працювати над
підвищенням своєї компетентності. Основою
цього виступає певний комплекс умінь: шукати,
вибирати, аналізувати й оцінювати, організову-
вати, представляти, передавати її; моделюва-
ти, проектувати процеси, відповідально реалі-
зовувати свої плани; приймати рішення й діяти
в непередбачених ситуаціях, вчитися протягом
усього життя. Сформованість цих компетентно-
стей – найважливіша умова сучасної ефектив-
ної високотехнологічної економіки.

Необхідно також розробити ефективну ме-
тодику навчання і систему контролю кінцевих
результатів. Крім того, якщо ми хочемо забез-
печити педагогам самореалізацію в
суспільстві, де інформація перетворюється в
основний елемент їх життєдіяльності, то дуже
важливо координувати й об’єднувати зусилля
всієї педагогічної спільноти.

Потрібна нова модель підготовки педагогів
до інноваційної діяльності, що відповідає ви-
могам сьогодення. Така модель може успіш-
но застосовуватися у всіх ситуаціях, де
діяльність людини дозволяє активно викорис-
товувати інформацію, і здатна продемонстру-
вати універсальні навички її пошуку і перероб-

ки за допомогою сучасних засобів. Такою, на
нашу думку і стала «Академія інноваційного
розвитку освіти», на базі якої ми прагнемо ра-
ціоналізувати розумову діяльність за рахунок
переходу до більш ефективних прийомів по-
шуку і переробки інформації.

Педагогічна практика і спеціальні дослід-
ження показують, що процес успішного вирі-
шення інноваційних завдань включає наступні
основні етапи: визначення (визначити пробле-
му, ідентифікувати необхідну інформацію), уп-
равління (виявити всі можливі джерела, виб-
рати найкращі з них); доступ (знайти відповід-
не джерело, знайти потрібну інформацію усе-
редині джерела); інтеграція (організувати ма-
теріал, отриманий з різних джерел, предста-
вити інформацію належним чином); оцінка (оці-
нити якість продукту, оцінити ефективність
роботи); створення (вирішити конкретну про-
блему на основі наявної інформації, зробити
висновок про доцільність наявної інформації
для вирішення конкретної проблеми: переда-
ча (узагальнити потрібну інформацію і пере-
дати її). Практично у всіх проблемних ситуаці-
ях потрібно пройти через зазначену по-
слідовність. Крім опису визначених етапів, як
процесу вирішення завдань, потрібно також
розглянути його як комплекс базових умінь, які
застосовуються в різних життєвих ситуаціях:
навчальних, виробничих, особистих. Найбільш
ефективним способом вироблення даних умінь
є безпосереднє включення їх у реальну на-
вчальну діяльність.

Отже, нові підходи щодо підготовки педаго-
гічних працівників до інноваційної діяльності –
це шлях оптимізації в освіті.

ХОДАНИЧ Л.П.

Розвиток технологічного суспільства
відбувається порівняно швидко та

інтенсивно, виявляючи все нові й нові проти-
річчя та проблеми, в ході розв’язання яких пе-
ред людством та освітою, як його вагомою
інституційною соціалізуючою ланкою, поста-
ють нові вимоги, що випливають з основних
вимог до людини ХХІ століття. Дослідження

ПРОФЕСІЙНІ ТА КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГА В УМОВАХ СУЧАСНОГО

ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
свідчать, що харчування і безпека (економіч-
на, екологічна, енергетична) стають найголов-
нішими науково-політичними проблемами ци-
вілізації, з якими так чи інакше пов’язуються
всі інші, зокрема й освітні.

Академіком В.Г.Кременем [6] виведено ос-
новні загальноцивілізаційні тенденції суспіль-
ного розвитку ХХІ ст. як історичний виклик люд-
ству:

- глобалізація суспільного розвитку,
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- набуття людством здатності до самозни-
щення,

- перехід від індустріальних до науково-
інформаційних технологій.

У зв’язку з цим виникає об’єктивна не-
обхідність переглянути освіту як один із ме-
ханізмів адаптації людства до нових умов. Цій
проблемі присвячено ряд наукових розробок
провідних філософів, педагогів, соціологів, пси-
хологів кінця ХХ – початку ХХІ ст. (Бех І.Д., Зя-
зюн І.А., Корсак К.В., Кремень В.Г., Луговий В.І.,
Мельник О.В., Савченко О.Я., Сухомлинська
О.В. та ін.). «Завдання полягає не тільки в за-
безпеченні реальної, а не декларативної пріо-
ритетності освіти. Не менш важливо побуду-
вати освіту в контексті вимог і можливостей ХХІ
ст., тобто осучаснити й модернізувати всі її
складові ланки, спричинені такими історични-
ми викликами» [6, с.7]. Тож яким має бути пе-
дагог, що зіткнувся з окресленими історични-
ми викликами, до чого його має готувати про-
фесійна освіта, заклади післядипломної педа-
гогічної освіти, а також самоосвітня діяльність?

З огляду на це варто детальніше оглянути
основні вияви тенденцій цивілізаційного роз-
витку людства в реаліях нашої Батьківщини,
такі як урбанізація, панування високих техно-
логій, децентралізація, гендерна рівність та
падіння народжуваності, старіння населення,
все більший вплив віртуальної реальності.

Урбанізація для України – одна з головних
триваючих ознак прогресу. О. Субтельний
відзначав, що в 1905 році тільки 5% українців
мешкали в містах, у той час як у 2000 році цей
показник зріс, за даними статистики, до 68%.
Масовий виїзд із сіл у міста спричиняє втрату
архаїчної культури, вікових традицій та обря-
довості. Людина – вчорашній селянин – у місті
втрачає свою архаїчну культуру, проте не так
легко набуває нової, поповнюючи ряди маргі-
налів, які виступають ідеальними носіями та
споживачами маскультури (кітч, суржик,
масліт). Відмова від високої архаїчної етнокуль-
тури – ознака міського населення в сучасній
Україні – посилена трансформаційними про-
цесами вітчизняної історії ХХ ст., посилюється
ще й тим фактом, що у менталітеті українців
центральної та східної частини історично зак-
ріплений знак відмови від свого, надається пе-
ревага чужому [8].

У таких умовах навчально-виховний процес
має мати чіткі орієнтири на плекання націо-
нальної культури. Адже школа, за визначенням
К.Ушинського, колиска нації. Тактика подвійних

стандартів, вагання між полюсами «патріотич-
не» та «громадянське», продемонстровані
владою в галузі виховання відносно не так дав-
но, до подій на Майдані, вкрай загрозливі вия-
ви для майбутнього нації. В новітніх умовах
особливого значення набувають у системі
шкільних предметів, зокрема, «Захист Вітчиз-
ни», українська мова та українська літерату-
ра, українська та зарубіжна культура.

Високі технології, що прийшли на зміну тра-
диційним, на перший погляд, полегшують бут-
тя, роблять процеси добування їжі, даху над
головою, одягу тощо значно легшими для про-
стої людини. Проте дедалі зростаючі потреби
населення призводять до використання штуч-
них матеріалів навіть у їжі та в одязі. Натуральні
речі стають все дорожчими – на зміну їм при-
ходять замінники. Актор Дж. Карлінг сформу-
вав це так: «Парадоксом нашого часу є те, що
ми маємо високі будівлі, але низьку терпимість,
широкі магістралі, але вузькі погляди. Витра-
чаємо більше, але маємо менше. Час корот-
ких відстаней, одноразових підгузків, разової
моралі і зв’язків на одну ніч».

Штучність торкається навіть вияву поведі-
нки, пов’язаної з інстинктивною сферою. Так,
цивілізовані батьки, коли виникають пробле-
ми з вихованням чи навчанням дитини, дедалі
частіше демонструють «відхід» від інстинкту:
стають в опозицію до власної дитини, демон-
стративно займають сторону вчителя, вихова-
теля, школи, суспільства. Тип природної бать-
ківської поведінки відкрито демонструють хіба
що роми (цигани): вони прогнозовано стають
на бік власної дитини чи «свого» у будь-якій
ситуації, захищають його всупереч фактам і
логіці.

Децентралізація – процес перерозподілу
або диспергування функцій, повноважень,
людей або речей від центрального управлін-
ня – у цілому позитивне явище, що веде до
нівелювання престижу столиць та великих міст,
виникла дещо пізніше урбанізації і на протива-
гу їй, проте в сучасній Україні набирає все
більше обертів у формі децентралізації вла-
ди, економіки, хоча вплив цього явища на сус-
пільство значно ширший. Внаслідок децентра-
лізації відбувається «вирівнювання» способів
життя, коли сільська людина все менше
відстає від людини міської у використанні до-
сягнень науково-технічного прогресу. У зв’яз-
ку з цим багато в чому життя на селі стає більш
привабливим, ніж міське, саме тому в великих
містах поширюється рух за повернення в село.
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Здоровий спосіб життя, повернення до приро-
ди – відповідь утомленої від стресів людини
на урбанізацію та вплив патогенного високо-
технологічного виробництва.

Децентралізація пов’язана з розвитком
транспорту і мобільності. Свобода пересуван-
ня для сучасної людини така ж важлива, як і
свобода мислення чи віросповідання. В умо-
вах тривалого безробіття на заході України,
зокрема на Закарпатті, свобода пересування
спричинює відчутний відтік працездатного на-
селення за кордон або в промислові райони.

Тривала відсутність батьків-заробітчан удо-
ма змінює погляд дитини на родину, породжує
так зване явище соціального сирітства, коли
діти спілкуються з батьком чи матір’ю по ска-
пу чи телефоном. Щедрі на гроші батьки, на-
магаючись матеріально скупити свою прови-
ну перед дітьми, стають причиною порушен-
ня гармонії між духовним і матеріальним на-
чалами буття у свідомості дитини. Діти вдруге
травмуються, уже через надлишок неконтро-
льованих грошей. Такі явища породжують без-
духовність, егоїзм, вседозволеність як дефор-
моване розуміння свободи.

Гендерна рівність – те, чого палко прагну-
ли жінки і демократичні громади, являє собою
зворотний бік медалі: «старіння» материнства
внаслідок пріоритетності кар’єрного зростан-
ня, відхід від природності (штучне запліднен-
ня, народження шляхом оперативного втру-
чання, раннє статеве життя і небажання вагіт-
ності), зростання кількості неповних сімей.

Учителям у сучасній школі необхідно вчи-
тися розуміти старіючу матір, яка на свою
єдину дитину дивиться з обожнюванням. Така
мати рано чи пізно заведе неприємну розмову
про те, що її дитину в школі недолюблюють,
недооцінюють, не розуміють, не сприймають.
Саме така мати заводить при дитині розмову
про вади вчителя, інших людей, про недоско-
налість школи в цілому, чим завдає великої
шкоди формуванню дитини як особистості –
закладається ряд руйнівних установок та пси-
хологічних бар’єрів на рівні формування жит-
тєво важливих компетентностей.

Зв’язок людини з природою, який у цивілі-
зованому суспільстві порушується на різних
рівнях, інколи повертається несподіваними
наслідками. Якщо наслідки штучного заплід-
нення для психічного, інтелектуального, емо-
ційного розвитку дитини наукою ще не вивче-
но, то дослідження останніх років свідчать про
те, що народжені шляхом кесаревого розтину

діти більш егоїстичні, ніж інші діти. Перші не
визнають, крім своїх інтересів, жодних об’єктив-
них аргументів. Якщо у класі таких дітей де-
далі більшає, то це не може не відбитись на
психологічному кліматі колективу, на роботі
вчителя в цілому.

Падіння народжуваності,яке безпосеред-
ньо пов’язане з техногенними явищами та ген-
дерною рівністю, призводить до об’єктивного
зростання цінності кожної дитини – для сім’ї,
суспільства, нації. Зростає кількість сімей з
однією дитиною. Дослідження китайських пси-
хологів, де цей процес унаслідок перенаселе-
ності вимушений і носить обов’язковий харак-
тер, свідчать про його наслідки – егоїстичну
спрямованість молоді. Діти-одинаки не здатні
ділитись, не люблять визнавати права інших
та підтримувати слабкого, не поступаються в
лідерстві.

Як наслідок падіння народжуваності та ста-
ріння материнства, а також розвитку високих
технологій, відбувається неухильне старіння на-
селення, що фіксується демографами цивілізо-
ваного світу. Спостерігається певна залежність:
чим вищий рівень життя у країні – тим старіший
середньостатистичний її громадянин. Літні
люди мають свої якості, які переносяться на
суспільство в цілому: втрачається суспільний
запал, ентузіазм, традиційно властивий слов’-
янському менталітету, зникає бажання змін –
набувається прагматизм, тяжіння до сталості,
комфорту. На цьому фоні у світі дедалі ширше
фіксуються гедонізм, егоїзм, спрямованість на
матеріальні цінності, життя «для себе».

Поява віртуальної реальності, з одного боку,
збагачує людину додатковими можливостями,
відкриває їй доступ до широкої інформації, а з
іншого – служить оправданням замкненості у
просторі власного житла, відсторонює від при-
родної потреби у спілкуванні. Людина сьогодні
все рідше ходить у гості, все менше часу вит-
рачає на живе спілкування, підмінюючи його
віртуальним. Складається враження, що осо-
ба особу цікавить усе менше, спілкування на-
бирає формальних ознак. Люди екстравертив-
ного типу страждають більш виражено, проте
екстраверти й інтроверти шукають невластиві
їм шляхи реалізації власного «я» (наприклад,
сублімування в художній творчості всупереч
відсутності задатків, екстремальні форми
відпочинку на межі життя і смерті, організація
суспільних форм життя через Інтернет).

Все перераховане вище сукупно веде до
втрати колективізму, превалювання прагматиз-



20’ 2014 23

КОМПЕТЕНТНІСНА  ПАРАДИГМА  В  ОСВІТІ  ЯК  ВИКЛИК  ЧАСУ

му, споживацьких настроїв та ідей, переважан-
ня у гуманістичному й демократичному
суспільстві матеріального над духовним. Як
наслідок – зміна ментальних настанов, утверд-
ження песимістичних настроїв. Так, учителям
сьогодні варто знати і про особливості націо-
нального менталітету різних представників
народу України, і про національне переживан-
ня проблем, колективну та індивідуальну
здатність мобілізуватися в несприятливому
середовищі тощо.

Негативні ознаки часу даються в знаки і в
сучасній демократичній школі. Падіння авто-
ритетів – головна даність суспільного життя в
Україні сьогодні – у свідомості учня викликає
реальний відгук: порпання державних святинь
сепаратистами на Сході, руйнування пам’ят-
ників політичним вождям, висвітлення брудних
сторінок біографії політиків, культурних діячів
тощо та інші «відвертості» журналістики повер-
таються суспільству тим, що в очах пересічно-
го учня втрачають авторитет держава, політи-
ки, культурні діячі. Батько й мати, вчитель під
впливом інтернет-простору втрачають позиції
авторитетних носіїв інформації.

Варто додати до цього ще й зміни в моти-
вації діяльності вчителя та учня. Освіта для
іміджу веде до девальвації знань, у мові наро-
ду з’явилось навіть пов’язане з цим поняття –
«корочки» (зневажливо – диплом).

Завдання, що стоять перед освітою і сус-
пільством у цілому в ракурсі тенденцій циві-
лізаційного розвитку, самі по собі енергозат-
ратні й складні:

- як забезпечити високу функціональність
людини в умовах, коли ідеї, знання й технології
змінюються набагато швидше, ніж покоління
людей;

- як знайти раціональні схеми співвідношен-
ня між лавиноподібним розвитком знань, ви-
соких технологій і людською здатністю їх твор-
чо опанувати;

- як забезпечити оптимальний баланс між
локальним і глобальним – одночасно форму-
вати і патріота, і землянина;

- як забезпечити розуміння людини як най-
вищої цінності;

- як віднайти гармонію в дисбалансі духов-
ного та матеріального, творчого та спожи-
вацького сприйняття;

- як не розгубити себе в потоці інформації,
вибудувати власне я, не втратити внутрішньої
свободи, в умовах спокус і вибору не перетво-
ритись на байдужих чи агресивних споживачів;

- як навчити людину бути щасливою і про-
дуктивною.

Зрозуміло, що без педагогіки людству з та-
кими питаннями не справитись, як і педагогіці
без усього широкого загалу.

Сьогодні вкрай необхідно дати відповідь на
питання, що випливають безпосередньо з умов
існування цивілізації. Від успішного розв’язання
цих питань залежить саме існування людства.

Завдання школи в ракурсі тенденцій циві-
лізаційного розвитку – формувати нове освітнє
середовище – гуманне, демократичне, толе-
рантне, полікультурне; духовний світ особи і
суспільства на засадах добра; самостійність та
внутрішню свободу, активну життєву позицію,
відповідальність за власне життя самої дити-
ни; закріпити нові стандарти поведінки, куль-
тури як самозбереження; розвивати нову лю-
дину, нове суспільство, людство.

Одразу виникає запитання: а яку нову лю-
дину, нове суспільство, нове людство має про-
дукувати освіта уже сьогодні? Відповідь одно-
значна – з відповідальністю за вчинки і дії пе-
ред майбутнім, з гуманним ставленням до
інших, не таких, з бажанням їх розуміти і виз-
навати право кожного на іншість усупереч за-
конам сили та традиційним баченням, і – важ-
ливо – з ознаками одухотвореності. Все пере-
раховане вказує на необхідність змін у мента-
літеті, що само собою є завданням – кількох
поколінь. Адже ментальні зміни – це найбільш
триваючі зміни у часі, пов’язані з переходом
від формації у формацію.

Окреслимо ознаки сучасного освітнього
процесу, який у майбутньому має призвести
до глобальних ментальних змін:

- педагогіка – гуманістична;
- освітня ідеологія – людино(дитино)цент-

ризм;
- виховний ідеал – морально-етичний;
- спосіб навчання і виховання – інтелекту-

ально-духовний;
- стиль педагогічного спілкування – демок-

ратичний;
- пріоритет – індивідуальність;
- педагогічна система – особистісно-орієн-

тована;
- функціональний підхід – компетентнісний.
Важлива роль в освітньому процесі відво-

диться педагогу як суб’єкту педагогічної дії. За
І.А.Зязюном, узагальнений портрет суб’єкта
педагогічної дії складають знання як гностич-
ний складник – загальнокультурні та спе-
ціальні (з предмета, психології, педагогіки), а
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також здібності – конструктивні (проективні),
організаторські, комунікативні. Якщо перший
складник є основою успішної педагогічної діяль-
ності, то другий – основою досягнення висо-
кого рівня педагогічної майстерності.

Якщо брати за основу знання та вміння, не-
обхідні для здійснення фахових завдань на на-
лежному рівні, то необхідно визнати, що ком-
петентності педагога можуть бути загальні та
фахові.

За класифікацією акад. І.А.Зязюна, ключові
компетентності педагога складають наступні:

- гностичні (система знань і умінь, що ста-
новлять основу професійної діяльності вчите-
ля),

- конструтивні (інтелектуальне моделюван-
ня навчально-виховного процесу),

- організаторські (організація процесу учін-
ня, самоорганізація діяльності вчителя),

- комунікативні (установлення контактів,
здатність до емоційно-чуттєвого зараження, збуд-
ження інтересу, сприяння спільній діяльності).

Як зазначає Л.В. Григоровська, коло компе-
тенцій, яких потребує повноцінне життєздійс-
нення людини, виходить далеко за межі опа-
нування знань із навчальних предметів. «Коли
говоримо про розширення кола потрібних су-
часній людині компетенцій, маємо на увазі не
тривіальне розширення переліку навчальних
предметів через можливості. Компетенції нової
якості і змісту слід формувати радше систе-
мою відносин в освітньому середовищі, у ство-
ренні умов для повноцінного самоздійснення,
які мають забезпечувати освітні технології» [2].

Доктор філософських наук К.В. Корсак на ос-
нові вивчення документів про освіту робить
важливе узагальнення: «Рекомендації міжна-
родних політичних та освітніх організацій (ООН,
ЮНЕСКО, ЄС та ін.) свідчать про те, що ліде-
ри людства найбільші надії покладають не на
науковців і технологів, а на вчителів і вихова-
телів» [5]. Тому вчитель, щоб відповідати ви-
соким запитам суспільства, повинен тради-
ційно багато працювати над собою, заклада-
ти та розвивати складові ключових та профес-
ійних компетентностей відповідно до вимог
часу шляхом самоосвітньої діяльності, проход-
ження навчання в закладі післядипломної пе-
дагогічної освіти. Нижче наводимо нові скла-
дові компетентностей вчителя як вимогу часу,
які йому необхідно формувати для успішної про-
фесійної діяльності в сучасних умовах:

- гностична складова: етнокультурна, ет-
нопсихологічна (знання про культуру, націо-

нальний характер та менталітет представників
різнонаціонального середовища – учасників
глобалізації);

- конфліктологічна складова (знання про
різновиди конфліктів, причини їх виникнення і
вміння їм запобігати; про поведінку в екстре-
мальних ситуаціях, про посттравматичний син-
дром, про пренатальну психологію тощо);

- хронотопна складова (відчуття особливо-
стей епохи і готовність діяти відповідно до них):
екологічна, валеологічна, культурологічна, со-
ціологічна, гендерна тощо;

- конструктивна складова (стратегічна спря-
мованість та реалізація тактичної мети з ура-
хуванням нових гностичних складників).

Учитель має бути готовим якнайширше ви-
користовувати позитивні фактори доби в су-
часній школі і вміти протидіяти негативним.

До позитивних факторів доби в освітньому
просторі відносимо Інтернет як засіб для от-
римання інформації, знань; інтелектуальну
спрямованість учнів; формування полікультур-
ної та особистісної толерантності на фоні на-
ціонального відродження та Революції гідності;
індивідуалізацію навчання та орієнтування на
особистість; гуманізацію освітнього простору
та демократизацію стосунків.

Негативні фактори доби в сучасній школі –
падіння авторитетів, розбіжність між матері-
альним і духовним вимірами людини, прагма-
тизація суб’єктів освітнього процесу, зміни в
мотивації учня та педагога (освіта для іміджу-
девальвація освіти), збіднення системи вихов-
них впливів (унаслідок зміни суспільних фор-
мацій), духовне зубожіння; підміна виховання
навчанням; Інтернет-простір як утеча від ре-
альності. Принагідно зазначимо, що частина з
перерахованого має пострадянський характер
і пов’язана зі зміною суспільних формацій.

Педагоги-майстри, наділені не тільки висо-
ким рівнем знань, умінь, а й здатністю до твор-
чості, відчуттям смислу обраної професії, зба-
гачені досвідом, одухотворені любов’ю до ди-
тини, ведуть перед у професії, виступають
зразком служіння справі для інших. Складові
професійної майстерності вчителя як система
компетентностей мають свою ієрархію:

- психологічна: любов до дитини і готовність
її розуміти;

- професійна: належний рівень знань з
предмета та методики його викладання;

- комунікативна: уміння будувати комуніка-
цію з учнем, батьками, колегами, членами сус-
пільства;
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- культурологічна: високий рівень загальної
культури і вміння її утверджувати в інтересах
суспільства;

- етична: високі моральні якості і дії з погля-
ду добра;

- світоглядна: демократизм, гуманність, пат-
ріотизм і громадянськість, оптимізм тощо.

Та все ж головна ознака часу у вітчизняно-
му освітньому просторі – компроміс двох стилів
педагогічного спілкування авторитарного та
демократичного, двох педагогічних систем –
авторитарної та гуманістичної.

В основі авторитарної педагогіки – диктат
учителя з посиленим контролем дисципліни,
накопичення знань з перевагою інтелектуаль-
ного начала над чуттєвим, недовіра до учня. В
основі гуманістичної педагогіки – колективізм і
співпраця, визнання індивідуальності і непов-
торності, цінності для суспільства кожного,
врахування інтересів учня та сприйняття його
таким, яким він є. Якщо перша система дій ске-
рована на результат будь-яким шляхом, то
друга визнає, що цінним є сам шлях до знань,
спілкування в колективі з позицій гуманності.
Нерідко саме конфлікт двох педагогічних сис-
тем є причиною непорозумінь між педагога-
ми, батьками, учнем та вчителем. Розв’язан-
ня цього – у визнанні демократичних основ
педагогічного спілкування, переваг притаман-
ної нам філософії серця, коли, за визнанням
Г.Сковороди, світ пізнається через емоційність
сприйняття. Про це ж каже І.А. Зязюн: «Будь-
яке педагогічне рішення має зачіпати душу
учня, його духовність, інтелект. Якщо ж дія пе-
дагога не враховує цих особливостей, то його
праця лежить поза тією, що називається пе-
дагогічною, чи вчительською» [3].

З огляду на це варто звернутись до одухот-
вореного навчання, ідею якого сформовано пси-

хологом І.Д.Бехом: «Одухотворення – це вста-
новлення суб’єктом зв’язку кожного окремого
знання чи дії з вищою духовною цінністю і на-
дання таким чином цим навчальним надбан-
ням особистісної значущості» [1, с.49]. За умо-
ви коригуючої чи тюторської участі вчителя,
учень має надавати навчальному матеріалу
вищого духовного сенсу, підпорядковувати на-
вчання власній духовності – діяльнісній любові,
добросовісності, безкорисливості, справедли-
вості, вірності, великодушності, милосердю,
чесності тощо. Очевидно, що тільки таке навчан-
ня дасть результат, пов’язаний з високим рівнем
життєвої реалізації особистості, яка готова при-
служитись суспільству в міру своїх обдарувань.

Визнаючи переваги компетентнісного підхо-
ду, переконливо констатуємо, що його реалі-
зація в навчально-виховний процес дає змогу:

- менш болісно долати недоліки перехідно-
го періоду між двома педагогічними система-
ми – авторитарною та гуманістичною,

- навчати з урахуванням реальних суспіль-
них потреб і життєвої практики,

- задовольняти індивідуальні освітні інтере-
си, потреби й нахили,

- оперативно реагувати на виклики часу,
- інтегрувати вітчизняну освітню систему в

світову.
Проте компетентнісна парадигма сама со-

бою ще не є універсальним засобом оптимі-
зації в освіті, вона дає результат тільки у взає-
модії з ідеями гуманістичної педагогіки, з інте-
лектуально-духовним способом виховання та
навчання.

Отже, на наш погляд, головних завдань в
освіті буде досягнуто, якщо компетентнісний
підхід втілювати на основі ідей гуманізму та
інтелектуально-духовної педагогіки з урахуван-
ням реалій суспільної дійсності.
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Храброва И.А.

Возможность преодоления кризиса об-
разования, который является следстви-

ем всеобщего кризиса в стране, и, не в после-
днюю очередь, экономического и политичес-
кого, многим представителям педагогической
науки видится в смене образовательной па-
радигмы, в переходе к компетентностному
подходу в качестве наиболее адекватного от-
вета на вызовы современного общества, ха-
рактеризующегося как информационное, от-
крытое, демократическое, постиндустриаль-
ное и т. п. Оставим в стороне сомнения, что
Украина относится к таким сообществам, в
любом случае, она разделит судьбу мировой
цивилизации и проблемы цивилизованного
мира станут, а в некоторой мере уже стано-
вятся, для нас тоже актуальными.

Компетентностный подход, как и само по-
нятие компетенции, возник не сегодня и не в
сфере образования. Возник он в середине про-
шлого века в индустриальном западном обще-
стве, в сфере рыночной социально ориенти-
рованной экономики, точнее, в менеджменте
при решении проблемы подбора и расстанов-
ки кадров, где важно было подбирать не толь-
ко знающих, но и умеющих, обладающих ря-
дом психологических и характерологических
качеств, способных наиболее успешно выпол-
нить свои профессиональные функции. На-
пример, работнику супермаркета важно иметь
не только знания товароведческого характе-
ра, но уметь рекламировать товар, убедить
покупателя заплатить за товар и внушить ему,
что покупка есть результат его свободного вы-
бора и свидетельствует о хорошем вкусе по-
купателя. Здесь срабатывает компетентность
продавца, доведенная до искусства, и будет
логичным предположить, что очередную по-
купку покупатель постарается произвести в
этом же месте.

Этим примером мы демонстрируем тот
факт, что компетентность в своем арсенале со-
держит не только знания о предмете, но и оп-
ределенные сведения о психологии общения,
суггестивные способности и еще, быть может,
много чего, в том числе и иррационального
свойства. Именно социальный заказ в лице
работодателей породил запрос и на соответ-
ствующую систему образования, которая гото-

К ВОПРОСУ О СМЕНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРАДИГМ
вила бы компетентных специалистов с необ-
ходимым перечнем различных компетенций.

Не пытаясь продолжить дискуссию по воп-
росам содержания и объема понятий «компе-
тенция» и «компетентность», указав лишь на
их открытость, замечу, что в самом общем пла-
не эти понятия используются в данной статье
как то, что компетенція – это единство профес-
сиональных и внепрофессиональных знаний,
умений, навыков, способностей, установок и
ценностных ориентаций (содержательная сто-
рона) субъекта деятельности и его полномо-
чий (формальная сторона), позволяющие ему
наиболее эффективно выполнять свои функ-
ции, быть конкурентноспособным на рынке
труда. Компетентность – мера (степень) при-
сутствия (выраженности) компетенции/компе-
тенций у субъекта деятельности, субъективи-
рованная компетенция/компетенции.

Насколько актуально формирование и осу-
ществление компетентностной парадигмы в
образовании? – Весьма. Переход образования
от классической парадигмы с аббревиатурой
ЗУН к компетентностной позволяет уже в сте-
нах учебных заведений готовить компетентно-
го работника, который мог стать, а часто и ста-
новился таковым, только в силу длительного
опыта и стихийно приобретенных или воспи-
танных в семье качеств, позволяющих эффек-
тивно реализовать свои знания. Но ведь мно-
гие этому не научились и при добротном базо-
вом образовании оказывались в стане «неудач-
ников». Чего-то им недоставало. Недоставало
умения, недоставало характера, попал не в ту
среду, занялся не своим делом. «Экономность
современной экономики», как говаривали в эпо-
ху развитого социализма, не может позволить
обременять себя некомпетентными работни-
ками, они вытесняются из бизнеса и, в лучшем
случае, пристраиваются в государственные
учреждения в статусе некомпетентных чинов-
ников с денежным окладом – жалованием.

В этой связи можно с уверенностью гово-
рить, что компетентностная парадигма в об-
разовании порождена все же сферой образо-
вательных услуг и ориентирована не столько
на продуцирование знаний, сколько на уме-
ние их рационально использовать в жизнен-
ном конкурентном пространстве, ориентиро-
ванном на успех. В этом жизненном простран-
стве проживает сейчас большая часть насе-
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ления цивилизованного мира, чем и оправда-
но внедрение в образование компетентност-
ной парадигмы и Болонского процесса.

Философия компетентностной парадигмы
представлена американской прагматической
школой, для которой основная цель всякого об-
разования – успешная деятельность. Успех вы-
ступает и абсолютным критерием истинности
наших поступков. Идеи, понятия и теории –
лишь инструменты, орудия или планы действия.
При этом Пирс, например, считает, что имеет
смысл ограничивать познавательную сферу
индивида необходимым и достаточным знани-
ем, достаточным для выполнения своих профес-
сиональных функций, для реализации своих ам-
биций, для уверенности в себе. По Пирсу, чело-
век – существо сомневающееся, но ему ради
успеха деятельности надо преодолеть сомне-
ния и достичь веры, опосредствующую привыч-
ку действовать. Для Дьюи познание и образо-
вание выполняют сугубо адаптивную функцию.
Основная функция интеллекта – установление
наиболее эффективных и выгодных отношений
с объектами окружающего мира. Всякая ситуа-
ция, по Дьюи, уникальна, поэтому обобщения
на уровне научных теорий просто не имеет
смысла, как, впрочем, не имеют смысла устой-
чивые нормы права и морали, решения должны
приниматься ситуативно. В основе педагогичес-
кой концепции Дьюи, оказавшей большое влия-
ние на современную американскую педагогику,
лежит принцип «обучения посредством дела-
ния», формирования практических навыков ре-
шения жизненных проблем.

Основным принципом компетентностной
парадигмы образования является переакцен-
тирование внимания со знания как такового,
знания о сущности вещей на знание приклад-
ного характера, знание правил: как эффектив-
но можно использовать знание в достижении
успеха, где и как оно может быть применено
для достижения утилитарных целей, каков
алгоритм действий.

Что, человек умелый потеснил человека ра-
зумного? Это так и не так. Способности и ква-
лификации, выраженные непосредственно в
умениях, существовали всегда, но, как верно
отмечает российский ученый А. А. Андреев,
там, где практическая деятельность основыва-
ется на научном знании, формулировка обра-
зовательных заданий требовала уже иного язы-
ка, приспособленного к логике научной рацио-
нальности, которой ныне начинает подчинять-
ся и практика. «Выражение образовательных

заданий непосредственно через умения, – про-
должим мысль А. А. Андреева, – в этой ситуа-
ции оказывается недостаточно конкретным» [1,
с. 21], а потому и недостаточно корректным.
Логика разума не совпадает с логикой практич-
ного «здравого смысла», который не способен
элиминировать саму собственную потребность
субъекта деятельности из предполагаемого ре-
зультата и пути к нему ведущего. Это было от-
мечено еще Гегелем. Очевидность пользы, яв-
ляющейся основанием здравого смысла, не
является основанием теории и ее полезность
может быть обнаружена спустя многие деся-
тилетия, а иногда и тысячелетия, как, напри-
мер, случилось с идеей атома Демокрита, быв-
шей у грека лишь умозрительным гипотетичес-
ким умозаключением, никак не выводимым из
тогдашней практики.

Тем не менее, сегодняшняя практика со-
гласилась с тем, что нет ничего практичней
добротной теории. Теория постоянно расши-
ряет возможности практической деятельнос-
ти, ставя перед практикой обоснованные цели,
снабжая практику новым инструментарием и
технологиями, способствует выработке все
новых прикладных знаний, умений, компетен-
ций. И, хотя в целом теория и практика взаи-
мообусловливают друг друга, каждая из них
имеет собственную логику развития, отличную
от другой, и специфические формы продуци-
рования, что порождает различие их соци-
альных институций.Кпоследним отнесем и об-
разовательные институции, которые не могут
быть сведены к какой-либо одной абстрактно-
универсальной парадигме образования, будь-
то классической, ЗУНовской либо компетент-
ностной. Как первая не приспособлена для
подготовки компетентных работников, отвеча-
ющих запросам современного рынка труда, так
вторая – к подготовке ученых-теоретиков. Да,
можно, скорее всего, подготовить компетент-
ного хирурга для районной больницы или ком-
петентного адвоката в системе компетентно-
стных методик, но можно ли на основе дис-
танционного обучения и тестовых заданий
подготовить Амосова или Чазова, Патона или
Сахарова, Тоффлера или Мамардашвили? А
ведь Элвин Тоффлер – один из создателей
концепции постиндустриального общества –
вряд ли обучен компьютерной грамоте и по-
лучил образование в Нью-Йоркском универси-
тете, в котором компетентностную парадиг-
му образования в настоящее время считают
только дополнением к классической и не воз-
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водят в ранг ведущей. То же можно сказать о
ведущих мировых университетах, которые ви-
дят основную свою задачу в подготовке высо-
кообразованных научных кадров, способных
осуществлять революционные прорывы в со-
временных теориях.

Дело в том, что образование не является
внутренним делом образовательных институ-
ций, а является одним из средств реализации
социальных стратегий общества и мировых со-
обществ. А эти стратегии на каждом этапе ис-
торического развития могут быть разными,
разными даже одномоментно. В дореволюци-
онной Украине существовали гимназии и ре-
альные училища, у которых были разные об-
разовательные задачи, разные методики и
разный статус. Мы учились в техникумах, ин-
ститутах и университетах, у которых были тоже
различные образовательные стратегии. Сей-
час у нас есть колледжи и университеты, но и
беда в том, что их образовательное содержа-
ние и методическое обеспечение различают-
ся скорее тактически, а не стратегически.
Представляется, что ЗУНовская и компетент-
ностная парадигмы образования могут суще-
ствовать параллельно, осуществляя две раз-
личные социальные стратегии, назовем их
адаптивной и локомотивной, экстраполяция
которых на систему образования и создает ее
современную коллизию в виде строгой дизъ-
юнкции. А если не или – или, а и то, и другое?
При таком подходе найдется место и лекци-
ям, и «презентациям», экзамену-собеседова-
нию, и тестовым заданиям.

Более того, даже в рамках одной образова-
тельной институции возможно совмещение
обеих образовательных парадигм в зависимо-
сти от характера изучаемой дисциплины. Вряд
ли компетентностный подход будет адекват-
ной формой преподавания философии или
психологии, но с успехом может быть исполь-
зован на лекциях по информатике или марке-
тингу, или бухучету.

Напротив, оставить ЗУНовскую парадигму
в качестве единственно возможной, усовер-
шенствуя ее чуждыми ей методиками и други-

ми нововведениями, некритически заимство-
ванными из современных образовательных
практик, либо глобализировать компетентно-
стную парадигму образования, не учитывая
потребность в развитии фундаментальных
наук и наук методологического профиля, это
будет одинаково ущербно для реализации
современной потребности в образовании.

И последнее. Образование, как было отме-
чено выше, не является внутренним делом са-
мой образовательной системы. Реформировать
образовательную систему силами самой этой
системы невозможно, необходима грамотная
государственная программа, в создании кото-
рой приняли бы участие ведущие специалисты
в сфере образования: философы, психологи,
педагоги, представители фундаментальных и
прикладных наук. Хуже всего, если за это дело
возьмутся чиновники от образования и созда-
дут очередную, по меткому выражению
Л. Д. Гудкова, «абортивную модернизацию». Го-
сударство должно взять на себя и материаль-
ное обеспечение образовательной реформы,
что в наших нынешних условиях будет доволь-
но проблематичным. А кто будет осуществлять
предполагаемую парадигмальную реформу в
самих учебных заведениях, особенно начальных
уровней? У нас для этого просто нет высокооб-
разованных педагогических кадров, они практи-
чески утеряны. Без восстановления высокопро-
фессионального, достойно оплачиваемого пе-
дагогического корпуса, без современных средств
методического обеспечения, без сокращения
«наполняемости» учебных групп и классов, без
уменьшения «ставочной» нагрузки на препода-
вателя и многого другого, что находится в госу-
дарственной компетенции, мы опять не полу-
чим ожидаемого результата. Тогда нашей обра-
зовательной системе остается, опять-таки в
очередной раз, занять место в прицепном ва-
гоне чужого поезда, с чужестранной локомотив-
ной бригадой, надеясь, что нас довезут до вож-
деленного «адекватного ответа на вызовы» на-
шего «постиндустриального» настоящего и,
есть надежда, нашего индустриального будуще-
го и «их» информационного общества.
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Анотація. У статті йдеться про зміну освітніх парадигм як закономірність суспільного роз-
витку, а також про компетентнісний підхід та проблеми, пов’язані з його впровадженням, у ра-
курсі зміни освітніх парадигм.

Качур Б.М.

Розглядаючи проблеми післядипломної
педагогічної освіти у науковій літера-

турі, не можна не звернути увагу на той факт,
що переважна більшість науковців і практиків
підкреслює її системний характер (Ю.К.Ба-
банський, Л.М.Ващенко, Б.А.Дьяченко,
А.М.Єрмола, І.П.Жерносек, С.В.Крисюк,
В.І.Маслов, О.М.Наумець, В.В.Олійник,
Н.Г.Протасова, Т.М.Сорочан, Т.І.Сущенко,
В.В.Химинець, Н.М.Чепурна та ін.). Як відкри-
та система, післядипломна педагогічна осві-
та має складну будову, й до її складу включа-
ють науково-методичну роботу з педагогічни-
ми працівниками.

Національна система післядипломної педа-
гогічної освіти включає регіональні системи й
сьогодні, коли актуалізується тема децентра-
лізації управління освітою, проблеми науково-
методичної роботи з педагогічними працівни-
ками регіону набувають особливої ваги. Але як
складова системи післядипломної педагогічної
освіти, науково-методична робота, у свою чер-
гу, також є системою та має відповідні ознаки,
а саме: є певною сукупністю взаємодіючих один
з одним елементів, що спроектована на досяг-
нення певної мети, являє собою цілісне утво-
рення й взаємодіє із зовнішнім середовищем та
вимагає системного підходу до її вивчення.

Системний підхід виходить з того, що спе-
цифіка складного об’єкту не вичерпується
особливостями його складових елементів, а
міститься перш за все в характері зв’язків та
відносин між певними елементами.

Таким чином, розглядати науково-методич-
ну роботу з учителями в регіоні доцільно на
основі системного підходу, визначити характер
зв’язків та відносин між її складовими елемен-
тами. Для визначення цих елементів, зв’язків
та відносин між ними важливо з’ясувати місце,
роль та цілі науково-методичної роботи з учи-

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З УЧИТЕЛЯМИ

телями в регіональній системі освіти взагалі
та післядипломної педагогічної освіти зокрема.
З цією метою розглянемо детальніше цілі
післядипломної педагогічної освіти регіону.

На нашу думку, сучасна регіональна систе-
ма післядипломної педагогічної освіти спрямо-
вана на:

- задоволення інтересів педагогів регіону у
постійному підвищенні їх професійного, загаль-
ноосвітнього та загальнокультурного рівнів;

- соціальний захист педагогів, шляхом
підвищення кваліфікації та одержання нової
спеціальності на основі наявного освітнього
рівня, досвіду практичної діяльності та кон’юн-
ктури регіонального ринку праці;

- забезпечення потреб регіональної систе-
ми освіти у висококваліфікованих педагогічних
працівниках;

- стимулювання наукового пошуку з ураху-
ванням регіональних освітніх і культурних тра-
дицій;

- визначення перспективних шляхів розвит-
ку та підвищення ефективності освітньої галузі.

Завданнями сучасної регіональної системи
післядипломної освіти педагогів є:

- відновлення, оновлення та поглиблення
необхідних загальноосвітніх та професійних
знань, вмінь та навичок педагогічних праців-
ників;

- сприяння набуттю професійного досвіду
та професійній адаптації педагогів з урахуван-
ням традицій регіону, його соціокультурної спе-
цифіки;

- створення умов для підвищення загаль-
нокультурного рівня педагогічних працівників,
розвитку їхнього творчого потенціалу;

- подолання існуючих стереотипів;
- стимулювання самоосвітньої роботи пе-

дагогічних працівників.
Отже, виходячи з вищевказаного, визначає-

мо, що головна мета науково-методичної ро-
боти спрямована на забезпечення підвищен-
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ня рівня професійної компетентності кожного
вчителя й педагогічного колективу в цілому,
розвиток професійної майстерності педагогів.
Ця діяльність реалізується в регіоні через зас-
тосування різноманітних форм і методів орга-
нізації науково-методичної роботи з педагогіч-
ними кадрами на рівнях: шкільному,
міжшкільному, районному (міському) та облас-
ному, відображає соціально-економічні та
культурні потреби й традиції регіону.

А зараз маємо можливість стверджувати, що
основними завданнями науково-методичної
роботи з педагогами в регіоні є:

- забезпечення науково-методичного суп-
роводу змісту післядипломної педагогічної ос-
віти;

- розробка та впровадження нових прогре-
сивних методик і технологій навчання та вихо-
вання учнів;

- стимулювання інноваційності у діяльності
загальноосвітніх навчальних закладів та конк-
ретних вчителів регіону;

- розвиток професійної творчості педагогіч-
них працівників та педагогічних колективів ре-
гіону;

- вивчення, узагальнення та поширення в
регіоні перспективного педагогічного досвіду;

- надання допомоги вчителям у процесі їх
самоосвіти, саморозвитку, самовдосконален-
ня;

- збір, акумулювання та поширення необхі-
дної педагогічним працівникам інформації
щодо їх професійної діяльності, інформаційна
підтримка експериментальної роботи педаго-
гічних працівників та педагогічних колективів;

- на основі дослідження практики та прове-
дення науково-експериментальної роботи на-
уково-педагогічними працівниками інститутів
післядипломної педагогічної освіти та інших
ВНЗ розробка й запровадження наукових
підходів до навчання й виховання учнів, управ-
ління навчальними закладами та професійно-
го розвитку педагогічних працівників регіону;

- постійне підвищення науково-методично-
го рівня викладачів обласного інституту після-
дипломної педагогічної освіти, методистів рай-
онних методичних кабінетів, керівників шкіл,
керівників шкільних методичних об’єднань;

- сприяння запровадженню в регіоні сучас-
них підходів до моніторингу доступності та
якості освіти;

- сприяння поширенню у педагогічному се-
редовищі комп’ютерної грамотності;

- вироблення необхідної інформації для

прийняття оптимальних управлінських рішень
у процесі управління освітою в регіоні.

Реалізація цілей і завдань науково-методич-
ної роботи з педагогічними працівниками регі-
ону здійснюється через певну її структуру. На-
уково – методична робота з педагогами відбу-
вається у результаті взаємодії двох основних її
складових: наукової та методичної роботи. Ре-
алізується означена взаємодія через інститу-
ційну структуру науково-методичної роботи з
педагогічними працівниками.

Інституційна структура науково-методичної
роботи з педагогічними працівниками регіону
представлена на рисунку 1. Розглянемо її де-
тальніше.

Органом державного управління освітою
регіону є департамент освіти і науки обласної
державної адміністрації, через який
здійснюється впровадження національної ос-
вітньої політики. Ключовими питаннями дер-
жавної національної та регіональної освітньої
політики були, є і будуть питання підготовки
та безперервного професійного розвитку пе-
дагогічних кадрів. Регіональна кадрова політи-
ка, яка формується на рівні департаменту ос-
віти і науки обласної державної адміністрації,
має надзвичайно важливу складову. Ця скла-
дова значною мірою впливає на якість і дос-
тупність освіти. Саме тому особлива увага нині
приділяється напрямам, змісту, формам, ме-
тодам, організації, управлінню та кадровому
забезпеченню науково-методичної роботи з
учителями регіону.

Рис. 1. Інституційна структура науково-
методичної роботи з педагогічними

працівниками регіону

Значну роль у виконанні цих завдань, орга-
нізації та здійсненні науково-методичної робо-
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ти з педагогами регіону відіграє обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти,
який по суті, є серцем науково-методичної
роботи з педагогами регіону. Він є найбільшим
і найпотужнішим центром підготовки керівників
шкіл, методичних працівників районних мето-
дичних кабінетів, керівників шкільних методич-
них об'єднань учителів у галузі професійного
розвитку педагогів. Окрім того, інститут після-
дипломної педагогічної освіти в регіоні є основ-
ним координатором вивчення, узагальнення та
поширення передового педагогічного досвіду,
ініціатором проведення наукових досліджень
та експериментально-пошукової роботи у га-
лузі педагогічних інновацій, навчання й вихо-
вання учнів, методик викладання окремих на-
вчальних предметів управління загально-
освітнім навчальним закладом тощо. Також
доцільно наголосити на культурно-про-
світницькій ролі обласного інституту післядип-
ломної педагогічної освіти, яку він відіграє в
житті педагогічної спільноти регіону.

На сучасному етапі розвитку національної
системи освіти роль обласного інституту після-
дипломної педагогічної освіти суттєво актуа-
лізується. Це пов'язано, по-перше, з тим, що
здійснення широкомасштабних реформ у га-
лузі освіти потребує врахування регіональних
особливостей, умов і традицій у кожній конк-
ретній області України. Такий потужний науко-
во-методичний центр, як інститут післядип-
ломної педагогічної освіти володіє необхідним
для цього потенціалом.

 По-друге, інститут післядипломної педаго-
гічної освіти є координатором діяльності рай-
онних методичних кабінетів як осередків нау-
ково-методичної роботи і професійного роз-
витку педагогічних працівників на районному
рівні, що дає можливість забезпечувати без-
перервну науково-методичну роботу з педа-
гогами з урахуванням ситуації кожного райо-
ну. Це особливо актуально, наприклад, для За-
карпатської області, де фактично кожний рай-
он має свої національні, культурні, релігійні та
інші особливості, які не можна ігнорувати у
процесі впровадження нововведень у галузі
освіти.

По-третє, спрямування системи освіти у на-
прямку забезпечення рівного доступу до якіс-
ної освіти та перетворення освіти на процес,
що триває упродовж життя, актуалізує пробле-
ми удосконалення організації та управління
системою науково-методичної роботи в регі-
оні та реформування й самої системи після-

дипломної педагогічної освіти. Як показано на
рисунку 1, зв'язки інституту післядипломної
педагогічної освіти з районними відділами ос-
віти та районними (міськими) методичними
кабінетами є як прямі, так і зворотні. Адже саме
інститут післядипломної педагогічної освіти
накопичує найбільш повну інформацію про
стан та організацію науково-методичної робо-
ти в районах області, саме через інститут
післядипломної педагогічної освіти районні
методичні кабінети отримують необхідну
інформацію, консультації, методичну допомогу
тощо. Окрім того, систематичне підвищення
кваліфікації методичних працівників
здійснюється, як правило, в інституті післядип-
ломної педагогічної освіти, що також є вагомим
важелем впливу на організацію та кадрове за-
безпечення науково-методичної роботи в ре-
гіоні.

Реформування системи післядипломної пе-
дагогічної освіти суттєво підвищує роль рай-
онних методичних служб. На рівні району з'яв-
ляється можливість визначати найбільш харак-
терні для вчителів проблеми й організовувати
необхідні навчальні та методичні заходи з ура-
хуванням конкретних умов професійної діяль-
ності педагогічних працівників.

Важливою складовою роботи районного ме-
тодичного кабінету є виявлення та поширен-
ня перспективного педагогічного досвіду, роз-
робка окремих інноваційних технологій навчан-
ня та виховання учнів. Саме районний мето-
дичний кабінет у більшості випадків знаходив-
ся у витоків педагогічних інновацій. На район-
ний методичний кабінет припадає левова ча-
стка методично-адаптаційної роботи з моло-
дими педагогами та роботи по підготовці до
атестації педагогічних працівників. Зважаючи
на це, питання кадрового забезпечення рай-
онних методичних служб є одним з важливіших
у процесі організації та здійснення науково-
методичної роботи в регіоні.

Основним напрямом діяльності районних
методичних кабінетів є загальноосвітні на-
вчальні заклади, шкільні методичні об'єднан-
ня та безпосередньо вчителі шкіл. Районний
методичний кабінет забезпечує зв'язок регіо-
нального рівня післядипломної педагогічної
освіти та науково-методичної роботи з педа-
гогами з районним і шкільним рівнями. І цей
зв'язок є прямим та зворотним.

Особливо слід підкреслити важливість ро-
боти з керівниками шкільних методичних об-
'єднань вчителів - предметників. Керівники
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шкільних методичних об'єднань фактично за-
безпечують науково-методичну роботу з вчи-
телями на рівні школи. Вони планують шкільні
методичні заходи, відвідують уроки вчителів
своєї предметної галузі, надають консультації
та допомагають вчителям підвищувати свій
методичний рівень. У полі зору керівника
шкільного методичного об'єднання знаходить-
ся кожний вчитель. Він має можливість індиві-
дуалізувати методичну роботу з кожним чле-
ном шкільного методичного об'єднання. Це
надзвичайно важливо, оскільки у кожного вчи-
теля своє бачення педагогічних проблем, свої
труднощі, питання й проблеми, а тому
найбільш ефективним у даному випадку є інди-
відуальний підхід, і саме на шкільному рівні на-
уково-методичної роботи з'являються
найбільші можливості для його застосування.
Разом з тим, робота шкільного методичного
об'єднання - це робота колективу педагогів,
яка спрямована на розробку, якоїсь конкрет-
ної практичної проблеми та вироблення реко-
мендацій стосовно вдосконалення навчально-
виховного процесу та методики викладання
окремого навчального предмета в конкретних
умовах даного навчального закладу. Для забез-
печення ефективної діяльності шкільного ме-
тодичного об'єднання важливим є професійна
компетентність, досвід та методичний рівень
керівника шкільного методичного об'єднання.
Тому систематична робота з керівниками
шкільних методичних об'єднань учителів на
рівні районного методичного кабінету на-
стільки важлива.

Науково-методичну роботу на шкільному
рівні організовує, згідно функціональними обо-

в'язками, заступник директора школи з навчаль-
но-виховної роботи, а контролює, забезпечує та
відповідає за неї директор школи. Від умілого
та професійного керівництва науково-методич-
ною роботою залежить дуже багато, і перш за
все позитивна мотивація вчителів школи до
творчої професійної діяльності. Результати та
проблеми науково-методичної роботи, як пра-
вило, обговорюються на засіданнях педагогіч-
ної ради школи за участю всіх педагогічних пра-
цівників, тому нагальні питання практики мож-
ливо обговорювати та вирішувати безпосеред-
ньо в школі. Але очевидним стає і той факт, що
у процесі підвищення кваліфікації керівників шкіл
як на районному, так і на обласному рівні знач-
на увага має приділятися підготовці керівників
у галузі управління та організації науково-ме-
тодичної роботи з педагогами загальноосвітнь-
ого навчального закладу.

Таким чином, розглянувши інституційну
структуру науково-методичної роботи з педа-
гогічними працівниками регіону, можна зроби-
ти висновок про те, що всі компоненти означе-
ної структури взаємопов'язані й відображають
особливості кожного з рівнів системи науково-
методичної роботи - регіонального, районного
та шкільного. Зв'язок між компонентами систе-
ми як прямий, так і зворотний. У зв'язках ком-
понентів структури простежується й певна
ієрархічність, певний розподіл функцій та
підлеглість шкільної ланки - районній, а район-
ної - регіональній ланці науково-методичної
роботи з педагогічними працівниками. Така
підлеглість вказує на єдність цілей, завдань,
принципів та управління навчально-методич-
ною роботою з педагогами регіону.

ЛІТЕРАТУРА
1. Жерносек І.П. Науково-методична робота в середніх загальноосвітніх навчальних закла-

дах. - К.: ВІПОЛ, 2002. - 88 с.
2. Гоммонай В., Росул В., Ходанич П. Педагогічна освіта на Закарпатті. - Ужгород: Гражда,

2003. - 112 с.
3. Конаржевский Ю. А. Что нужно знать директорам школ о системах и системном подхо-

де: Учебн. пособие. - Челяб. Гос. пед. ин-т, 1986. - 135 с.
4. Методическая работа в школе: организация и управление /Под ред. Ю.К.Бабанского. -

М., 1988. - 185 с.
5. Олійник В.В. Безперервна освіта // Світло. - 2000. - №3 (17). - С. 11-15.
6. Панасюк А. С. Система повышения квалификации и психологическая перестройка кад-

ров: Метод. пособие. - М.: Высш. шк., 1991. - 79 с.
7. Післядипломна освіта в регіоні: стратегія та перспективи: Мат. наук. - практ. конф., 28

лютого 2002 р. / Луганський держ. педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут післядип-
ломної освіти / Є.М. Хриков (редкол.). - Луганськ, 2002. - 105 с.

8. Післядипломна освіта: проблеми управління, методичне забезпечення: Навч.-метод.



20’ 2014 33

посібник / Інститут змісту і методів навчання / Г.С. Данилова (ред.), Г.А. Дмитренко (ред.). - К.,
2000. - 187с

9. Післядипломна педагогічна освіта України: сучасність і перспективи розвитку: Наук.-ме-
тод. посіб. /За заг. ред. В.В.Олійника, Л.І.Даниленко. - К.: Міленіум, 2005. - 230 с.

10. Старченко К.М., Пуцов В.І., Гадзецький Б.В. Технологія управлінської діяльності завіду-
ючого районним (міським) методичним кабінетом: Навч.-метод. посібн. - К., 2002. - 211 с.

11. Химинець В.В. Науково-методичні основи підвищення кваліфікації вчителів: Науково-
метод. посіб. - Ужгород: "Турпрес", 2003. - 220 с.

Баяновська М.Р.

Проблема компетентнісного підходу в
освіті актуалізувалася на зламі ХХ-ХХІ

століть, коли вчені заговорили про створення
Міжнародної стандартної кваліфікаційної рам-
ки.

Її дослідженню в Україні присвячена не-
значна кількість наукових праць. З питання
галузевої кваліфікації освіти можна виокре-
мити кілька статей В.І. Лугового, Ю.М. Раш-
кевич, С.К. Андрейчук, Г.О. Штомпеля.

Щодо становлення системи основних по-
нять і категорій компетентнісного підходу в
умовах парадигмальних змін в освіті варті на
увагу наукові праці В.І. Лугового, О.М. Слю-
саренко, Ж.В. Таланової. Питання досвідно-
го опанування діяльності з навчання й вихо-
вання (методичної, наукової, програмування,
системоутворювальної, управлінської тощо)
через систему компетенцій і компетентнос-
тей висвітлено в наукових працях І.А. Зязю-
на [1, с.18].

Зміна парадигмальних основ освіти вису-
ває необхідність перегляду методологічних
основ організації безперервної педагогічної
освіти, механізмів забезпечення і розвитку її
якості. Систематичне підвищення рівня
якості педагогічної освіти – важлива умова
випереджувального розвитку освіти, людей,
а через них і суспільства. Підвищення якості
педагогічної освіти – не стихійний, а керова-
ний процес. Причому все освітнє «виробниц-
тво» вкладає свій внесок у якість кінцевого
продукту, в компетентність випускників.

Зміни якості освіти, втому числі освітніх
послуг, можливо досягти завдяки управлінню
змінами в усіх компонентах системи педаго-
гічної освіти. Управління якістю – системне

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА
ОПТИМІЗАЦІЇ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

управління, здійснюється всіма учасниками
освітнього «виробництва». А оскільки його
цілями є оптимізація і розвиток якості сфе-
ри безперервної педагогічної освіти, освітніх
послуг, то належить говорити про управлін-
ня якістю освіти як простратегічне управлін-
ня, відмінною особливістю якого є комплекс-
ний характер. Управління якістю як складо-
вої стратегічного управління СПК здійснюєть-
ся через поєднання регулярного, проектно-
го, програмного й інноваційного видів управ-
ління, що реалізуються на різних рівнях стра-
тегічного управління: концептуальному
(місія, концепція, цілі, цінності), стратегічно-
му (програми, проекти) і тактичному (плани,
задачі, функції, інструкції), оперативному
(методики, техніки).

Безперервна професійна освіта – со-
ціальний інститут, що забезпечує різною про-
фесійною компетентністю соціальні проце-
си і їх розвиток. Зазначимо, що висвітлювати
професійну компетентність в освіті необхід-
но в єдності з історичними процесами роз-
витку всієї системи життєдіяльності суспіль-
ства. Саме тому ця проблема повинна розг-
лядатися в соціальному контексті. Сутнісні
характеристики соціальних процесів і тен-
денції їх розвитку дозволяють визначити ос-
нови для теоретичного дослідження цієї про-
блеми, критеріїв аналізу діяльності інститутів
професійної освіти, що забезпечують форму-
вання і розвиток професійної компетентності.

Розробка й апробація концепції управлін-
ня якістю професійної освіти педагогічних
кадрів на основі компетентнісного підходу
дозволить прискорити процеси формування
педагогічного професіоналізму, адекватного
запитам і викликам сьогодення, подолати
відчудження освіти від соціальних запитів.

КОМПЕТЕНТНІСНА  ПАРАДИГМА  В  ОСВІТІ  ЯК  ВИКЛИК  ЧАСУ
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У сфері післядипломної освіти існує чима-
ло протиріч, які можливо розв’язати шляхом
актуалізації, аналізу і розробки наступних ас-
пектів проблеми якості професійної педаго-
гічної освіти в сучасних умовах: обґрунтуван-
ня ролі професіоналізму в освіті, його функції
в забезпеченні цілісності і безперервності
практики освіти; забезпечення переходу від
натуралістичного (об’єктного) підходу у роз-
гляді й описанні діяльності професіонала
освіти до діяльнісного; інтерпретація про-
фесійної діяльності і професійної компетен-
тності як динамічних систем; контекстуаль-
не відображення в структурі діяльності пе-
дагога плану педагогічних дій, діяльності,
«педагогічного виробництва», соціальної
практики, культури, буття (життєдіяльності);
інтерпретація педагогічної діяльності як
діяльності трансляцій культурно-історично-
го досвіду і як діяльності із забезпечення роз-
витку особистості, соціальних груп, власне
професійної діяльності і сфери освіти; роз-
робка узгоджених концептуальної й емпірич-
ної моделей професійної компетентності, тех-
нологій управління професійним ростом; уз-
годження мови професійної комунікації в
сфері післядипломної освіти педагогічних
кадрів; розробка змісту і технологій атестації
педагогічних працівників; створення комп-
лексу науково-методичного і навчально-ме-
тодичного забезпечення гуманітарних моде-
лей управління особистісно-професійним
розвитком.

Займаючи управлінську позицію в сфері
післядипломної освіти і забезпечуючи ство-
рення системи управління якістю післядип-
ломної освіти, необхідно організувати роз-
робку концепцій якості післядипломної осві-
ти і програми її реалізації, в рамках яких роз-
робляються і розділи управління якістю.

Розробка компетентнісного підходу і на
його основі створення емпіричних моделей
професійної компетентності кадрів освіти є
перспективними напрямами педагогічних
досліджень, які уможливлюють проектувати
реальні продуктивні системи управління як-
істю педагогічної освіти.

Спираючись на багаторічний досвід робо-
ти в системі післядипломної педагогічної ос-
віти, на досвід вітчизняних і зарубіжних дос-
лідників цієї проблематики, ми зробили спро-
бу логічного аналізу категорії «компе-
тентність» у контексті задач управління які-
стю освіти. Вона розглядається нами через

категоріальну пару «кваліфікація – право»,
де «кваліфікація» – це якісна характеристи-
ка внутрішніх засобів суб’єкта діяльності, ка-
тегорія «право» відображає соціальні вимо-
ги функціонального місця (компетенції лю-
дини, котра на нього претендує) у вироб-
ництві або в сфері діяльності.

Таким чином, компетентність характери-
зує можливості «входження» людини до тієї
чи іншої діяльності, ступінь відповідності ква-
ліфікації технологічним вимогам або профес-
ійному цензу в сфері діяльності.

Припускаючи, що освіту можна розгляда-
ти як продуктивну соціотехнічну систему, в
якій різні професійні групи (соціальна скла-
дова) забезпечують реалізацію відповідних
їм функцій і включені у чітко визначені про-
цеси (технічна складова), ми можемо ствер-
джувати, що підвищення якості освіти можна
досягти завдяки підвищенню узгодженості
соціальної і технічної компонент системи.

З огляду на це, для організації процесу
кадрового забезпечення соціальних потреб
у професійній компетентності необхідно опи-
сати перелік місць і компетентностей в сфе-
рах діяльності і відповідні кваліфікації як
внутрішні засоби суб’єктів діяльності. Про-
фесійним місцям відповідає кваліфікація
учасників діяльності як спеціалістів і як про-
фесіоналів, особистісна позиція – універ-
сальні компетенції, які характеризують рівень
освіченості і вихованості людини. У профе-
сійному аспекті можлива диференціація
місць і кваліфікацій, які відповідають спец-
іальному і професійному компонентам про-
фесійної компетентності. Виокремлюються
місця спеціалістів масового, серійного і екс-
клюзивного виробництва, кваліфікації, які
відображають складність задач кожного
рівня, відображають функції спеціаліста кон-
кретного типу виробництва. Належить зак-
центувати увагу на тому, що спеціальна ква-
ліфікація в цьому випадку виступає засобом
у технологічних процесах виробництва і жор-
стко визначається його рамками.

Таким чином, місця, компетенції спеціа-
ліста фіксовані і задаються як норми.

Власне професійні місця визначаються в
сферах професійної діяльності (медицина,
освіта, право, комерція, фінанси, наука, ар-
хітектура і проектування, менеджмент, про-
ектування і дизайн, інженерія, технології,
фізкультура і спорт, матеріальне виробниц-
тво) як діяльнісні позиції. Внутрішні засоби
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професіонала відмінні від таких у спеціалі-
ста. Він суб’єкт діяльності, який володіє її
нормами, проявляє суб’єктне ставлення до
неї і несе відповідальність за її результати.
На основі рефлексивного утримання цілісної
діяльності професіонал здатний оптимізува-
ти і розвивати її. На особистісно-професій-
ному рівні компетентність характеризується
наявністю здатностей системного аналізу,
створенням нових норм діяльності, реаліза-
цією механізмів самоорганізації і самоуправ-
ління, розвитком діяльності і себе в ній. Дані
внутрішні якості проявляються завдяки уні-
кальним особистісним якостям людей. Тут,
як і у випадку з особистісними компетенція
ми, простір «місць», «права» проявляються
не за рахунок посадовості, а через відпові-
дальний вибір і реалізацію місії, яку бере на
себе людина. В інтроспективному плані це
проявляється через створення ще не існую-
чих місць і рефлексивне утримання множин-
ності місць (норм діяльності) розширення
спектру компетенцій, які відповідають мно-
жинності місць.

Таким чином, «права», компетенції виз-
начених місць задаються рамками техноло-
гічних вимог виробничих процесів для спе-
ціалістів і рамками соціальної угоди пред-
ставників сфер діяльності для професіо-
налів.

Рівень розвитку технологій і сфер соціаль-
них практик визначає номенклатуру спеціаль-
них і професійних місць і компетенцій. Ди-
наміка соціально-економічних трансфор-
мацій визначає динаміку номенклатури
місць, компетенцій, необхідних для входжен-
ня у певну сферу діяльності, є результатом
соціальної угоди, цензом на входження до
тієї чи іншої спільноти.

При цьому ситуації, що складаються в тех-
нологічних процесах і сферах діяльності, є
джерелами формування замовлення на ос-
віту. Цілі, задачі, технології, зміст, стандарти
й інші компоненти технічної складової про-
фесійної освіти є результатом змістової і тех-
нологічної інтерпретації замовлення на про-
фесійну компетентність, відповідну до неї ос-
вітню діяльність. Замовниками професійної
освіти можуть бути представники виробництв
і сфер діяльності, включаючи й того, хто са-
моосвічується, тобто того, котрий будує мету
власної освіти з установкою на її вітагенність
і конкурентність упродовж всього життя.

Принциповою відмінністю цього підходу

до визначення стратегії і технологій освіти є
можливість здійснення їх оперативної адап-
тації відповідно до потреб динамічних ринків
праці і кваліфікацій; проектування моделей
компетентності відповідно до конкретних
функцій і завдань «виробництва» й органі-
зації оперативної підготовки як на робочих
місцях, так і в інститутах післядипломної ос-
віти, в тому числі й педагогічної.

Проте вітчизняні дослідники компетентні-
сного підходу в освіті (В.І. Луговий, О.М. Слю-
саренко, Ж.В. Таланова та інші) наголошу-
ють на тому, що національна освітня теорія
і практика помітно відстають від світового
прогресу в розробленні концепції освіти та
адекватної поняттєво-категоріальної систе-
ми. В освітній науці помітні застарілі термі-
ни та їхні визначення, що певною мірою
ізолює її від планетарного освітнього проце-
су.

Для європейської і світової освіти сьогодні
характерне швидке утвердження компетен-
тнісного підходу, зміщення акцентів в освітній
парадигмі від процесної до результатної її
складової, від знеособленої до особистісної
орієнтації [3, с.23-38]. Освітня діяльність кон-
центрується навколо результатів освіти (на-
вчальних результатів). Саме результати, ви-
ражені в термінах компетентностей, стають
основним системоутворювальним чинником,
відповідно до якого (як мети) організовують,
добирають, узгоджують, оптимізують і гар-
монізують усі інші складові освіти разом з оці-
нюванням. Однак у вітчизняній теорії й прак-
тиці освіти компетентнісний підхід ще не на-
був загальнонаціонального визнання та
впровадження, не відбулося і вагомих відпо-
відних парадигмальних змін.

В існуючих публікаціях нові освітні викли-
ки, пов’язані з компетентнісним підходом і ре-
зультатною парадигмою, не дістали необхі-
дної й достатньої системної емпіричної й те-
оретичної рефлексії [2, 4].

Поєднання теоретичного погляду та емпі-
ричного підходу показало, що поряд з інши-
ми, як основні, існують ціннісно-орієнтаційні
компетентності і їхня роль не менш важли-
ва, ніж інтелектуально-знаннєвих чи творчо-
інноваційних [4]. Незважаючи на те, що в
освітній діяльності ціннісно-орієнтаційні ком-
петентності часто випускаються з поля зору,
в процесі євроінтеграції на них дедалі більше
звертають увагу і використовують як у рамці
кваліфікацій (РК) деяких країн, так і в інсти-
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тутах післядипломної освіти, в тому числі й
педагогічної.

Нам бачиться актуальним розгортання
діалогу організаторів безперервної педагогі-
чної освіти з проблем підвищення її якості на
основі виявлення можливостей компетент-
нісного підходу у створенні продуктивних пе-
дагогічних систем, систем управління якістю.

Цікавим видається дослідження І.А. Зязю-
на про систему сукупних компетенцій і ком-
петентностей у структурі педагогічної діяль-
ності й дії вчителя. Вчений доводить, що дос-

Л І Т Е Р А Т У Р А
1. Зязюн, І.А. Система сукупних компетенцій і компетентностей у структурі педагогічної

діяльності й дії вчителя [Текст] / І.А. Зязюн // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 2. – С. 18 –
27.

2. Луговий, В.І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та про-
блеми її реалізації в Україні [Текст] / В.І. Луговий // Педагогіка і психологія: Вісник АПН України.
– 2009. – № 2 (63). – С. 13 – 25.

3. Луговий, В.І. Ключові поняття сучасної педагогіки: навчальний результат, компе-
тентність, кваліфікація [Текст] / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Педагогічна і
психологічна науки в Україні: зб. наук. праць: у 5 т. Т. 1: Загальна педагогіка та філософія
освіти. – К.: Пед. думка, 2012. – 368. – С. 23 – 38.

4. Луговий, В.І. Ціннісні компетентності – невід’ємна складова підготовки фахівців вищої
освіти в умовах євроінтеграції [Текст] / В.І. Луговий // Вища освіта України. – 2009. – Додаток
№ 4. Т. 1 (13). Тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнь-
ого простору». – 568 с. – С. 393 – 401.

Орос В.М.,
Петечук В.М.

Постановка проблеми. Сучасна кон-
цепція освіти в ХХІ столітті базується

на перманентному, постійному розвитку про-
фесіоналізму, вдосконаленні особистісних яко-
стей педагогів, на врахуванні загальнокультур-
них та національних традицій, покращенні ви-
користання новітнього педагогічного інстру-
ментарію, зокрема – інформаційно-комуніка-
ційного. У Національній доктрині розвитку ос-
віти України акцентується увага на пріоритет-
них напрямках розвитку галузі. Серед них од-

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГА У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ
КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ

ним з основних «…є впровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, що
забезпечують подальше удосконалення на-
вчально-виховного процесу, доступність та
ефективність освіти, підготовку молодого по-
коління до життєдіяльності в інформаційному
суспільстві.» [4, с. 9]. Вимоги щодо належного
рівня інформаційної компетентності педагога
документально затверджені у Типовому поло-
женні про атестацію педагогічних працівників.
Таким чином, виникає потреба у корегуванні
процесу післядипломної освіти з урахуванням
вимог інформаційного суспільства. Необхідно
допомогти педагогу оволодіти новітніми тех-

відне опанування діяльностей з навчання й
виховання (методичної, наукової, програму-
вання, системоутворювальної, управлінської
тощо) через систему компетенцій і компетен-
тностей сприяє підвищенню педагогічної
майстерності як синтезу особистісно-ділових
якостей і властивостей. Вищий рівень педа-
гогічної майстерності характеризується зба-
гаченням дії педагога – майстра новими фор-
мами, методами, засобами, що суттєво,
підвищує ефективність педагогічного проце-
су, а отже, якість освіти.
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нологіями, ознайомити його з інноваційними
методами викладання, які ґрунтуються на
інформаційно-комунікаційних технологіях (ІКТ),
мотивувати широке впровадження їх у повсяк-
денну педагогічну практику.

Аналіз актуальних досліджень. Значення
інформаційно-комунікаційних технологій у на-
вчально-виховному процесі знайшло відобра-
ження в працях А. Довгялло, М. Жалдака,
В. Зінченка, Г. Козлакової, Ю. Машбиць,
В. Редько, Г. Скрипки, І. Тесленка та ін. Стан і
перспективи використання засобів ІКТ у про-
цесі професійної підготовки розглянуто в ро-
ботах А. Андрющак, В. Білошапко, С. Бешен-
кова, І. Богданової, В. Виноградова, В. Дивака,
М. Жалдака, Н. Клокар, В. Лєдньова, Ю. Три-
уса та ін. Науково-методичні основи ІКТ-підго-
товки фахівців у системі безперервної освіти
досліджуються Н. Астаф’євою, Я. Болюбашем,
Я. Ваграменком, І. Воротниковою, Т. Паперно-
вою, М. Цвєтковою та ін.

Мета статті. Проаналізувати особливості
організації післядипломної освіти з урахуван-
ням вимог сучасного інформаційного суспіль-
ства до рівня ІКТ-компетентності педагогів.

Виклад основного матеріалу. Як відомо,
підвищення кваліфікації – підвищення рівня го-
товності особи до виконання її професійних
завдань та обов’язків або набуття особою здат-
ності виконувати додаткові завдання та обо-
в’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у
межах професійної діяльності або галузі знань
[2, стаття 47]. Визначальним чинником у діяль-
ності педагога є його педагогічна культура, яка
формується із трьох складових: загальнокуль-
турної, спеціальнопрофесійної та спеціаль-
нопредметної [3, c. 4]. Щоб відповідати крите-
ріям сучасної парадигми освіти, учитель має
постійно дбати про підвищення своєї педаго-
гічної культури. При цьому в процесі самоос-
віти перед учителем постає ряд проблем, які
потрібно вирішувати комплексно. Тому під час
проходження курсів підвищення кваліфікації
педагог очікує набуття нових навичок та вмінь,
здобуття нових знань і, як наслідок, зростання
професійної майстерності та культури. Роль
інтегруючої складової при цьому відіграє інфор-
маційна компетентність.

Як наслідок – одним із основних напрямків
неперервної освіти має бути науково-теоре-
тична, методологічна, психологічна, практич-
на підготовка учителя до активної творчої
діяльності в умовах пріоритетного використан-
ня ІКТ. Шляхи підвищення інформаційної ком-

петентності педагогів, види діяльності педа-
гогів з формування їх ІКТ-компетентності, мо-
тиви і потреби вчителів у використанні ІКТ ре-
сурсів для професійного розвитку у системі
післядипломної освіти педагогів розглянуто,
зокрема, у статтях [1, 5].

Для забезпечення розвитку інформаційної
компетентності учителів необхідно врахувати
ряд важливих факторів: початковий рівень
підготовки слухачів до використання ІКТ; пе-
дагогічний стаж, досвід різних категорій слу-
хачів; контингент учнів, з якими працюють пе-
дагоги; матеріально-технічну базу навчальних
закладів; наявність (відсутність) зовнішньої
(внутрішньої) мотивації; інертність (готовність)
до сприйняття сучасних методик, ідей та тех-
нологій та ін.

На практиці зустрічаються різні комбінації
вищенаведених факторів, при цьому їх взає-
мозв’язок не є очевидним. Навіть при відсут-
ності у навчальному закладі необхідного об-
ладнання учитель бажає підвищити рівень
власної ІКТ-компетентності; досвідчений педа-
гог ігнорує нововведення і т.д.

Важливо врахувати і сфери педагогічної
діяльності вчителя: навчальний заклад (основ-
на сфера); позашкільна педагогічна практика
– участь у роботі різних методичних заходів;
курси підвищення кваліфікації; курси вивчення
ІКТ; інша педагогічна активність.

Таким чином, можна розділити педагогічних
працівників, які проходять курсове підвищен-
ня кваліфікації, на різні категорії за одним кри-
терієм – ступенем володіння ІКТ-технологія-
ми. У системі неперервної освіти потрібно по-
ступово формувати ІКТ-компетентність, зва-
жаючи на етапи її набуття: базовий, техноло-
гічний, професійний.

Як відомо, основними складовими інфор-
маційної компетентності є використання
інформаційних технологій опрацювання даних
та уміння використовувати всі інформаційні
процеси.

Тому серед загальних завдань ІКТ-підготов-
ки педагогів можна назвати наступні: 1) подо-
лання комп’ютерофобії (створення належно-
го психологічного комфорту); 2) покращення
рівня ІКТ-компетентності хоча б на одну гра-
дацію (принцип поступовості; компенсаторна
функція); 3) кваліфікована допомога у ство-
ренні дорожньої самоосвітньої карти педагога
(конкретизація, координація, корекція); 4) де-
монстрація можливостей професійного зрос-
тання при використанні комп’ютерних інфор-
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маційних засобів (ознайомлення з роботою
провідних педагогів; орієнтування, мотивуван-
ня, стимулювання); 5) формування фундамен-
тальних світоглядних цінностей у системі осві-
ти, розкриття їх взаємодії з попередніми освіт-
німи концепціями (науково-методичне обґрун-
тування використання ІКТ; методична
доцільність; ефективність використання).

Враховуючи вищенаведені завдання при
організації процесу підвищення ІКТ-компетен-
тності педагогів доцільно слухачам курсів про-
понувати виконати перелік робіт, які потребу-
ють використання можливостей комп’ютерних
технологій на операційному (діяльнісному)
рівні. Тоді при проходженні курсів підвищення
кваліфікації педагог стає учасником навчаль-
ного процесу з ІКТ, який складається з таких
основних етапів: оволодіння новітніми техніч-
ними засобами навчання; реалізація інформа-
ційних процесів; обробка інформаційних ма-
теріалів; презентація готової електронної про-
дукції.

Висновки. Підвищення інформаційної ком-
петентності педагога стало домінуючим зав-
данням післядипломної освіти. Разом з тим
організація навчання ІКТ-технологіям у системі
післядипломної освіти містить ряд дискусійних
питань, які потрібно досліджувати: раціональ-
не співвідношення теоретичної та практичної
складових процесу навчання; врахування фак-
торів, які не сприяють широкому впроваджен-
ню ІКТ в навчально-виховний процес; аналіз
можливостей використання сучасних мобіль-
них електронних пристроїв і т.д.

Реалізація компетентнісної парадигми в ос-
віти на сьогодні неможлива без врахування су-
часних тенденцій розвитку інформаційного сус-
пільства. Тільки педагог, який готовий творчо
використовувати інформаційні ресурси, по-
єднувати особисту роботу з створенням колек-
тивних проектів, який є соціально активним,
інформаційно компетентним може ефективно
працювати у сфері освіти з урахуванням ви-
мог сучасності.
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Сучасна наукова педагогічна спільнота
перебуває на етапі створення нової

формації, яка має об’єднати, інтегрувати,
інтерпретувати існуючі норми, принципи, зміст,
методи, засоби, тобто перезавантажити всі
педагогічні системи [1-2]. Мова йде про нову
освіту, яка перестає бути «знаннєвою», «раціо-
нально-просвітницькою» і перетворюється на
механізм «формування культури» особистості
за індивідуальною траєкторією її розвитку.
Тому мета статті полягає у формуванні куль-
тури співробітництва в аспекті оновлення
теорії і практики педагогіки.

Аналіз літературних джерел із педагогіки,
дидактики, психології, практика роботи в на-
вчальних закладах освіти дали нам можливість
побачити, що технологія співпраці об’єднує в
собі шляхом інтеграції ряд педагогічних техно-
логій, а саме: робота в групах, формування
творчої особистості, критичного мислення,
розвивального, проблемного, особистісно орі-
єнтовного навчання.

Історично групова форма навчальної діяль-
ності виникла як альтернатива існуючим тра-
диційним формам навчання. В їх основу покла-
дено ідеї Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці,
Дж. Дьюї про вільний розвиток і виховання ди-
тини. Й. Г. Песталоцці стверджував, що вміле
поєднання індивідуальної і групової навчаль-
ної діяльності допомагає успішному навчанню
дітей, а їх активність і самодіяльність підви-
щують ефективність уроку [1].

Значний внесок у розвиток теорії групової
навчальної діяльності зробили французькі
вчені-педагоги К. Гарсіа, С. Френе, Р. Галь,
Р. Кузіне, польські вчені В. Окунь, Р. Петрикі-

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ  ПІДХІД
ДО  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

ТЕХНОЛОГІЯ СПІВПРАЦІ В АСПЕКТІ ОНОВЛЕННЯ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

вський, Ч. Куписєвич, радянські дидакти
А. М. Алексюк, Ю. К. Бабанський, І. Я. Лернер
і багато вчених інших країн.

Найбільший інтерес до групових форм на-
вчальної діяльності спостерігається за останніх
два десятиріччя ХХ – ХХІ століть (В. К. Дячен-
ко, В. В. Котова, Г. О. Цукерман, О. Г. Ярошен-
ко та ін.).

Відомо, що цілісну систему навчальної
діяльності учнів на занятті становлять фрон-
тальна, індивідуальна та групова діяльність.
Вони пронизують увесь навчальний процес.
З’ясуємо сутність і встановимо особливості
групової навчальної діяльності школярів. Є суд-
ження, що усі недоліки фронтальної та індиві-
дуальної діяльності вдало компенсує робота
в співпраці.

Фахівці зазначають, що метою навчання в
співпраці є не лише оволодіння знаннями,
уміннями і навичками кожним учнем на рівні,
що відповідає його індивідуальним особливос-
тям розвитку. Дуже важливий ефект соціалізації,
формування комунікативних умінь. Діти вчать-
ся разом працювати, вчитися, творити, прий-
ти один одному на допомогу. Головна ідея на-
вчання у співпраці – вчимося разом, а не про-
сто щось виконуємо разом [1].

Ми розглядаємо навчання у співпраці як ме-
тод навчання [3], який передбачає сукупність
деяких прийомів, об’єднаних загальною логі-
кою пізнавальної і організаційної діяльності
учнів, яка дозволяє реалізовувати покладені в
основу цього методу принципи. Основні з цих
принципів – одне завдання на групу, одна на-
города на групу, розподілення обов’язків у
групі, індивідуальний підхід і рівні можливості.
Також, навчання за методом співпраці базуєть-
ся на принципах гуманістичного напряму в
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педагогіці та психології. Мова йде про вихован-
ня загальновизнаних цінностей, а саме:
відкритість, чесність, альтруїзм, співчуття,
взаємодопомога. Бо справа не лише в акаде-
мічних знаннях, уміннях, навичках, а й у духов-
ному, моральному розвитку особистості.

У наш час у зарубіжних педагогічних школах
все більше звертаються до холістичного підхо-
ду в освіті (holisticeducation, Рон Миллер,
Дж.Макс Винго). Основна ідея підходу полягає
у концентрації уваги педагога на цілісній осо-
бистості людини, розвитку не лише інтелекту,
громадянських почуттів, відповідальності, а й
духовної особистості з емоційними, естетич-
ними, творчими можливостями.

Фахівці [1] зазначають, що різниця між тра-
диційною педагогікою, біхейвіористською пе-
дагогікою і гуманістичною, холі стичною, поля-
гає у підходах, методах виховання цінностей.
У перших двох педагогіках це досягається ме-
тодами чіткої регламентованої організації на-
вчального процесу, що залишає мало часу для
міжособистісного спілкування, взаємодії учнів,
інноваційної творчої діяльності. Це не означає,
що в умовах сучасного навчального процесу
вчитель не може застосовувати гуманістичні
технології. Але є умови. Вчитель має змінити
підходи до процесу навчання, ставлення до
учня, усвідомити, що в педагогічному процесі
учень виступає центральною фігурою, а не
вчитель. Діяльність пізнання є головною, а не
викладання; самостійне оволодіння, а особ-
ливо використання набутих знань стають
пріоритетом, а не засвоєння та репродукція
знань мають значення для розвитку особис-
тості; сумісні міркування, дискусії, досліджен-
ня, а не запам’ятовування та репродукція го-
тових знань; повага до особистості як учня, так
і вчителя має проявлятися в процесі навчан-
ня, а не настанови; урахування особливостей
фізичного, духовного, морального розвитку
цілісної особистості дитини, а не окремих яко-
стей. У цьому разі навряд чи можливо говори-
ти про всебічний розвиток особистості, бо осо-
ба дійсно унікальна, і те, що легко дається
одним, дуже важко дається іншим.

Технологія співпраці базується на положен-
нях, а саме: навчати школярів прийомам діло-
вої співпраці; забезпечувати спеціальний добір
дітей у групи; актуалізувати активність кожно-
го учня; поєднувати всі форми навчальної
діяльності школярів на уроці. Істотним момен-
том у створенні навчальних груп є їх склад.
Групи мають бути гетерогенними за навчаль-

ними та психологічними можливостями дітей:
у групі має бути хоча б один сильний учень.
При створенні груп потрібно брати до уваги
психологічну єдність дітей, бажання учнів, по-
тенціал можливостей для їх успішної спільної
діяльності [2].

Маємо зазначити, що навчання за методом
співпраці використовують на всіх етапах уро-
ку, а саме під час вивчення нового матеріалу,
перевірки домашнього завдання, закріплення
знань, застосування їх на практиці, де допо-
мога дорослого вже не потрібна і навіть шко-
дить, бо заважає становленню рефлексії, і вод-
ночас повністю самостійно дитина діяти не
може. Ми пропонуємо алгоритм організації
роботи з учнями за методом співпраці.

1. Переконайтеся, що учні володіють знан-
нями та вміннями, необхідними для виконан-
ня завдання.

2. Об’єднайте учнів у групи (3-5 осіб).
3. Запропонуйте учням сісти по колу –

«пліч-о-пліч, один проти одного».
4. Повідомте (нагадайте) учням про ролі,

обов’язки та дії, які вони повинні розподілити
між собою і виконувати під час роботи в групі.

5. Будьте уважні до питань внутрішньогру-
пового керування.

6. Дайте кожній групі конкретне завдання
й максимально чіткі інструкції щодо організації
роботи учнів.

7. Розрахуйте час на виконання завдання.
8. Стежте за часом.
9. Заготуйте додаткові запитання для

груп, які виконають основне завдання раніше
за інших.

10. Забезпечте нагороди за групові зусил-
ля.

11. Будьте готові до підвищеного шуму, ха-
рактерного для методу спільного навчання.

12. Визначите свою роль у ситуації і не
відволікайте увагу учнів на себе.

13. Запропонуйте групам подати резуль-
тати роботи.

14. Запитайте учнів, чи проведена робо-
та була корисною і чому вони навчилися.

15. Використайте ідеї учнів наступного
разу.

16. Прокоментуйте роботу груп з точки
зору її навчальних результатів та питань орга-
нізації процедури групової діяльності.

Важливими моментами групової роботи є
опрацювання змісту і подання групами резуль-
татів колективної діяльності. Залежно від
змісту та мети навчання можливі різні варіан-
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ти організації роботи груп.

Так, суть технології «Діалог» полягає в
спільному пошуку групами узгодженого рішен-
ня. Це знаходить своє відображення у кінце-
вому тексті, переліку ознак, схемі тощо. Діалог
виключає протистояння, критику позиції тієї чи
іншої групи. Клас об’єднується в 5-6 робочих
груп і групу експертів із сильних учнів. Робочі
групи отримують 5-10 хвилин для виконання
завдання. По завершенні роботи представни-
ки від кожної робочої групи на дошці або на
аркушах паперу роблять підсумковий запис.
Потім, по черзі, надається слово одному до-
повідачеві від кожної групи. Експерти фіксують
спільні погляди, а на завершення пропонують
узагальнену відповідь на завдання. Групи об-
говорюють і доповнюють її. До зошитів зано-
товується кінцевий варіант.

Різновидом прикладу роботи в малих гру-
пах є командний пошук інформації (зазвичай
тієї, що доповнює раніше прочитану вчителем
лекцію або матеріал попереднього уроку, до-
машнє завдання), а потім відповіді на запитан-
ня. Кожна група отримує запитання по темі
уроку, відповіді на які можна знайти в різних
джерелах інформації (роздавальний матеріал,
документи, підручники, довідкові видання, до-
ступна інформація на комп’ютері, прилади.
Визначається час на пошук та аналіз інфор-
мації. Наприкінці уроку заслуховуються по-
відомлення від кожної групи, які потім повто-
рюються і, можливо, розширюються всім кла-
сом.

Метою «Кола ідей» є вирішення гострих су-
перечливих (проблемних) питань, створення
списку ідей та залучення всіх учнів до обгово-
рення поставленого питання. Технологія зас-
тосовується, коли всі групи мають виконувати
одне і те саме завдання і представляти по
черзі, озвучуючи лише один аспект проблеми,
що обговорюється. Продовжуючи по колу, вчи-
тель запитує всі групи, поки не вичерпаються
ідеї.

Акваріум – це ще один варіант навчання у
співпраці. Його особливість – учні вже мають
добрі навички роботи в групах. Об’єднавши
учнів у групи по 4-6 осіб, вчитель пропонує оз-
найомитися із завданням. Одна з груп сідає в
центр класу і отримує завдання для проведен-
ня дискусії. Поки діюча група займає місце в
центрі, вчитель знайомить решту класу із зав-
данням і нагадує правила дискусії в малих гру-
пах. Групі пропонується вголос протягом 3-5
хвилин обговорити можливі варіанти розв’язан-

ня проблемної ситуації. Учні, що знаходяться
у зовнішньому колі, слухають, не втручаючись
у хід обговорення. По закінченні відведеного
для дискусії часу група повертається на свої
місця, а вчитель ставить до класу такі запи-
тання: Чи погоджуєтесь ви з думкою групи?
Який з аргументів ви вважаєте найбільш пере-
конливим?. Після цього місце в «Акваріумі»
займає інша група й обговорює наступну си-
туацію. У межах «акваріуму» можна підбити
підсумки уроку або за браком часу обмежитись
обговоренням роботи кожної групи.

За методом співпраці можна провести на-
ступні типи уроків: семінар; прес-конферен-
ція; змагання; обговорення; гра «Що? Де?
Коли?»; міжпредметного узагальнення (або
інтегрований чи бінарний уроки); експеримен-
тального випробування (або урок – експери-
ментальне дослідження); винахідництва (або
урок фантазії); предметний аукціон; залік (урок
– узагальнений огляд знань); конструювання;
«навчальний предмет у комп’ютері».

Проблемне навчання є одним із видів роз-
виваючого навчання, істотною рисою якого є
здатність формувати творче мислення особи-
стості та прищеплювати навички наукового по-
шуку. Важливим компонентом проблемного на-
вчання є проблемна ситуація – ситуація, для
вирішення якої учень або колектив мають знай-
ти й застосувати нові для себе знання чи спо-
соби дій. Ось тут і використовується метод
співпраці.

У розвивальному навчанні центральною
фігурою, від якої залежить успіх, є не вчитель, а
учень. І функція вчителя полягає не в передачі
знань, а в організації навчальної діяльності
дітей, що і робить вчитель під час використан-
ня методу співпраці. Розвивальне навчання,
змінюючи зміст і метод викладання навчально-
го матеріалу специфічними засобами органі-
зації навчальної діяльності, створює інше сере-
довище життєдіяльності дитини, справжню со-
ціальну ситуацію розвитку особистості. Це ви-
являється в тому, що: а) формується система
стосунків рівності з ровесниками і дорослими;
б) складається система захопленого інтелекту-
ального пошуку; в) знімається тягар зовнішньої
соціальної стимуляції, що сприяє формуванню
почуття відповідальності за свою діяльність. У
процесі розвивального навчання за методом
співпраці дитина не тільки отримує нову інфор-
мацію, а й осмислює її, застосовує в подаль-
шому навчанні, що сприяє самовдосконаленню
і становленню її як особистості.
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Стратегія критичного мислення сприй-

мається сьогодні як перспектива самореалі-
зації особистості в умовах демократичного сус-
пільства. Мета технології – формування влас-
ної точки зору, впевнено вести дискусії та прий-
мати виважені рішення, самостійно здобувати
знання, вчитись відкрито спілкуватись, логіч-
но мислити та аргументувати. Технологія кри-
тичного мислення передбачає формування в
учнів соціально-критичної грамотності. Серед
невпинного потоку інформації дуже важливо
вибрати головне, необхідне саме тепер. Умін-
ня вибрати найголовніше – запорука успіху [3].

Співпраця між учителем і учнями має буду-
ватися на основі ознак особистісно-орієнто-
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Різке зростання інформаційних потоків та
обсягів наукової інформації, починаючи

з кінця ХХ століття, зумовлює об’єктивний про-
цес перевантаження шкільних програм факто-
логічним матеріалом, який повинні засвоїти учні.
Здатність учнів засвоювати цей матеріал не
зростає і не може зростати такими темпами,
як зростає обсяг програмового матеріалу.

Виникає конфлікт у навчальній діяльності учнів,
який полягає в тому, що переважна частина учнів
не в змозі запам’ятати таку кількість навчально-
го матеріалу, і вони перестають працювати, по-
чинаючи із 5-го класу. Їх ряди поповнюють учні в
наступних класах. Учні, які перестають працю-
вати, постійно відчувають моральний, психоло-
гічний тиск з боку педагогів і батьків, приймають
статус «поганих» і компенсують собі втрату по-
зитивного статусу пошуками альтернативної,
часто асоціальної, поведінки.

РОЗВИТОК  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  ЯК  ЗАСІБ
ОПТИМІЗАЦІЇ  НАВЧАЛЬНОЇ  АКТИВНОСТІ  УЧНІВ

Ті ж учні, які пробують бути «хорошими» і
намагаються засвоїти програмовий матеріал,
витрачають на це щоденно у 6-8 класах 10
годин, а в 10-11 класах 12-14 годин. І це годи-
ни інтенсивної розумової праці на уроках та в
процесі підготовки домашніх завдань.

Значна частина засвоєного і забутого опіс-
ля фактологічного матеріалу ніколи їм не буде
потрібна в подальшому навіть при умові про-
довження навчання у вузах.

При існуючій диспропорції між інваріантною
та варіативною складовою профілізація стар-
шої школи є чисто формальною. Школа зали-
шається політехнічною, починаючи з тридця-
тих років ХХ століття. Чого лише вартують так
звані технології, і особливо в 9-11 класах. Вони
виправдані хіба лише з точки зору певного роз-
вантаження учнів, бо на день потрібно готува-
ти 3-4 предмети, а не 5-6.

Елементарне вилучення цих предметів з
інваріантної частини дасть до 70 годин економії

ваного навчання, а саме: зосередження на по-
требах учня; діагностична основа навчання; пе-
реважання навчального діалогу; співпраця,
співтворчість між учнями і вчителем; ситуація
вибору і відповідальності; турбота про фізичне
та емоційне благополуччя учнів; пристосування
методики до навчальних можливостей дитини;
стимулювання розвитку і саморозвитку учня.

Отже, розглянуто варіанти організації навчан-
ня за методом співпраці, визначено можливості
інтеграції із сучасними технологіями, що дає змо-
гу формувати культуру співробітництва. Перс-
пективним є пошук зв’язків між здатністю учнів
самостійно засвоювати навчальний матеріал i
показниками розумового розвитку дитини.
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на рік кожному учневі і бюджетові країни.
Тому профілізація можлива, якщо, починаю-

чи із 7-го класу в інваріантній частині залишати
7-9 предметів, а 10-12 виносити у варіативну.

Але і це не вирішить конфлікту, якщо кар-
динально не змінити підхід до формування
змісту освіти, обсягу програмового та факто-
логічного матеріалу. Це обов’язкова умова
при реалізації компетентнісного підходу до
організації навчально-виховної роботи в за-
гальноосвітній школі. Тепер щодо основних
напрямків впровадження компетентнісного
підходу до навчання учнів в загальноосвітній
школі. У Державному стандарті базової і по-
вної загальної середньої освіти (затверджено-
му постановою Кабінету Міністрів України від
23 листопада 2011 р. № 1392) дається тлума-
чення понять «компетентність», «ключова
компетентність», «компетентнісний підхід»:

- компетентність – набута у процесі навчан-
ня інтегрована здатність учня, що складається
із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення,
що можуть цілісно реалізовуватися на практиці;

- ключова компетентність – спеціально
структурований комплекс характеристик (якостей)
особистості, що дає можливість їй ефективно діяти
у різних сферах життєдіяльності і належить до за-
гальногалузевого змісту освітніх стандартів;

- компетентнісний підхід – спрямованість
навчально-виховного процесу на досягнення
результатів, якими є ієрархічно підпорядковані
ключова, загальнопредметна і предметна (га-
лузева) компетентності.

У документі також визначено ключові ком-
пентності, які мають бути сформовані в про-
цесі освітньої діяльності в навчальному закладі:
громадянська, загальнокультурна, здоров’язбе-
режувальна, інформаційно-комунікаційна, кому-
нікативна, міжпредметна естетична, міжпред-
метна, предметна (галузева), предметна мис-
тецька, проектно-технологічна, соціальна [1].

Компетентнісний підхід повинен сприяти
формуванню ключових і предметних компетен-
тностей.

Застосування на практиці цих академічних
визначень передбачає:

- оптимізацію обсягу навчального мате-
ріалу (змісту освіти), який здатний засвоїти се-
редньостатистичний учень, а з другого боку
цей обсяг повинен бути достатнім, щоб випус-
кник загальноосвітньої школи володів компе-
тентностями на базовому рівні (загальні по-
ложення, загальні закони, основні дефініції,
широковживані поняття);

- чітко визначений науково обґрунтований
обсяг інформації, яку може засвоїти середньо-
статистичний учень за 30 годин навчання на
тиждень, враховуючи обсяг домашніх завдань;

- під час написання підручників – обов’язково-
го дотримання принципів доступності навчаль-
ного матеріалу та його чіткого дозування відпові-
дно до кількості годин за навчальним планом.

У своїй роботі педагог повинен орієнтува-
тися на складові моделі випускника, що, в свою
чергу, складаються з чітко визначених за віко-
вими параметрами компетентностей.

5-й клас 
Види компетентностей 

Інтелектуальна  Інформаційно-
комунікаційна  

Самоорганіза-
ційна  

Комунікативна  Саморозвитку, 
самопізнання  

Соціальна  

Уміти знаходити 
в тексті, 
визначати та 
пояснювати 
поняття  

Уміти 
працювати зі 
словниками, 
довідниками  

Уміти складати 
план дій, 
працювати за 
планом  

Уміти 
співпрацювати з 
іншими в парі, 
групі  

Володіти 
способами 
сприйняття 
інформації. 
Знати свої «+» і 
«-»  

Брати участь 
у конкурсах, 
змаганнях, 
святах за 
власним 
вибором  

6-й клас 
Уміти визначати 
головне в 
навчальному 
тексті  

Уміти 
працювати з 
енциклопедіям
и  

Уміти 
працювати за 
поданим 
алгоритмом  

Уміти 
створювати 
правила своєї 
поведінки та 
жити, працювати 
за ними  

Володіти 
знаннями про 
особливості 
пам’яті як засобу 
сприйняття 
нового  

Працювати в 
колективі, 
групі з питань 
підготовки та 
участі  
в проектах.  
Уміти 
оформляти 
звіт про 
виконану 
роботу 
відповідно до 
означених 
вимог  

7-й клас 

Складові моделі випускника (за О.В. Павловською)
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вимог  

7-й клас 
Уміти 
порівнювати 
навчальну 
інформацію  

Мати 
бібліотечно-
бібліографічні 
уміння та 
навички  

Уміти 
працювати  
з таблицями  

Уміти оцінювати 
товариські  
та дружні 
стосунки  

Володіти 
навичками 
формування 
самоаналізу  

Працювати  
в колективі, 
групі з питань 
підготовки та 
участі в 
проектах. 
Уміти 
оформляти 
звіт про 
виконану 
роботу 
відповідно до 
означених 
вимог  

8-й клас 
Навчитись 
узагальнювати 
вивчений 
матеріал 

Уміти складати 
тези, робити 
виписки з 
інформаційних 
джерел  

Уміти 
створювати 
опорний 
конспект  

Вміти знаходити 
шляхи 
подолання 
конфліктних 
ситуацій  

Володіти 
знаннями про 
складності 
зростання  

Уміти писати 
та захищати 
наукову 
роботу 
(реферат: не 
менш як 5 
джерел 
інформації; 
види 
реферату: 
порівняльний, 
оглядовий, 
проблемний)  
 

9-й клас 
Уміти 
конкретизувати  

Уміти 
опрацьовувати 
наукову 
літературу  

Уміти 
створювати 
власні 
методики 
самоорганізації 
діяльності  

Уміти 
моделювати 
вирішення 
проблем  

Володіти 
знаннями про 
розвиток 
вольових 
якостей  

Уміти писати 
та захищати 
наукову 
роботу 
(дослідна  
робота: 
уміння 
володіти 
методиками 
проведення 
експеримент-
ту, проводити 
дослідження  
та описувати 
результати)  

10-й клас 
Навчитись 
мистецтва 
доведення  

Уміти 
працювати  
з іншими 
джерелами 
інформації: 
самостійно 
знайти, 
відібрати, 
опрацювати 
необхідну 
інформацію  

Уміти складати 
план 
життєдіяльност
і, ставити 
завдання, 
досягати мети  

Уміти 
співпрацювати в 
соціумі  

Володіти 
знаннями про 
самосвідомість, 
самовизначення.  

Уміти писати 
та захищати 
наукову 
роботу 
(проектна 
робота: 
визначення та 
узгодження 
завдання, 
робота з 
документами, 
аналіз ринку, 
створення 
власної 
«продукції», 
рефлексія)  

11-й клас. 
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11-й клас. 
Випускник – людина, яка здатна реалізувати себе в будь-якій справі( краще, щоб вона була 

улюбленою) 
Має розвинуті 
загально-
навчальні та 
предметні 
навички, уміння з 
усіх предметів 
шкільного 
компоненту.  
Має сформовану 
потребу до 
пізнання нового. 
Вміють  

Має розвинуте 
критичне, 
системне 
мислення 
(вміння 
виходити за 
рамки 
предметного 
розв’язання 
проблеми)  

Уміє визначати 
проблеми та 
знаходити 
шляхи, 
способи  
їх розв’язання  

Уміє співчувати 
іншому, 
сприймати 
іншого, надавати 
йому допомогу.  
Вміє працювати 
в різних 
соціальних та 
виробничих 
умовах  

Розуміє 
необхідність та 
приймає умови,  
які сприяють 
саморозвитку 
особистості: 
мотивації  
до пізнання, 
духовних потреб, 
своєї 
індивідуальності 
(пам’яті, 
мислення, 
естетичних 
почуттів, 
фізичних  

Має розвинуті 
загально- 
навчальні та 
предметні 
навички, 
уміння  
з усіх 
предметів 
шкільного 
компоненту.  
Мають 
сформовану 
потребу  
до пізнання 
нового.  

Опаленик Ж.В.

Обдарованість – явище багатогранне і
складне. Розповсюджена думка, що

творчі здібності властиві будь-якій дитині. Це,
безумовно, так. Головне – зуміти розкрити в
дитині ці здібності і розвинути їх.

У сучасних умовах навчально-виховного про-
цесу вивчення і використання індивідуальних
особливостей дітей набувають все більшого
значення. Сьогодні завдання освіти більше
спрямовані не на оволодіння все зростаючою
сумою знань, а на розвиток здібностей і пізна-
вальних інтересів школярів, підвищення їх ак-
тивності в пізнавальній і практичній діяльності.
Ефективність же такої навчальної роботи за-
лежить, перш за все, від ступеня індивідуалі-
зації пізнавальної діяльності, яка забезпечує
відповідність вимог до кожного учня за його
можливостями.

Сьогодні ставиться завдання постійного
оновлення змісту освіти та навчально-вихов-
ного процесу. Він повинен будуватися відпові-
дно до потреб особистості та індивідуальних
можливостей учнів, зростання їхньої само-
стійності й творчої активності, що має зміцни-
ти демократичні основи громадянського сус-
пільства та прискорити його розвиток. Перед
учителями постало завдання формувати й
зміцнювати в школярів внутрішні джерела мо-
тивації не тільки щодо навчальної діяльності,

ЕТАПИ  СТВОРЕННЯ  СПРИЯТЛИВОГО  СЕРЕДОВИЩА
ДЛЯ  НАВЧАННЯ  І  ВИХОВАННЯ  ОБДАРОВАНИХ  ДІТЕЙ

але й щодо саморозвитку своїх інтелектуаль-
них, творчих здібностей, а також їх успішної
соціалізації. Сьогодні вкрай необхідно створю-
вати ситуації успіху, розвивати творчу, пошу-
кову, дослідницьку активність та навички ко-
лективно злагоджених дій.

Правильно побудована робота з обдарова-
ною молоддю сприяє розкриттю інтелектуаль-
ного та творчого потенціалу учнів, а також має
бути спрямована на стимулювання їх творчо-
го самовдосконалення, сприяння самореалі-
зації, соціалізації в сучасному суспільстві.

Обдаровані діти потребують особливого
виховання, спеціальних індивідуальних на-
вчальних програм, спеціально підготовлених
вчителів, спеціалізованих шкіл. У цих школах
враховуватимуться можливості кожної дитини.
Робота у такій школі – складна й важка праця,
оскільки обдаровані діти переважно проявля-
ють впертість, самозакоханість й често-
любність [2, с.8].

Постає нове питання: яку форму навчання
обдарованих дітей краще обрати, у чому по-
лягатиме зміст освіти таких дітей? У спе-
ціалістів є різні підходи щодо цього: наприк-
лад, переведення обдарованих у старшу віко-
ву групу, створення спеціальних навчальних
закладів, прискорення та збагачення програм
навчання обдарованих дітей, розподіл за по-
токами, сетами, поглиблене вивчення окремих
предметів, відокремлення обдарованих [1,

(
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с.82].

На сучасному етапі розвитку освіти актуаль-
ними є також питання удосконалення систе-
ми управління навчальним закладом і перево-
ду школи в новий стан, який забезпечить на-
дання населенню широкого спектру якісних
освітніх послуг залежно від потреб людини,
суспільства та ринку праці. У цій парадигмі
науковцями відводиться важливе місце вихо-
ванню людини інтелектуально розвиненої, з
високими моральними якостями. За останні
роки змінилися погляди батьків на школу та їх
вимоги щодо здобуття дітьми освіти. Батьки
мають можливість обирати ту школу, яка, на
їх погляд, надає не тільки глибокі знання, а й
виявляє здібності їх дітей, працює на перспек-
тиву. Тому в школі повинні працювати справжні
інтелектуали, які здатні закласти основу для
майбутнього професійного вибору учнів.

Перечинська гімназія – наймолодший на-
вчальний заклад у районі: розпочала свою
діяльність першого вересня 2003 року. Мета
діяльності: створення умов для навчання та-
лановитої, обдарованої молоді, залучення її до
систематичної науково-дослідницької, пошуко-
вої, експериментальної роботи.

На першому етапі (перші чотири роки фун-
кціонування) головним завданням було ство-
рити привабливий імідж навчального закладу,
щоб у батьків було бажання віддавати дітей
на навчання саме сюди, а в дітей – бажання
відвідувати гімназію. Чому перші чотири? Бо
саме через чотири роки гімназія вітала своїх
перших випускників, 90% яких після закінчен-
ня гімназії стали студентами ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації, із них 75% – студентами держав-
ного замовлення.

Наступним етапом роботи стали пошуки
шляхів закріплення вже отриманого результа-
ту та вдосконалення системи роботи закладу
в цілому. Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ступенів сус-
пільно-гуманітарного напрямку – заклад з вив-
ченням двох іноземних мов: англійської та
німецької, тут вивчається також словацька (як
спецкурс). Вивчення двох іноземних мов від
початку функціонування стало для закладу
певною особливістю, що теж приваблювала
батьків та учнів, адже потреба в сучасному
світі володіння іноземними мовами є незапе-
речною.

Діяльність кожного вчителя спрямована на
те, щоб спонукати учнів до творчості, запали-
ти в душі кожної дитини вогник знань. Ми на-
магаємося створити особливий освітній

простір, де співпрацюють учителі, діти й бать-
ки, де кожному учаснику навчально-виховного
процесу було б комфортно і радісно в стінах
закладу.

Контингент учнів – це діти не лише з Пере-
чина, а й з інших населених пунктів району (пе-
реважно з сусідніх сіл, хоча є і з більш віддале-
них), а також – вихованці школи-інтернату.

Колектив гімназії – це не просто згуртова-
ний колектив однодумців (не тих, що думають
однаково, а тих, що думають про одне!), це
команда людей з високою культурою, які ба-
жають працювати по-новому, орієнтуючись на
дитину, на її особистісний розвиток. Завдання
адміністрації – бути каталізатором усього но-
вого, перспективного, сприяти втіленню всіх
нововведень, мотивувати колектив на плідну
роботу.

У своїй діяльності ми поєднуємо викорис-
тання кращих традицій вітчизняної педагогіки
з найцікавішими та найдоречнішими інноваці-
ями, зокрема нестандартні уроки, навчання за
допомогою мультимедійних засобів, з викори-
станням як електронних посібників, рекомен-
дованих МОН України, так і створених власне
педагогами гімназії. Застосовується у роботі і
такий вид підготовки домашніх завдань, як
створення мультимедійних презентацій та за-
хист їх учнями.

Значною мірою допомагає розвивати творчі
здібності учнів система виховної роботи гімназії.
Це цілісна структура, яка сприяє вихованню,
моральному становленню учнів, формуванню
в них творчого мислення, відповідальності, за-
безпечує всебічний розвиток особистості, фор-
мування громадянина України, здатного до
самостійного мислення, суспільного вибору і
діяльності. На базі гімназії діють гуртки: вокаль-
ний, фольклорний, художньої кераміки, драма-
тичний словацькою мовою, туристичний. Учас-
ники цих гуртків виступають під час міських і
районних свят, а також за кордоном (у містах-
партнерах Перечина в Польщі та Словаччині).
А вироби з кераміки, створені учнями, є чудо-
вими подарунками як для відвідувачів закладу,
так і для гостей міста.

У позакласній роботі на особливу увагу зас-
луговує проектна діяльність, зокрема в галузі
міжнародного партнерства:

2004 – 2010 рр. відбувалися молодіжні об-
міни між гімназіями  м. Перечина та м. Глогова
Малопольський (Республіка Польща).

2004 – 2007 рр. – молодіжні обміни між
гімназіями м.Перечин та  м. Лежайськ (Респуб-



20’ 2014 47

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ  ПІДХІД  ДО  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

ліка Польща).
2005 – 2009 рр. – молодіжні обміни між

гімназіями м.Перечин та м. Дубіче Церкевнє
(Республіка Польща) в рамках проекту «Разом
– шкільні молодіжні обміни між Польщею та
Україною» (проект фінансувався фундацією
польсько-української співпраці ПАУСІ).

У 2008 році гімназисти взяли участь у Все-
українському проекті «Толерантність як шлях
до порозуміння в Європі».

У 2009 році гімназисти Перечина взяли
участь у міжнародному екологічному проекті,
що фінансувався Всесвітнім Фондом Природи
(WWF), цей проект писався повністю англійсь-
кою мовою, у рамках його реалізації учасники
проекту провели ряд тренінгів майже у кожно-
му навчальному закладі району, а в підсумку
(під час захисту цього проекту в містечку Ільміц
(Австрія)) отримали у винагороду тиждень
відпочинку у Відні (поїздка відбулася в жовтні
2009 р.).

З 2007 року в гімназії діє Євроклуб.
У 2010 році (протягом серпня – грудня 2010

року) було реалізовано черговий проект
«Спільні корені – спільне майбутнє. Польща
та Україна в Другій світовій війні». У цьому про-
екті наша гімназія була партнером гімназії м.
Глогов Малопольський (республіка Польща); з
цим закладом співпраця почалася ще з 2004
року, коли було підписано угоду про партнер-
ство між містами Перечин та Глогов Мало-
польський.

З травня по жовтень 2011 року гімназисти
брали участь у Всеукраїнському проекті «Все
ще повертаючись до Криму».

У листопаді 2011 року підписано угоду про
співпрацю між гімназіями м. Перечин та м. Мор-
тф’ю (Угорщина). Молодіжні обміни відбувають-
ся щорічно в квітні – червні.

У жовтні 2011 року стартував проект «Пе-
речин – то пісня з долею своєю», у рамках яко-
го підготовано й презентовано фотовиставку
«Історія Перечина у фотосюжетах та облич-
чях», яка на цей час є стаціонарною та пос-
тійно поповнюється.

У травні 2014 року підписано угоду про
співпрацю між Перечинською гімназією та шко-
лою Яна Шверма в Михайловцях.

Залучення учнів до проектної діяльності
сприяє їх загальному розвитку, поглиблює знан-
ня дітей з різних предметів у позаурочний час,
допомагає в неформальній обстановці визна-
чати здібності та нахили учнів, адже пріоритет-
ним напрямком роботи педагога є створення

системи пошуку та моніторингу розвитку об-
дарованих учнів, розробка рекомендацій зі
створення сприятливих умов навчання й вихо-
вання.

Такий підхід у роботі закладу дає позитивні
результати: за 11 років 450 учнів стали пере-
можцями районних олімпіад, 26 гімназистів,
починаючи з 2008 року, здобуло перемогу в
обласних олімпіадах, 33 учні стали перемож-
цями обласного етапу конкурсу-захисту Малої
академії наук. Четверо з них захищало честь
області на Всеукраїнському етапі цього кон-
курсу, один (2014 рік) став на ІV етапі пере-
можцем, сім гімназистів здобуло перемогу в
обласному конкурсі з української мови імені
Петра Яцика, 15 учнів гімназії стало перемож-
цями обласного фестивалю словацької поезії
й прози «Чарівність казки», 12 – обласного
фестивалю словацької пісні «Золотий соло-
вей», троє учнів як переможці конкурсу з анг-
лійської мови FLEX отримали можливість на-
вчатися протягом року в Сполучених Штатах
Америки (2008, 2010, 2011 рр.), семеро учнів
стали переможцями конкурсу «Майбутня елі-
та Закарпаття», що проводився у 2006 – 2008
рр. Закарпатським державним університетом,
у результаті чого отримали можливість всту-
пу поза конкурсом до цього навчального зак-
ладу, серед інших здобутків – десятки пере-
мог в обласних та всеукраїнських конкурсах,
як-от: Всеукраїнський колоквіум «Космос –
людина – духовність», обласний зліт обдаро-
ваної творчої молоді, обласний конкурс «Юний
дослідник», обласний конкурс декоративно-
прикладного та ужиткового мистецтва, облас-
ний фестиваль «Словацький бетлегем», об-
ласний конкурс юних інспекторів руху, облас-
ний конкурс «Молодь обирає здоров’я» (в ок-
ремих номінаціях), обласні змагання зі
спортивного орієнтування, Національний кон-
курс шкільних газет.

Але найбільша гордість гімназії – це її ви-
пускники, 98% яких стали студентами вузів
ІІІ-ІV рівнів акредитації. 72% із них навчаються
на державному замовленні.

На даному етапі працюємо над науково-ме-
тодичною проблемою «Творче спрямування
інноваційної діяльності педагогічного колекти-
ву на всебічний розвиток особистості учні та
зростання професійної майстерності вчителя»
(на 2012 – 1017 рр.), реалізація якої має за-
безпечити підготовку конкуренто спроможно-
го випускника, модель якого визначена колек-
тивом.
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 М од ел ь в ипускника
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Нині і сама доля України залежить від того,
наскільки ефективно будуть реалізовані інте-
лектуальні, творчі можливості її народу, кож-
ного громадянина. Ось чому великого значен-
ня набуває вияв і розвиток здібностей і талан-

ту кожної дитини, дослідження теоретичних
основ ефективної державної системи підтрим-
ки талановитої молоді, а також вдосконален-
ня процесу підготовки вчителя до реалізації
поставлених завдань.

Талановиті діти – це величезне загаль-
нолюдське багатство, неоціненний націо-
нальний статок. Сам факт їх наявності га-
рантує людству гідне існування. Кожна ди-
тина обдарована по-своєму. Для того щоб
зберегти національне багатство, примножи-
ти його і використовувати з максимально
можливою користю, необхідно навчитися
допомагати особистості віднайти себе і пра-
вильно оцінити, обережно підтримувати її
розвиток.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Рего Г.І.

Сучасний період розвитку суспільства ха-
рактеризується сильним впливом на

нього інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ), які проникають в усі сфери людської
діяльності, забезпечують поширення інформа-
ційних потоків у суспільстві і утворюють гло-
бальний інформаційний простір. Невід’ємною
і важливою частиною цих процесів є комп’ю-
теризація освіти. У цей час в Україні йде ста-
новлення нової системи освіти, орієнтованої
на входження у світовий інформаційно-освітній
простір. Цей процес супроводжується істот-
ними змінами в педагогічній теорії і практиці
навчально-виховного процесу, пов’язаними із
внесенням коректив у зміст технологій навчан-
ня, які повинні бути адекватними сучасним тех-
нічним можливостям і сприяти гармонійному
входженню дитини в інформаційне суспіль-
ство.

Актуальність проблеми інформатизації уп-
равління навчальним закладом полягає в ство-

ренні, впровадженні та розвитку комп’ютерно-
орієнтованого освітнього середовища на ос-
нові інформаційних систем, мереж, ресурсів і
технологій. Інформатизація є одним із голов-
них напрямів сучасної науково-технічної рево-
люції, на якому ґрунтується перехід від індус-
тріального етапу розвитку суспільства до
інформаційного. Це процес перебудови жит-
тя суспільства на основі використання досто-
вірного, вичерпного і своєчасного знання у всіх
суспільно значущих видах діяльності.

Саме з метою підвищення ефективності от-
римання та використання інформації процес
інформатизації впроваджується в освіту. Інфор-
матизація освіти спрямовується на формуван-
ня та розвиток інтелектуального потенціалу
нації, удосконалення форм і змісту навчаль-
ного процесу, впровадження комп’ютерних
методів навчання та тестування, що дає мож-
ливість вирішувати проблеми освіти на вищо-
му рівні з урахуванням світових вимог. Серед
них – індивідуалізація навчання, організація
систематичного контролю знань, можливість
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враховувати психофізіологічні особливості кож-
ної дитини тощо.

Необхідність застосування комп’ютерної
техніки в освітньому процесі регламентовано
нормативно-правовою базою. Так, у Державній
національній програмі «Освіта України ХХІ сто-
ліття» (Розділ «Дошкільне виховання») визна-
чено основні положення; «забезпечення роз-
витку освіти на основі нових прогресивних кон-
цепцій, запровадження в навчально-виховний
процес сучасних педагогічних технологій та
науково-методичних досягнень… підготовка
нової генерації педагогічних кадрів, підвищен-
ня їх професіонального та загальнокультурно-
го рівня». У Національній доктрині розвитку
освіти (стаття ІХ) наголошено, що «пріорите-
том розвитку освіти є впровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, які
забезпечують: подальше удосконалення на-
вчально-виховного процесу, доступність та
ефективність освіти, підготовку молодого по-
коління до життєдіяльності в інформаційному
суспільстві» [8].

Процес інформатизації в дошкільних закла-
дах обумовлений вимогою сучасного суспіль-
ства, що розвивається, яке потребує того, щоб
його члени були готові до праці, в десятки разів
продуктивнішої і творчої. А це забезпечується
використанням всіх можливих інформаційних
засобів – від персональних комп’ютерів до гло-
бальних зв’язків Інтернет. Комп’ютер повинен
стати в дитячому садку ядром розвиваючого
наочного середовища. Він розглядається не як
окремий повчальний ігровий пристрій, а як уні-
версальна інформаційна система, здатна
з’єднатися з різними напрямами освітнього
процесу, збагатити їх і в корені змінити розви-
ваюче середовище дошкільного закладу в ціло-
му. Інформатизація дошкільної освіти відкри-
ває педагогам нові можливості для широкого
впровадження в педагогічну практику нових
методичних розробок, спрямованих на інтен-
сифікацію і реалізацію інноваційних ідей осві-
тньо-виховного процесу.

Мета публікації – охарактеризувати можли-
вості використання інформаційно-комунікацій-
них технологій у всій сфері діяльності дошкіль-
ного навчального закладу.

Термін: «Інформаційно-комунікаційні техно-
логії» (ІКТ)часто використовується як синонім
до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ – це
загальніший термін, який підкреслює роль уні-
фікованих технологій та інтеграцію телекому-
нікацій (телефонних ліній та бездротових

з’єднань), комп’ютерів, підпрограмного забез-
печення, програмного забезпечення, накопи-
чувальних та аудіовізуальних систем, які доз-
воляють користувачам створювати, одержува-
ти доступ, зберігати, передавати та змінюва-
ти інформацію [1].

Комп’ютери, принтери, відеокамери, муль-
тимедійні засоби – інструменти для обробки
інформації, можуть стати могутнім технічним
засобом навчання, засобом комунікації, необ-
хідним для спільної діяльності педагогів,
батьків і дошкільників. Комп’ютерні технології
покликані стати невід’ємною частиною цілісно-
го освітнього процесу, значно підвищувати
його ефективність. Тому рівень комп’ютери-
зації разом з кадровим і методичним забезпе-
ченням навчального процесу є вирішальним
показником оцінювання дієздатності не тільки
сучасної школи, а й дошкільного закладу.
Інформаційне середовище – засіб ефективної
взаємодії учасників освітнього процесу: дітей,
педагогів, батьків. Основним призначенням
служби інформаційного забезпечення є:

·формування інформаційного освітнього се-
редовища закладу, поетапне вирішення задач
інформатизації освіти;

·упровадження нових інформаційних техно-
логій в освітній і управлінський процеси;

·інформаційно-методичне забезпечення на-
вчально-виховного процесу;

· упровадження електронного документоо-
бігу.

Використання інформаційно-комунікацій-
них технологій у навчально-виховному процесі
ДНЗ – це одна із найбільш нових та актуаль-
них проблем у вітчизняній педагогіці.

Сьогодні виграє той педагогічний працівник,
який може дитині не лише дати базові знання,
а й спрямувати її на самостійне оволодіння
ними. Для розвитку в малюків стійкого пізна-
вального інтересу педагог має докладати не-
абияких зусиль. Перед ним стоїть завдання
зробити заняття цікавим і насиченим інфор-
мацією, яка спонукала б дітей до активної
пізнавальної діяльності. Тобто пропонований
педагогічним працівником матеріал для
пізнання має містити елементи надзвичайної,
дивовижної, несподіваної інформації, такої, що
викликає у дошкільників інтерес до освітнього
процесу і допомагає створити позитивну емо-
ційну атмосферу навчання. Лише такий підхід
до організації освітнього процесу сприятиме
розвитку розумових здібностей дітей. Адже
саме здивування будить думку і веде до розу-
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міння [2].
Специфіка введення персонального комп‘-

ютера у процес виховання дошкільників в Ук-
раїні полягає в тому, що комп‘ютери спочатку
використовуються в сім’ї, а тільки пізніше в
дитячому садку та школі – в умовах колектив-
ного виховання.

Вітчизняні і зарубіжні дослідження (С. Но-
воселова, С. Гурьєв, Р. Петку, І. Пашеліте,
С. Пейперт, Б. Хантер) щодо використання
комп’ютера в дитячих садках переконливо до-
водять не тільки можливість і доцільність, але
і особливу роль комп’ютера в розвитку інте-
лекту і в цілому особистості дитини. Комп’ю-
тер для педагогів може стати потужним техні-
чним засобом навчання дітей. Використання
комп’ютера дозволить розширити можливості
педагога, створити базу для залучення дітей
до комп’ютерних навчальних програм. У бага-
тьох іграх та програмах присутні елементи но-
визни, сюрпризності, незвичності, у них вико-
ристовуються засоби заохочення, що так по-
любляють діти. Застосування комп’ютерів,
мультимедіа та інформаційних технологій у
якості дидактичних засобів використовується
для підвищення мотивації та індивідуалізації
навчання, розвитку творчих здібностей дітей та
для створення позитивного емоційного фону.

У дошкільному закладі ІКТ використовують-
ся на всіх рівнях та у всіх напрямках як у сфері
управлінської діяльності, так і в процесі навчан-
ня та виховання дітей, інформування батьків,
підвищення професіоналізму педагогів, роботі
психолога, комірника, завгоспа, медичної сес-
три тощо.

У деяких дошкільних закладах вихованці є
теж активними користувачами інформаційних
технологій. Організовуючи роботу в невеликих
підгрупах та індивідуально, вихователі допо-
магають дошкільнятам набути елементарної
комп’ютерної грамотності. Завдяки можливості
використання ІТ діти не лише вчаться осно-
вам роботи на комп’ютері, а й мають змогу
гратися у різні дидактичні ігри [3].

Використання мультимедіа у навчанні не
тільки збільшує швидкість передачі інформації
дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й
сприяє розвитку таких процесів, як увага, пам-
’ять, мислення, уява, мовлення, розвиває по-
чуття кольору, композиції, бере участь в інте-
лектуальному, емоційному та моральному
розвитку дітей. Новизна комп‘ютера та інтерак-
тивного обладнання відображаються в розши-
ренні та збагаченні змісту знань, вмінь та на-

вичок дитини, в інтенсифікації створення струк-
турних комплексів інтелектуального та моти-
ваційно-емоційного характеру, у зміні динамі-
ки процесу психічного розвитку.

Процес навчання елементарної комп’ютер-
ної грамотності дошкільників має такі основні
складники:

• формування дошкільного компонента
змісту освіти та побудова внутрішнього на-
вчально-освітнього моніторингу;

• конструювання системи знань;
• взаємодія педагогів та дошкільників.
Навчання дошкільнят комп’ютерної грамот-

ності передбачає такі форми роботи:
• бесіди про комп’ютер та його значення в

житті сучасної людини, про сучасні інфор-
маційні технології, будову та основні частини
комп’ютера;

• практичні заняття, спрямовані на засвоє-
ння дошкільником елементарних прийомів
«спілкування» з комп’ютером, розвиток його
здібностей, розширення та поглиблення уяв-
лень про навколишній світ [10, с.37-38].

Активно ІКТ використовується для інформу-
вання батьків. Ефективно функціонують сай-
ти дошкільних навчальних закладів. У кожної
групи є своя окрема сторінка, де розміщено
режим дня та розклад занять відповідної гру-
пи. Батьки мають змогу ознайомлюватися з
перебігом освітньо-виховного процесу в групі
завдяки систематичному розміщенню фо-
тозвітів проведення занять, розваг, режимних
моментів тощо [5, с.20-23].

Найактивніше ІКТ використовують в уп-
равлінській діяльності. А саме:

• робота в міській освітній мережі;
• розрахунок стажу роботи працівників;
• співпраця з дошкільними закладами інших

міст України;
• створення бази даних працівників ДНЗ,

дітей та батьків;
• робота з документацією (звіти, інформа-

ція в різні органи,накази, довідки тощо);
• участь у форумах, чатах, конференціях;
• опрацювання нормативно-правової доку-

ментації шляхом використання Інтернет;
• створення портфоліо педагогічних праці-

вників;
• оформлення внутрішнього контролю за

службами в електронному вигляді.
Використання ІКТ полегшує процес отри-

мання та обробки інформації. Ведення доку-
ментації в електронному варіанті, її зберіган-
ня в друкованому вигляді економить час та
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сприяє підвищенню якості її обробки. Підклю-
чення до мережі Інтернет дає можливість своє-
часно отримувати інформацію від управління
освіти, реагувати відповідно до її змісту, надає
змогу підтримувати контакт з іншими дошкіль-
ними закладами, підвищувати рівень оператив-
ності у роботі із вхідною документацією. Про-
цес взаємодії освітніх установ стає двосто-
роннім, педагоги можуть вільно ділитися влас-
ним досвідом з іншими дошкільними заклада-
ми та вивчати їх досвід [4, с.5-7].

Завдяки можливості використання ІКТ заві-
дувач має змогу вести в електронному вигляді
картотеку аналізу занять та режимних мо-
ментів, вести облік та контролювати забезпе-
чення адміністративно-господарської роботи
ДНЗ, що дає змогу підвищувати ефективність
організації навчально-виховного процесу, пла-
нування, координування та контролю роботи
педагогічних та інших працівників ДНЗ. Веден-
ня обліку кількості вихованців в електронному
вигляді дозволяє більш досконало та система-
тично корегувати дані, вести облік руху дітей.

За наявності комунікаційних технологій в
дошкільному закладі підвищується й ефек-
тивність роботи вихователя-методиста щодо
здійснення методичного забезпечення на-
вчально-виховного процесу. Значною мірою
використання мережі Інтернет допомагає при
вивченні та впровадженні в практику роботи
прогресивного педагогічного досвіду, іннова-
ційних технологій. Можливість зберігати про-
грами, методичні посібники, рекомендації та
наочність в електронному вигляді сприяє їх
розповсюдженню серед педагогічного колекти-
ву, кожен має змогу ознайомитись з відповід-
ними матеріалами та запровадити рекомен-
дації в практику роботи.

Активно ІКТ використовується у методичній
роботі. А саме:

• оформлення ділової документації;
• проведення контрольно-аналітичної

діяльності(підготовка схем аналізу, обробка
даних, результативність у вигляді графіків, діаг-
рам (атестація педагогів, рівень знань дітей з
різних розділів програми тощо);

• робота в мережі Інтернет з питання само-
освіти та накопичення інформаційного мате-
ріалу;

• оформлення атестаційних матеріалів;
• розробка презентацій до семінарів, мето-

дичних об’єднань, конференцій, педагогічних
рад, консультацій для вихователів;

• використання мультимедійного супрово-

ду в роботі з дітьми на заняттях, під час про-
ведення свят та розваг, режимних моментів; у
роботі з батьками (під час проведення кон-
сультацій, батьківських зборів, Днів відкритих
дверей тощо);

• оформлення картотеки періодичних ви-
дань, облік методичної та художньої літерату-
ри;

• оформлення стендів, інформаційних ку-
точків;

• оформлення буклетів, ППД роботи кращих
вихователів, матеріалів для участі в різнома-
нітних конкурсах.

• накопичення ілюстративних матеріалів для
випуску санбюлетнів, порад для батьків, офор-
млення презентацій, буклетів.

• обмін досвідом роботи з іншими педагогі-
чними колективами [4, с.8-12].

Вирішення проблем формування профе-
сійної компетентності педагога в умовах інфор-
матизації сучасної освіти потребує змін змісту
наявної підготовки педагогічних кадрів та ство-
рення належних організаційно-педагогічних
умов для впровадження сучасних комп’ютер-
них та інформаційних технологій в освітньо-
виховний процес. Саме тому вихователі-мето-
дисти повинні використовувати різні форми
роботи з педагогами:

• тижні педагогічної майстерності, у межах
яких педагоги проводять відкриті покази, на
яких представляють успішний досвід упровад-
ження інформаційних технологій в освітній про-
цес;

• майстер-класи, де вихователі вчаться ме-
тодам і прийомам роботи з дітьми з викорис-
танням інформаційних технологій;

• педагогічні майстерні та наставництво, ро-
боту в парах, де педагоги спілкуються та пе-
реймають досвід тих вихователів, які можуть
посприяти в освоєнні та застосуванні нових
технологій;

• навчальні та тематичні семінари, які про-
водить вихователь-методист з метою удоско-
налення вмінь та навичок вихователів.

Використання ІКТ у психологічній роботі
полягає в:

• оформленні ділової документації;
• оформленні інформаційного куточка для

педагогів та батьків;
• діагностуванні педагогів з використанням

комп’ютерних діагностичних методик (тести
Люшера, Равена, Векслера);

• діагностуванні дітей за допомогою комп’-
ютерних методик;
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• обробці даних результатів проведених дос-
ліджень у вигляді схем, діаграм;

• корекційно-розвивальній роботі з дітьми
за допомогою розвивальних програм;

• розробці презентацій для виступу на се-
мінарах, конференціях, батьківських зборах;

• використанні мультимедійного супроводу
при проведенні тренінгів, психологічних ігор
тощо.

Практичний психолог, використовуючи ІКТ,
має змогу фіксувати в електронному вигляді
результати проведення психолого-педагогічної
діагностики готовності дітей до навчання. Зав-
дяки можливості працювати в мережі Інтернет,
практичний психолог може обирати та впро-
ваджувати в практику розвиваючі, корекційні
програми навчально-виховної діяльності з ура-
хуванням статевих, вікових, інших особливос-
тей дітей [9, с.5-7].

Інтенсивний розвиток інформаційних і ком-
п’ютерних технологій, загальна комп’ютериза-
ція закладів освіти, швидке збільшення парку
домашніх комп’ютерів, порівняно простий до-
ступ у світову комп’ютерну мережу Інтернет
робить дуже актуальним створення спеціалі-
зованих сайтів для дітей. Портал садка доступ-
ний для різних груп користувачів засобами
Інтернет-технологій. Цей інформаційний ре-
сурс призначений для надання дітям, їхнім
батькам, педагогам різноманітної інформації
про історію закладу, педагогічний колектив, про
останнім події, що відбулися. Він надає мож-
ливість спілкування батьків і педагогів. Тут
можна дізнатися про результати інноваційної
діяльності садка, про зміцнення його матері-
ально-технічної бази. Окрім цього сайт ДНЗ або
інших освітніх установ може стати для батьків
джерелом інформації навчального, методич-
ного або виховного характеру. На сторінках
таких сайтів батьки можуть отримати інфор-
мацію про методи зміцнення здоров’я дітей,
їх безпеку, правила поведінки дитини в сім’ї та
в суспільстві, корисні поради з навчання і ви-
ховання дошкільників.

У результаті впровадження в роботу
дошкільних навчальних закладів ІКТ можна очі-
кувати такі результати:

• підвищення ефективності процесу навчан-
ня;

• активізація пізнавальної діяльності дітей;
• підвищення рівня професійної майстер-

ності педагогів;
• виявлення рівня психолого-педагогічної

компетенції батьків;

• створення єдиного інформаційного сере-
довища;

• створення активної, працездатної систе-
ми підтримки сімейного виховання, через ви-
користання інформаційно-комп‘ютерних тех-
нологій;

• забезпечення активної участі батьків у ос-
вітньо-виховному процесі ДНЗ;

• підвищення педагогічної культури членів
родин вихованців [7, с.21].

Педагогічні працівники широко використо-
вують в освітньо-виховному процесі ІКТ. Од-
ним із напрямів використання ІКТ педагогами
дошкільного навчального закладу є створення
власних мультимедійних презентацій, корис-
тування Інтернет-ресурсами, впровадження в
освітній процес комп’ютерних програм, ігор
тощо.

Однак слід пам’ятати, що замінити живе
спілкування педагога з дитиною інформацій-
но-комунікаційні технології не можуть і не по-
винні, навіть зважаючи на їхній величезний
позитивний потенціал. Лише чітке всебічне
планування, систематична робота з упровад-
ження та розвитку ІКТ, навчання персоналу і
постійний контроль за втіленням таких інно-
вацій в освітній процес дає змогу дошкільно-
му навчальному закладу йти в ногу з часом.

Значною мірою полегшується робота заві-
дувача господарства щодо керування госпо-
дарською діяльність ДНЗ, що підвищує рівень
ефективності виконання завдань. Завідувачем
господарства в електронному вигляді ведеть-
ся облік прийому матеріальних цінностей, май-
на, меблів, інвентарю, присвоєння інвентарно-
го номера. Ведеться підрахунок витрат елект-
роенергії, води, тепла, мийних засобів, що
підвищує ефективність контролю використан-
ня ресурсів та сприяє економії.

У повсякденній роботі ІКТ використовує і
старша медична сестра, впроваджуючи нові
форми роботи щодо оздоровлення дітей, з яки-
ми знайомиться завдяки використанню мережі
Інтернет, порівнює, узагальнює та використо-
вує найновішу інформації для оздоровлення
вихованців закладу. Систематизується випуск
санбюлетнів, стіннівок щодо профілактики зах-
ворювань. Всі матеріали мають естетичний
вигляд та підвищують рівень проінформова-
ності батьків та колективу ДНЗ щодо поперед-
ження розповсюдження захворювань. Інфор-
маційно-комунікативні технології в дошкільній
освіті [6].

Під час проведення педагогічних рад, вироб-



20’ 2014 53

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ  ПІДХІД  ДО  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

ничих нарад, на зборах колективу, батьківсь-
ких зборах широко застосовується перегляд
презентації, відповідно до запропонованої до
обговорення теми. Наприклад: «Про підсумки
оздоровчого періоду», «Якість ведення доку-
ментації», «Охорона життя і здоров’я дітей у
дошкільних навчальних закладах». Робота з
презентацією допомагає слухачам краще зас-
воїти отриману інформацію, узагальнити її та
прийняти до відома.

Вирішення проблем формування профе-
сійної компетентності педагога в умовах інфор-
матизації сучасної освіти потребує змін змісту
наявної підготовки педагогічних кадрів та ство-
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Заріцький О.О. 

Майстерність вихователя не мистец-
тво, а спеціальність, якій треба навча-
тись.

А.С. Макаренко

Сучасні суспільно-економічні та суспіль-
но-політичні зміни, які відбуваються в

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСТЬ

«АКАДЕМІЇ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА»
Україні, модернізація освітньої системи вису-
вають нові вимоги щодо рівня професійної ком-
петентності педагога, зокрема класного керів-
ника. В «Основних орієнтирах виховання учнів
1-11 класів загальноосвітніх навчальних зак-
ладів України» зазначається, що «успішність
виховання школярів великою мірою залежить
від особистості вчителя, який повинен володі-
ти високими моральними якостями, ґрунтов-

рення належних організаційно-педагогічних
умов для впровадження сучасних комп’ютер-
них та інформаційних технологій в освітньо-
виховний процес. Для раціонального викори-
стання комп’ютерної техніки, вільного корис-
тування Інтернетом в Закарпатському інсти-
туті післядипломної педагогічної освіти прово-
дяться лекції «Значення ІКТ в освітньому про-
цесі», «Вчимося друкувати», «Створюємо пре-
зентацію», «Знайомство з Інтернетом», «Ство-
ри сайт закладу», «Безпека в Інтернеті» і т.д.
Відвідування занять допомагає педагогам ста-
ти більш освіченими користувачами ПК та ме-
режі Інтернет.
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ними знаннями, педагогічними технологіями,
здатністю отримувати додаткові знання, не-
обхідні для практичної діяльності» [3]. Нові
Державні стандарти початкової, базової і по-
вної загальної середньої освіти визначають
вимоги до освіченості учнів основної і старшої
школи, до сформованості у них різних груп ком-
петентностей, які сприяють успішній адаптації
молодої людини в соціумі, а це, у свою чергу,
вимагає від педагога-вихователя використан-
ня нових форм і методів роботи, високої про-
фесійної компетентності [4, 5].

Регіональна Програма «Освіта Донеччини.
2012-2016 роки» зумовлює модернізацію чин-
ників, від яких залежить якість навчально-ви-
ховного процесу, зміст, методи, форми навчан-
ня і виховання, система контролю й оцінюван-
ня освітнього процесу, прийняття управлінсь-
ких рішень, взаємовідповідальність учасників
навчально-виховного процесу [6]. Значна роль
у модернізації виховного процесу відводиться
класному керівнику, який виступає об’єдную-
чою ланкою між усіма суб’єктами освітнього
процесу та координатором їх зусиль щодо ви-
ховання підростаючого покоління.

Вітчизняна педагогічна традиція впродовж
багатьох років розглядає класного керівника
центральною постаттю у вихованні дитини в
загальноосвітньому навчальному закладі. Ще
К.Д. Ушинський зазначав: «Найголовнішим у
вихованні має бути особистість безпосереднь-
ого вихователя, який віч-на-віч знаходиться з
учнями. Вплив особистості педагога на моло-
ду душу становить ту силу, яку не можна замі-
нити ні підручниками, ні моральними повчан-
нями, ні системою покарань і заохочень» [7,
с. 17].

Однією з умов якісної організації виховного
процесу в закладах освіти виступає професій-
на компетентність класного керівника. Компе-
тентність класного керівника загальноосвітнь-
ого навчального закладу – це основа його май-
стерності, удосконалення якої відбувається
безперервно, тобто, як у міжкурсовий (науко-
во-методична робота на шкільному, міському
(районному) та обласному рівнях) та курсовий
періоди.

Проведене нами соціологічне дослідження
з метою вивчення рівня професійної компетен-
тності класних керівників та досвіду підготовки
педагогів-вихователів на курсах підвищення
кваліфікації дозволило виділити основні труд-
нощі, з якими стикаються організатори вихов-
ної роботи в процесі створення виховного про-

стору, та обрати відповідні вектори плануван-
ня науково-методичного супроводу діяльності
класних керівників.

Так, приблизно 47-50% класних керівників
оцінюють як середній рівень власної компе-
тентності у таких аспектах виховної роботи:
орієнтація у меті та завданнях національного
виховання, у виборі змісту виховної роботи з
урахуванням головних напрямків національно-
го виховання, володіння та використання інно-
ваційних форм і методів виховної роботи, знан-
ня психолого-педагогічних та індивідуальних
особливостей учнів та їх урахування під час
відбору змісту, форм і методів виховної робо-
ти.

Джерелом інформації, до якого звертають-
ся педагоги під час виникнення труднощів, по-
в’язаних з діяльністю класного керівника, рес-
понденти найчастіше називали методичну літе-
ратуру, Інтернет-мережу, більш досвідчених
колег та методистів методичних центрів (ка-
бінетів).

Щодо оцінки змістового наповнення модулів
з питань виховання на курсах підвищення ква-
ліфікації педагогічних працівників, то 63% пе-
дагогів стверджують, що вони цікаві, сприяють
підвищенню професійної компетентності, але
на них виділяється незначна кількість годин.

На думку 49% педагогів, тематика та зміст
модулів з питань виховання на курсах підви-
щення кваліфікації повністю відповідає тим
запитам, інтересам та потребам, які виника-
ють у них в процесі створення виховного се-
редовища.

Приблизно 58% опитуваних дають високу
оцінку ефективності проведення та змістов-
ності методичних об’єднань класних керівників
свого міста (району).

Аналіз опитування учнів та батьків засвід-
чив, що до особистості сучасного класного ке-
рівника висуваються значні вимоги та очікуван-
ня. Так, приблизно 90% опитуваних батьків
вважають, що сучасній школі потрібен класний
керівник, який є високопрофесійним, якому
притаманні такі якості, як любов до дітей та
порядність. Більшість батьків схильні до дум-
ки, що виховна діяльність класного керівника
значною мірою допомагає у вихованні їх дити-
ни.

На думку більшості учнів, сучасний класний
керівник повинен мати передусім, такі якості,
як доброта, любов до дітей, чесність, повага
до інших, справедливість.

Дослідивши рівень професійної компетент-
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ності класних керівників, досвід їх підготовки,
ознайомившись з основними вимогами до
знань, умінь та навичок педагога-вихователя,
ми прийшли до висновку, що однією з голов-
них причин недостатнього рівня їх професій-
ної компетентності є недосконала
система їхньої підготовки до вико-
нання функцій та обов’язків класно-
го керівника. Можна виділити декіль-
ка несприятливих факторів зазначе-
ного явища.

По-перше, у жодному педагогіч-
ному вищому навчальному закладі
не готують класних керівників. По-
друге, курси підвищення кваліфікації
для класних керівників не передба-
чаються і обласними інститутами
післядипломної педагогічної освіти,
а проблеми організації виховної ро-
боти розглядаються на курсах підви-
щення кваліфікації вчителів-пред-
метників обсягом не більше 2-4-х
годин, та й те не кожного разу. По-
третє, відсутність атестації для цієї
категорії педагогічних працівників.

За структурою Донецького обласного інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти науко-
во-методичний супровід діяльності класних ке-
рівників здійснюється центром національного
виховання, головним завданням якого є підви-
щення професійної компетентності педагогів-
вихователів, набуття ними ґрунтовних науко-
во-методичних знань про керівництво проце-
сом формування особистості та колективу,
створення умов для успішної соціалізації ди-
тини. На сьогодні акценти в науково-методич-
ному супроводі класних керівників переносять-
ся на механізми оволодіння ними інновацій-
ними виховними технологіями, створення пер-
спективних моделей виховних систем, залучен-
ня до вивчення перспективного педагогічного
досвіду і набуття власного з його подальшою
дисиміляцією.

Переосмислення та пошук нових підходів до
вдосконалення професійної компетентності
класного керівника, власна відповідальність за
професійну підготовку педагогів-вихователів зу-
мовили розробку та впровадження в освітньо-
му просторі Донецької області Академії клас-
ного керівника (АКК), діяльність якої спрямо-
вано на створення умов для професійного,
творчого зростання майстерності класних ке-
рівників, активізацію їх особистісного творчого
потенціалу.

Академія класного керівника – це система
науково-методичної роботи щодо підвищення
професійної компетентності класних керівників
в умовах безперервної освіти, модель діяль-
ності якої представлена на рис. 1.

Рис. 1. Модель діяльності Академії клас-
ного керівника

Мета АКК: підвищення професійної компе-
тентності класних керівників та створення про-
фесійної мережевої взаємодії організаторів
виховної роботи на засадах кластерного підхо-
ду.

Завдання АКК:
- сприяти професійному вдосконаленню

особистості педагога, стимулюванню до твор-
чості класного керівника, який веде пошуки
шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і
методів виховної роботи;

- забезпечити особистісне зростання вчи-
телів, оволодіння ними основними ідеями
оновленого змісту освіти, новими методични-
ми ідеями, інноваційними педагогічними тех-
нологіями та знаннями сучасних форм і ме-
тодів виховної роботи;

- створити умови для формування та роз-
витку нового педагогічного мислення та твор-
чого потенціалу класних керівників;

- сформувати мотивації педагогів-вихова-
телів на розробку індивідуальної освітньої
траєкторії, стимулювати до самореалізації та
творчих пошуків;

- удосконалити науково-практичну та про-
фесійну культури класних керівників на основі
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сучасних вимог до процесу виховання;
- вивчити, узагальнити і розповсюдити кра-

щий передовий досвід класних керівників;
- підвищити статус і престиж праці класних

керівників;
- об'єднати зусилля класних керівників, вчи-

телів, батьків, громадськості щодо ефектив-
ності виховного процесу.

Напрями діяльності АКК:
- організація комплексної інформаційно-ме-

тодичної допомоги класним керівникам;
- впровадження освітніх модулів щодо су-

часних виховних технологій, інноваційних форм
і методів роботи класних керівників на курсах
підвищення кваліфікації вчителів-предметників
та через Інтернет-мережу;

- активізація творчої діяльності вчителів за-
собами використання інтерактивних методів;

- розвиток інформаційної культури вчителів
і впровадження використання ІКТ у виховну ро-
боту;

- переорієнтація процесу взаємодії вчителів
від репродуктивної діяльності до творчої;

- формування мережевої взаємодії класних
керівників;

- створення інформаційно-педагогічного
банку власних досягнень, популяризація пе-
редового педагогічного досвіду.

Зазначені напрями реалізуються як у кур-

№ заняття Тема заняття Форма 
проведення 

Заняття 1 Нормативно-правове забезпечення та психолого-
педагогічні умови діяльності класного керівника 

Семінар-
практикум 

Заняття 2 Планування виховного процесу школи майбутнього як 
функція педагогічного менеджменту  

Методична 
майстерня  

Заняття 3 Виховна система класу як простір життєтворчості 
особистості  

Практикум  

Заняття 4 Виховна програма як стратегія розвитку класного 
колективу 

Інтернет-
семінар 

Заняття 5 Упровадження інноваційних підходів організації 
виховної роботи на шляху формування моделі 
сучасного випускника 

Педагогічна 
майстерня 

Заняття 6 Організація профорієнтаційної роботи у системі 
діяльності класного керівника 

Семінар-
тренінг 

Заняття 7 Психолого-педагогічні аспекти попередження та 
подолання насильства в дитячому середовищі 

Тренінг 

Заняття 8 Створення конструктивної комунікації у тріаді «учень-
педагог-батьки» 

Спаринг 
партнерство 

Заняття 9 Сучасні аспекти учнівського самоврядування в умовах 
загальноосвітнього навчального закладу 

Школа 
координатора 

Заняття 10 Формування й розвиток класного колективу та його 
виховні можливості 

Тембілдінг  

 

совий, так і в міжкурсовий періоди, забезпечу-
ючи безперервність освіти класних керівників.

Тематика занять АКК
Результатом творчої співпраці педагогів-ви-

хователів області та працівників центру націо-
нального виховання в рамках діяльності АКК
стало створення серії практико-орієнтованих
посібників для класних керівників: "Атлас клас-
ного керівника: профорієнтаційна робота",
"Психологічний супровід профорієнтаційної
роботи", "Від учня до підприємця: матеріали з
досвіду шкільних клубів підприємництва Донеч-
чини", "Проектна мозаїка вихователів Донеччи-
ни", розробка програми виховного курсу для
учнів 1-11 класів ЗНЗ "Донеччинознавство" та
навчально-методичного забезпечення до неї.
Готується до друку "Атлас класного керівника"
та "Щоденник класного керівника".

Мережева взаємодія педагогів-вихователів
передбачає інтерактивне спілкування в
освітній мережі під час проведення різномані-
тних науково-методичних заходів та спілкуван-
ня в Інтернет-мережі через "Сайт організаторів
виховної роботи" та "Інтернет-клуб для клас-
них керівників 5-х класів".

Мережева спільнота організаторів виховної
роботи - це база інформаційних ресурсів, місце
професійного мережевого спілкування і підви-
щення власної професійної майстерності.
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Центр мережевої взаємодії педагогів дає
змогу створити єдину інформаційно-освітню
мережу, мета якої:

- більш повне забезпечення інформаційної
підтримки виховного процесу, інноваційної та
методичної роботи в усіх закладах освіти;

- розширення можливостей для підвищен-
ня кваліфікації педагогічних кадрів відповідно
до потреб неперервної системи освіти;

- об'єднання зусиль і можливостей всіх суб'єктів
мережевої взаємодії для впровадження у свою
діяльність сучасних технологій виховання;

- оперативне й ґрунтовне надання певної
методичної допомоги щодо актуальних про-
блем освітнього середовища.

Таким чином, професійна компетентність
класного керівника загальноосвітнього на-
вчального закладу - це основа його майстер-
ності, яка формується значною мірою тільки

завдяки комплексному підходу методичних
служб усіх рівнів (інститутів післядипломної
освіти, управлінь (відділів) освіти, методичних
центрів (кабінетів) та безпосередньо навчаль-
них закладів) до створення ефективної моделі
науково-методичної роботи з організаторами
життєдіяльності учнівських колективів, націле-
на на розвиток їхніх професійно значущих яко-
стей, плекання творчого потенціалу, впровад-
ження творчого стилю мислення.

Переосмислення та пошук нових підходів до
організації науково-методичної роботи з клас-
ними керівниками, впровадження сучасних мо-
делей та ефективних технологій підготовки
класного керівника до реалізації завдань на-
ціонального виховання залишається актуаль-
ною проблемою сьогодення, частковою перс-
пективою вирішення якої є діяльність Академії
класного керівника.
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Переломні періоди розвитку суспільства
активізують духовний розвиток особи-

стості. Закон України «Про освіту» акцентує
увагу на тому, що в умовах формування нових
соціально-економічних відносин, переходу від
авторитаризму до гуманного демократичного
суспільства система виховання повинна ґрун-
туватися на духовних цінностях [4]. Тому фор-
мування морально-духовної життєво компетен-
тної особистості, яка успішно самореалізуєть-
ся в соціумі як громадянин, сім’янин, профе-

ВИВЧЕННЯ  ОСОБЛИВОСТЕЙ  МОЛОДШОГО
ШКОЛЯРА  ЯК  ПЕРЕДУМОВА  УСПІШНОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ ЙОГО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
сіонал – пріоритетне завдання будь-якого ци-
вілізованого суспільства [7].

Роль школи у ХХІ столітті – це виховання
кожного учня високоморальною особистістю з
широким світоглядом.

Тому особливої актуальності набуває пи-
тання особистісного розвитку школяра та ство-
рення умов для успішної організації його на-
вчальної діяльності, в якій школяр – не просто
пасивний суб’єкт, а виступає творцем, актив-
ним учасником подій, відчуває своє зростан-
ня, викликає позитивні почуття, формує мо-
ральні якості й цінності, які згодом реалізують-
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ся в конкретних добродійних вчинках [9].
Вступ дитини до школи знаменує собою по-

чаток нового періоду її життя. З повним пра-
вом можна сказати, що з приходом в школу по-
чинається соціальне життя людини. Школяр
– перший соціальний статус дитини; цей ста-
тус пов’язаний з новою системою вимог, про-
понованих до нього, з сукупністю його соціаль-
них обов’язків і прав. Дитина повинна ходити в
школу, займатися навчальними предметами,
робити на уроці те, що вимагає вчитель, сліду-
вати шкільного режиму, підкорятися правилам
поведінки. Діти починають нову, суспільну за
своїм змістом і за своєю функцією діяльність –
діяльність навчання. Їхні взаємини з доросли-
ми і однолітками визначаються тепер тим, як
вони виконують свої нові, суспільно значущі
обов’язки. [8]

За віковою періодизацією, прийнятою укра-
їнськими психологами і педагогами, час життя
дітей від шести до одинадцяти років називаєть-
ся молодшим шкільним віком. При визначенні
його меж враховуються особливості психічно-
го і фізичного розвитку дітей. [11]

Протягом молодшого шкільного віку продов-
жується ріст і розвиток організму дитини,
змінюються пропорції тіла, зокрема співвідно-
шення голови та довжини тіла. Активно розви-
вається у молодших школярів м’язова систе-
ма. Продовжується ріст серцевого м’яза. Вага
мозку першокласника наближається до ваги
мозку дорослої людини. Нервовій системі вла-
стива висока пластичність, що забезпечує її
здатність фіксувати впливи середовища, го-
товність реагувати на них. Підвищується рух-
ливість нервових процесів, що дає змогу швид-
ко змінювати поведінку відповідно до вимог
учителя. Зростає роль другої сигнальної сис-
теми (мови) в аналізі і синтезі вражень від зов-
нішнього світу, утворенні тимчасових нервових
зв’язків, виробленні нових дій та операцій, фор-
муванні динамічних стереотипів. [1]

Навчання в школі потребує від дитини сер-
йозних розумових зусиль і сприяє вдосконален-
ню всієї її пізнавальної сфери. Пізнавальні про-
цеси молодшого школяра набувають ознак до-
вільності. Сприймання учнів початкової школи
стає все більш цілеспрямованим, довільним
та осмисленим процесом. Розвиток пам’яті ха-
рактеризується як кількісними, так і якісними
змінами. Активізація довільної пам’яті супро-
воджується збереженням мимовільної, так
само як механічне запам’ятовування співіснує
з осмисленим. Учіння викликає потужний роз-

виток словесно-логічної пам’яті, хоча образна
все ще домінує. Навчальна діяльність сприяє
розвитку уяви та її переходу від репродуктив-
них до творчих форм. Хоча провідним видом
мислення молодших школярів залишається
наочно-образне, однак учіння забезпечує зро-
стання абстрактних компонентів. У ході навчан-
ня учні початкової школи використовують прак-
тично всі операції мислення, особливо актив-
но порівняння, аналіз та синтез, узагальнен-
ня та конкретизацію. Доступними і правиль-
ними для дітей цього віку є базові мислені
форми – поняття, судження, міркування і умо-
висновки. Виникає здатність дитини до аналі-
зу своїх розумових процесів – рефлексія. [10]

Молодший шкільний вік – це період
найбільш інтенсивного формування учбової
діяльності. Все, що пов’язане з грою, для шко-
ляра стає менш значущим, ніж те, що пов’яза-
не з учбовою діяльністю, яка стає провідним
видом діяльності. [6]

Молодший шкільний вік характеризується
певними психологічними віковими особливос-
тями:

- перебудова пізнавальних процесів – фор-
мування довільності;

- розвиток саморегуляції поведінки, волі;
- засвоєння вмінь читання, письма, обчис-

лень, накопичення знань;
- розширення сфери спілкування;
- формування самооцінки;
- формування впевненості в собі, компетен-

тності;
- формування зневіри у власних силах, втра-

та інтересу до навчання.
У розвитку кожної людини виявляється за-

гальне й особливе. Загальне властиве всім
людям певного віку; особливе вирізняє окрему
людину. Особливе в людині називають індиві-
дуальним, а особистість з яскраво вираженим
особливим – індивідуальністю.

Індивідуальність характеризується сукупні-
стю інтелектуальних, вольових, моральних,
соціальних та інших рис людини, які постійно
вирізняють одну людину від інших людей.

До індивідуальних особливостей належать
своєрідність відчуттів, сприймання, мислення,
пам’яті, уяви, особливості інтересів, нахилів,
здібностей, темпераменту, характеру особис-
тості. [3]

Кожній дитині притаманні індивідуальні вла-
стивості нервової системи, темперамент, інте-
реси, здібності, особливості мислення, уяви,
пам’яті, емоцій, воля, активність, темп робо-
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ти, швидкість засвоєння навичок тощо. Цілий
ряд відмінностей формуються у людини про-
тягом життя, але є й вроджені особливості, до
яких належать типологічні риси вищої нерво-
вої діяльності – темперамент.

Темперамент визначається при цьому не
однією якою-небудь властивістю нервової си-
стеми, а їхнім поєднанням. Враховуючи це,
І. П. Павлов, об’єднавши в групи відповідні вла-
стивості, назвав їх типом нервової системи і
виділив з них основні: сильний урівноважений
рухливий, сильний урівноважений інертний,
сильний неврівноважений (з домінуванням
процесу збудження), слабкий. [2]

Особливості типу темпераменту починають
проявлятися вже з раннього дитинства. Зав-
дання вчителів – враховувати особливості того
чи іншого типу темпераменту в навчальній
діяльності.

Особливості школярів з різним типом тем-
пераменту [12].

Але це не означає, що кожна людина може

Тип 
темпераменту 

Основні особливості 

Холеричний Мають неврівноважену нервову систему. 
Зазвичай швидко реагують на запропоновані завдання, але 
відповідають часто необмірковано, не встигають себе гальмувати, 
виявляють нетерпіння. 
Захоплюючись чим-небудь, починають працювати з повною 
віддачею, але швидко остигають. 
Значно переоцінюють свої здібності. 
Для деяких дітей характерним є чергування позитивних циклів з 
підйомами працездатності з негативними циклами, в ході яких «усе 
валиться з рук». 
Навчальна діяльність холерика в період піднесення 
характеризується творчістю, логічністю, самостійністю, у період 
спаду має сумбурний характер. 

Сангвіністичний Відповіді вирізняються обдуманістю, аргументованістю (пояснюється 
їхньою сильною, урівноваженою нервовою системою). 
Вирізняється високою швидкістю реакції на те, що відбувається 
навколо них у процесі навчальної діяльності.  
Характеризується відносною стабільністю своєї працездатності. 

Флегматичний Мають високу працездатність, але повільно реагують на все, що 
відбувається навколо них, і вирізняються небалакучістю, що іноді 
створює ілюзію недостатнього засвоєння ними матеріалу. 
Міцно запам’ятовують усе засвоєне і довго зберігають у пам’яті 
вивчений матеріал.  

Меланхолійний  Мають слабку нервову систему і підвищену чутливість, тому, 
опинившись у ситуації несподіваного питання, можуть впасти у 
«ступор», розгубитися навіть у разі знання навчального матеріалу. 
Швидко втомлюються і втрачають працездатність. 
Невпевнені в собі, звідси занижена самооцінка.  
Часто мають яскраво виражені художні та інтелектуальні здібності.  

 

віднести себе до одного з перелічених типів
темпераменту в його чистому вигляді, оскіль-
ки такий темперамент зустрічається в житті
досить рідко і швидше в дитячому віці. Якщо в
характері дитини виявлені й домінують риси
того чи іншого типу темпераменту, його відно-
сять до одного з чотирьох зазначених типів.
[2]

Результативність навчально-виховного про-
цесу значною мірою залежить від врахування
індивідуальних особливостей характеру кожно-
го учня.

Урахування індивідуальних особливостей
молодших школярів у навчанні та вихованні -
це не пристосовування мети і змісту навчання
і виховання до окремого учня, а пристосову-
вання прийомів, методів і форм педагогічного
впливу до індивідуальних їх особливостей з
метою забезпечення запрограмованого рівня
розвитку особистості. Індивідуальний підхід
створює найсприятливіші можливості для роз-
витку пізнавальних можливостей, активності,
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схильності і обдаровань кожного учня. Такого
підходу потребують насамперед діти, які ви-
являють неадекватну поведінку, обмежені,
нерозвинені здібності, мають чітко виражені
відхилення в розвитку. [5]

Плутарх говорив: "Якими діти народжують-

Тип темпераменту Рекомендації щодо роботи 
Холеричний Заохочувати цілеспрямованість, сумлінність, енергійність. 

Формувати адекватну поведінку. 
Ураховувати позитивне ставлення до всього нового. 
Організовувати їхню діяльність так, щоб вона не призводила до 
перезбудження (гучні звуки, змагання). 
Практикувати ігри, які сприяли б закріпленню в нервовій системі 
холерика процесів гальмування («Мовчанка»). 
Пропонувати цікаві додаткові завдання, але тільки в разі якісного 
виконання основної роботи. 
Дозувати завдання малими частинами, не ставлячи 
перспективного завдання на цілий урок, тему. 
Пропонувати додаткові завдання, що передбачають елементарні 
фізичні дії: витерти дошку, підготувати наочність, роздати 
посібники. 
Сприяємо залученню цих дітей до активної позашкільної роботи. 

Сангвіністичний Боротися з їхнім прагненням швидко досягти мети з униканням 
перешкод. 
Заохочувати оптимізм і працездатність. 
Пропонувати додаткові завдання, надання допомоги слабшому 
учневі. 
Організовувати змагання, спонукати до творчої діяльності. 
Зацікавлювати іграми з елементами пошуку та творчості, шляхом 
генерування ідей (запропонувати та зафіксувати за короткий 
проміжок часу якомога більше ідей для розв’язання складної 
ситуації); постановкою евристичних запитань, що спонукають до 
елементарних дослідницьких дій. 

Флегматичний Розвивати комунікативні властивості. 
Спиратися на велике терпіння для досягнення складних цілей. 
Терпляче ставимося до повільного темпу роботи. 
 Допомагати в складних ситуаціях, дозволяти виконувати не всі 
завдання або збільшити час на їх виконання. 
 Не створювати ситуацію неочікуваного опитування. 
Не порівнювати з більш успішними однокласниками. 
Оцінювати не лише результат, а й старання. 

Меланхолійний Формувати впевненість у собі. 
Спиратися на доброзичливість і м’якість, у спілкуваннях 
висловлювати співчуття і розуміння.  
Ураховувати глибину і тривалість емоційних переживань. 
Привчати їх планувати свою діяльність, розумно розподіляти час і 
збалансовувати тривалість праці й відпочинку. 
Залучати до сумісної праці з дорослими. 
Пропонувати в більшій кількості навчальні завдання цікавого 
характеру. 
Оскільки меланхоліки здатні працювати на уроці тільки в 
повільному темпі, використовувати ті ж методичні прийоми, що й 
при роботі з флегматиками. 

 

ся, це ні від кого не залежить, але щоб вони
завдяки правильному вихованню стали хоро-
шими - це в наших силах". Отже, врахування
індивідуально-типологічних особливостей учнів
у навчанні та вихованні - це не пристосування
мети і змісту навчання і виховання до окремого
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учня, а пристосування прийомів, методів і форм
педагогічного впливу до індивідуальних особли-
востей з метою забезпечення запрограмовано-
го рівня розвитку особистості. Особистісно-зо-
рієнтований підхід створює найсприятливіші
можливості для розвитку пізнавальних сил, ак-
тивності, схильностей і обдарувань кожного
учня. Такого підходу потребують насамперед
важкі вихованці, малоздібні школярі, а також діти
з чітко вираженою затримкою розвитку.[13]

Працюючи над даною темою, ми уклали си-
стему рекомендацій щодо роботи з дітьми з
різними індивідуально-типологічними особли-
востями.

Формуючи індивідуальний стиль навчаль-
ної діяльності у молодших школярів, учитель
повинен передбачати створення таких умов,
які б забезпечили оптимальний вплив типу
темпераменту учнів на процес засвоєння на-
вчального матеріалу. Саме це дає змогу про-
стежити зародження індивідуального стилю
навчальної діяльності, визначити такі завдан-
ня, в яких виявилися б найбільш характерні
реакції, пов'язані з типом вищої нервової діяль-
ності й темпераменту, змоделювати умови,
потрібні для нагромадження знань, умінь та
навичок школярів.
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Марчій-Дмитраш Т. М.

Реформування сучасної освіти України
актуалізувало компетентнісний підхід.

Це пов’язано зі змінами в соціально-політич-
ному житті країни і підтверджено Конституцією
України, Законом України «Про освіту», Держав-
ною національною програмою «Освіта» і кон-
цептуальними положеннями мовної освіти. З

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

огляду на це постають нові проблеми форму-
вання комунікативної компетенції учнів. Сучас-
не суспільство вимагає виховання само-
стійних, ініціативних, відповідальних громадян,
здатних ефективно комунікувати, взаємодіяти
у виконанні соціальних, виробничих і еконо-
мічних завдань. Виконання цих завдань потре-
бує розвитку мовлення і творчих здібностей
людини, умінь самостійно здобувати нові знан-
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ня та розв’язувати проблеми, орієнтуватися в
житті соціуму. Тому одним із основних завдань
сучасної освіти є підготувати компетентну осо-
бистість, здатну знаходити правильні рішення
у конкретних навчальних, життєвих, а в май-
бутньому – і професійних ситуаціях.

Формування комунікативної компетенції є
однією з основних проблем сучасної лінгводи-
дактики. Цій проблемі присвячено праці низки
педагогів і лінгвістів XIX – XXI століть, таких як
М. Бунакова, Ф. Буслаєва, В. Водовозова,
Н. Марецька, О. Потебня, В. Сухомлинський,
К.Ушинський та інші, які вбачали мету навчан-
ня рідній мові у формуванні комунікативних
умінь. Досліджувана нами проблема є актуаль-
ною, оскільки, як свідчить практика, комуніка-
тивні вміння сучасних школярів розвинено не-
достатньо. Багато в чому це пояснюється тим,
що процесу навчання не завжди властива чітка
комунікативна спрямованість, незважаючи на
те, що це передбачено програмою для се-
редніх загальноосвітніх шкіл та обґрунтовано
у працях С. Абрамовича, Л. Варзацької, М. Ва-
шуленка, А. Зимульдінової, К. Пономарьової,
О. Савченко та інших.

Аналіз наукових досліджень свідчить, що ок-
ресленій нами проблемі приділено недостат-
ньо уваги. Тому метою статті є обґрунтувати
зміст комунікативної компетенції молодших
школярів та тенденції її формування на сучас-
ному етапі розвитку освіти.

У Державному стандарті початкової загаль-
ної освіти компетентність розглядається як на-
бута у процесі навчання інтегрована здатність
особистості, яка складається із знань, досві-
ду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно
реалізовуватися на практиці; компетенція –
суспільно визнаний рівень знань, умінь, нави-
чок, ставлень у певній сфері діяльності люди-
ни; комунікативна компетентність – здатність
особистості застосувати у конкретному спілку-
ванні знання мови, способи взаємодії з навко-
лишніми і віддаленими людьми та подіями,
навички роботи у групі, володіння різними соці-
альними ролями [2].

Комунікативна компетентність поєднує в
собі чотири складові: мовну, мовленнєву, соці-
окультурну, діяльнісну. Їхній зміст розкрито в
Державному стандарті початкової загальної
освіти й навчальній програмі для 1–4 класів.

Мовленнєва компетенція  передбачає
здатність розуміти зміст і головну думку усних
і письмових висловлювань, вести діалог з дот-
риманням правил мовленнєвого етикету,

вміння будувати зв’язні висловлювання, які
відображають знання учнів про предмет роз-
мови, їхні думки, почуття, наміри, уміння на-
лагоджувати взаємодію з оточуючими, будую-
чи відповідним чином свої висловлювання.

Оволодіння мовною компетенцією спрямо-
вано на формування мовних знань, здатність
застосовувати мовні засоби у власному мов-
ленні відповідно до орфоепічних, лексичних,
граматичних, орфографічних, синтаксичних,
стилістичних норм літературної мови.

Метою соціокультурної компетенції є спри-
яти загальнокультурному розвиткові молодших
школярів, допомогти їм адаптуватися до соц-
іального середовища. Передбачено оволодін-
ня знаннями про Україну, особливості українсь-
кої національної культури, звичаї, традиції, свя-
та, використання у власному мовленні малих
українських фольклорних форм, формул націо-
нального мовленнєвого етикету і вміле вико-
ристання їх під час спілкування, дотримання
етикетних правил спілкування з представни-
ками різних вікових груп і статусів, здатність
вирішувати за допомогою мови різні навчальні
та життєві проблеми, уміння успішно користу-
ватися мовою під час виконання різноманіт-
них соціальних ролей.

Діяльнісна компетенція передбачає воло-
діння загально-навчальними уміннями і навич-
ками:навчально-організаційними, навчально-
інформаційними, навчально-інтелектуальни-
ми і творчими, контрольно-оцінними, які вико-
ристовують задля перевірки, контролю своєї
діяльності, пошуку і виправлення помилок,
оцінки власних навчальних досягнень [5, с.50].

У Державному освітньому стандарті почат-
кової освіти (освітня галузь «Мова і літерату-
ра») підкреслено, що теоретичні відомості
(мовні і мовленнєві знання у початковій мовній
освіті) є не самоціллю, а важливим підґрунтям
і засобом формування у молодших школярів
комунікативної компетенції. Тому важливо си-
стематично одержувати інформацію, яка зас-
відчує рівень сформованості базового
лінгвістичного компонента в загальній мовній
освіті молодших школярів (фонетичний, лек-
сичний, граматичний і текстотворчий зміст),
усвідомлення ними лінгвістичних явищ з метою
розвитку комунікативної компетенції в її
лінгвістичному, соціолінгвістичному та прагма-
тичному аспектах через виконання рецептив-
них видів мовленнєвої діяльності у поєднанні з
продуктивними [2].

Метою освітньої галузі «Мова і література»
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є розвиток особистості учня, формування його
комунікативної компетенції та загальних уяв-
лень про мову як систему і літературу як вид
мистецтва. Зазначена освітня галузь скла-
дається з мовного і літературного компонентів.
На основі аналізу постанови Кабінету міністрів
від 20.04.2011 р., з’ясовано, що метою вивчен-
ня української мови, мов національних меншин
як мов навчання є формування в учнів комуні-
кативної компетенції за допомогою засвоєння
доступного і необхідного обсягу знань з мови
навчання, опанування всіх видів мовленнєвої
діяльності та набуття певного соціального
досвіду.

Для досягнення зазначеної мети передба-
чено виконання таких завдань: формування в
учнів мотивації вивчення мови; забезпечення
гармонійного розвитку всіх видів мовленнєвої
діяльності (слухання, говоріння, читання і
письма); формування комунікативних умінь;
опанування найважливіших функціональних
складових мовної системи з урахуванням особ-
ливостей фонетичної і граматичної систем кож-
ної з мов навчання; соціально-культурний роз-
виток особистості; формування вміння вчити-
ся; залучення до національної культури наро-
ду, мова якого вивчається; сприяння інтелек-
туальному, моральному, соціокультурному та
естетичному розвитку особистості [3].

Окрім того, нами було проаналізовано про-
грами для середньої загальноосвітньої школи
(1-4 класи, 2006 р., 2012 р.), в яких зазначено,
що у мовній змістовій лінії робота повинна бути
підпорядкована розвитку в учнів, окрім орфо-
епічних, лексичних, граматичних, правописних,
ще й стилістичних умінь. Розкрито завдання
соціокультурної змістової лінії, де розширю-
ються шляхи її реалізації через теми для по-
будови діалогів і монологічних зв’язних вислов-
лювань різних видів.

Програмами передбачено набуття учнями
елементарних знань про усне, писемне, діа-
логічне і монологічне мовлення; про особли-
вості висловлювань, обумовлені їхніми кому-
нікативними завданнями, ситуацією спілкуван-
ня. Однак основну увагу в навчанні слід при-
ділити розвитку вмінь слухати, розуміти (ауді-
ювання), говорити, читати, писати.

Сьогодні в початковій школі дедалі більше
утверджується практична спрямованість кур-
су української мови. А це вимагає активної
мовленнєвої діяльності молодших школярів у
навчальному процесі, оскільки виховання
соціально активної, духовно багатої особис-

тості неможливе без опанування нею рідною
мовою.

Окрім того, аналізуючи програми, можемо
сказати, що проблемі комунікативної компе-
тенції приділено увагу не тільки в розділі «Ук-
раїнська мова». Так, наприклад, у розділі «Ос-
нови здоров’я» зазначено, що учні 1-го класу
повинні виконувати такі завдання комунікатив-
ного характеру: називати ознаки здоров’я, ос-
новні життєві навички щодо здорового спосо-
бу життя, правила безпечної поведінки в різних
ситуаціях; наводити приклади шкідливих зви-
чок, вчинків, які створюють небезпеку для здо-
ров’я; вміти обґрунтувати значення бережли-
вого ставлення до самого себе та до інших.
Учні 2-го класу повинні вміти обґрунтовувати
необхідність дбайливого і бережливого став-
лення до свого здоров’я та людей з особливи-
ми потребами, аргументувати негативний
вплив шкідливих звичок; називати умови, які
сприяють фізичному розвитку, традиційні на-
ціональні страви; пояснювати необхідність
вибору корисних продуктів, роль розпорядку
дня для зміцнення здоров’я. Учні 3-го класу
повинні дотримуватись наступних вимог в ко-
мунікативній сфері: називати показники здоро-
в’я, чинники природи, що впливають на здо-
ров’я; називати екологічні особливості місце-
вості; основні права дитини у сім’ї; наводити
приклади інфекційних хвороб, наслідків пору-
шення правил пішоходів, пасажирів; аргумен-
тувати необхідність толерантного ставлення
до хворих та необхідність безпечної поведін-
ки. Завдання для учнів 4-го класу: називати
чинники, які впливають на стан здоров’я, ме-
дичні установи свого населеного пункту та
медичних працівників, причини виникнення
ДТП тощо; обґрунтовувати вплив постави і
шкідливих звичок на здоров’я тощо.

Навчальний курс «Я і Україна» сприяє фор-
муванню в учнів потреби пізнавати світ, зас-
воєнню духовних цінностей в різних сферах, в
тому числі і в комунікативній. Так, суспільство-
знавча складова розкриває взаємодію людей у
сім’ї, колективі, суспільстві та передбачає ак-
тивне спілкування дітей з природним і соціаль-
ним оточенням, накопичення комунікативно-
го досвіду особистісного ставлення до систе-
ми цінностей українського суспільства, зокре-
ма, етнічних, загальнонаціональних, загально-
людських. Зміст програми містить культоро-
логічні знання, які сприяють розвитку спосте-
режливості, мислення, мовлення, уяви, само-
стійності учнів, забезпечує позитивне ставлен-
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ня молодших школярів до знань,
міжсуб’єктність спілкування в процесі пізна-
вальної та комунікативної діяльності.

Метою курсу «Трудове навчання: технічна і
художня праця» є формування конструктивно-
художніх і технічних умінь, які розвивають мов-
леннєву, графічну і предметно-пластичну
творчість дітей. Так, учень 1-го класу удоско-
налює такі мовленнєві уміння: називає основні
напрями трудової діяльності людини, види
праці, види паперу; знає назви і призначення
ліній (контурна, штрихпунктирна, ламана
тощо); розрізняє основні частини рослин, роз-
’яснює послідовність створення аплікації; має
уявлення про композицію, правильно називає
матеріали, інструменти, художньо-трудові дії;
правильно називає природні матеріали об-
’ємних форм; називає професії вчителя, ліка-
ря, працівників сфери обслуговування, види
побутової праці; називає види одягу; називає
подарунки, сувеніри, прикраси для новорічних
свят; розуміє значення державної символіки,
кольорів на прапорі тощо. Учень 2-го класу
виявляє наступні мовленнєві уміння: називає
види творчої діяльності людини; називає зна-
ряддя і предмети праці світу професій «люди-
на – художній образ», «людина – техніка», «лю-
дина – знакова система», «людина – людина»,
«людина – природа»; називає природні мате-
ріали об’ємних форм; знає технологічні влас-
тивості пластичних матеріалів; правильно на-
зиває способи ліплення, інструменти; називає
види матеріалів залежно від їхнього призначен-
ня, пояснює їхні властивості; наводить прикла-
ди словесної і графічної інформації у реклам-
них плакатах; розрізняє види мистецтв, нази-
ває художні техніки декоративно-ужиткового
мистецтва тощо. Для учнів 3-го класу програ-
мою передбачено оволодіння такими мовлен-
нєвими уміннями: з допомогою вчителя наво-
дити приклади словесної, графічної і практич-
ної інформації; знати назви об’ємних фігур; на-
зивати мету і умови праці з сфер «людина –
художній образ», «людина – техніка», «люди-
на – знакова система», «людина – людина»,
«людина – природа»; розуміти квіткову сим-
воліку, називати рослинні форми в ікебанах; по-
яснювати лексичні значення слів «пропорція»,
«міф», «легенда», «казка»; називати інстру-
менти і матеріали для творчості у техніках ви-
тинанки і художнього розпису; знати про
різдвяні та новорічні традиції, усно відтворю-
вати народні повір’я; наводити приклади давніх
і сучасних засобів передачі інформації; нази-

вати види передачі руху в машинах і механіз-
мах; знати традиційні свята українського на-
роду тощо. Для учнів 4-го класу програмою
визначено такі мовленнєві уміння: відтворюва-
ти умовні графічні позначення, креслення та
ескізи, розуміти поняття «масштаб»; назива-
ти кваліфікаційні якості фахівців професійних
напрямів «людина – художній образ», «люди-
на – техніка», «людина – знакова система»,
«людина – людина», «людина – природа»;
розуміти лексичне значення слова «стиль»,
наводити приклади стильової єдності одягу,
називати обереги людини, знати назви чоло-
вічого і жіночого національних костюмів; роз-
повідати про народні символи українців тощо.

Ураховуючи загальні дидактичні підходи та
специфіку вище перелічених завдань навчаль-
них предметів, слід зазначити, що їх зміст спря-
мовано на формування комплексу базисних
компетенцій, в основному комунікативної [4; 6].

На думку Л. Варзацької, одним із ефектив-
них шляхів формування комунікативної компе-
тенції у початковій школі є вивчення всіх
розділів програми на основі мовленнєвої діяль-
ності учнів. Основним засобом створення мов-
леннєвих ситуацій є текст у поєднанні з дидак-
тичною грою чи картиною. До кожного уроку
слід добирати тематично близькі тексти з ти-
повими виучуваними формами. Це дає мож-
ливість вводити дітей у комунікативну
діяльність [1].

З метою формування комунікативної ком-
петенції необхідно розвивати у молодших шко-
лярів також і спеціальні вміння: спостерігати
за предметами навколишньої дійсності, ана-
лізувати їх істотні ознаки; визначати межі теми,
розкривати її основну думку; об’єднувати ре-
чення в текст, дотримуючись логіки викладу;
використовувати мовні засоби відповідно до
мети висловлювання; удосконалювати створе-
ний текст. Формування і розвиток навичок ко-
мунікативної діяльності передбачає роботу над
монологічним та діалогічним мовленням, слу-
ханням і відтворенням інформації, читанням і
розумінням тексту, а також участь у дискусіях
(вміння переконувати і відстоювати свою точ-
ку зору, висловлювати власні думки, міркуван-
ня, погляди).

Отже, проаналізовані нами програми, нау-
кові джерела свідчать про те, що проблемі ко-
мунікативної компетенції молодших школярів
приділено значну увагу. Проте все ще зали-
шається малодослідженим питання формуван-
ня комунікативної компетенції засобами дидак-
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Химинець О.О.

Вступ

Сучасна освіта покликана готувати лю-
дину, котра здатна жити в глобалізова-

ному, інформаційно переповненому і динамі-
чно змінному світі, сприймати його змінність
як суттєву складову власного способу життя.
Глобалізація, трансформаційні процеси та не-
перервна інформаційна змінність обумовлю-
ють включення людини в дуже складну систе-
му суспільних взаємовідносин, вимагають від
неї здатності до нестандартних і швидких
рішень, уміння створювати якісно новий, на-
самперед інтелектуальний, продукт. Вказані
тенденції спонукають кожного творчого осві-
тянина орієнтуватися в юридично-правовому
полі забезпечення інноваційної освітньої діяль-
ності та створення і використання продуктів
інтелектуальної власності.

Саме тому основна увага у педагогічних ко-
лективах має приділятися питанням подолан-
ня консерватизму в підходах до навчально-ви-
ховної діяльності та існуючих стереотипів пе-
дагогічної праці і мислення в учасників проце-
су навчання і виховання. Тільки інноваційна за
своєю сутністю освіта і її відповідне юридич-
но-правове забезпечення можуть виховати
людину, яка живе за сучасними законами гло-
балізації, є всебічно розвиненою, самостійною,
самодостатньою особистістю, керується в

ЮРИДИЧНО-ПРАВОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ  В  ОСВІТІ

житті власними знаннями і переконаннями.
І. Інноваційна освітня діяльність

На сучасному етапі все очевиднішим стає те,
що традиційна школа, орієнтована на переда-
вання знань, умінь і навичок від покоління до
покоління, від учителя до учня, не встигає за
темпами їх нарощування. Значна частина знань,
які освоюють учні, була здобута людством
200-400 років тому. Сучасна школа недостат-
ньо розвиває здібності, необхідні її випускникам
для того, щоб самостійно самовизначитися у
глобалізованому та динамічно змінному світі,
приймати обґрунтовані рішення щодо свого
майбутнього, бути активними, конкурентоспро-
можними і мобільними суб’єктами на ринку
праці. Головними недоліками традиційної сис-
теми освіти є породжені нею невміння і неба-
жання дітей активно вчитися, несформованість
ціннісного ставлення до власного розвитку, ос-
віти та соціуму в цілому.

Педагогічні інновації - це результат твор-
чого пошуку оригінальних, нестандартних
рішень різноманітних педагогічних проблем.
Прямим продуктом освітніх інновацій є: нові
навчальні технології, оригінальні виховні ідеї,
форми та методи виховання, нестандартні
підходи в управлінні. Побічним продуктом інно-
ваційної діяльності є формування інновацій-
ного середовища в освітньому просторі: зрос-
тання педагогічної майстерності вчителя і ке-
рівника школи, рівня їх культури, мислення,

тичних ігор. На жаль, їхнє використання у 1-му
класі є не завжди достатнім, а у 3-4-му класі
іноді взагалі відсутнім. На нашу думку, викори-

станню дидактичних ігор у навчально-виховно-
му процесі початкової школи слід приділити
більше уваги.
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світогляду [1].

Під інноваційним розвитком освіти слід
розуміти комплекс створених та запровадже-
них організаційних і змістових нововведень,
розвиток низки факторів та умов, необхідних
для нарощування інноваційного потенціалу
освітньої системи. Такий складний психолого-
педагогічний процес вимагає чітко спланова-
них системних дій з боку всіх освітянських струк-
тур, які в своїй сукупності складають основу
інноваційної політики.

Інноваційне навчання – це зорієнтована
на динамічні зміни в навколишньому світі на-
вчальна та освітня діяльність, яка ґрунтуєть-
ся на розвитку різноманітних форм мислення,
творчих здібностей, високих соціально-адап-
таційних можливостей особистості.

Специфічними особливостями інноваційно-
го навчання є його відкритість майбутньому,
здатність до передбачення та прогнозування
на основі постійної переоцінки цінностей, на-
лаштованість на активні та конструктивні дії в
швидко змінних ситуаціях. Ці тенденції свідчать,
що головною функцією освіти є всебічний роз-
виток людини і через її діяльність – висхідний
розвиток суспільства.

Освіта має забезпечити кожному, хто на-
вчається, широкі можливості для здобуття та-
ких умов розвитку та підготовки до життя:

- знань про людину, природу і суспільство,
що сприяють формуванню наукової картини
світу як основи світогляду та орієнтації у ви-
борі сфери майбутньої практичної діяльності;

- досвіду комунікативної, розумової, емоцій-
ної, фізичної, трудової діяльності, що сприяє
формуванню основних інтелектуальних, тру-
дових, організаційних і гігієнічних умінь та на-
вичок, необхідних у повсякденному житті для
участі у суспільному виробництві, продовженні
освіти та самоосвіти;

- досвіду творчої діяльності, що відкриває
простір для розвитку індивідуальних здібнос-
тей особистості і забезпечує її підготовку до
життя в умовах соціально-економічного та на-
уково-технічного прогресу;

- досвіду суспільних і особистісних відносин,
які готують молодь до активної участі в житті
країни, створення сім’ї, планування особисто-
го життя на основі ідеалів, моральних та есте-
тичних цінностей сучасного суспільства.

Освіта є тим соціальним інструментом,
через який передаються і реалізуються базові
культурні цінності та цілі розвитку суспільства.
Освіта виступає активним прискорювачем

культурних змін і перетворень у суспільному
житті і в окремій людині. Освіта є способом
соціалізації особистості й забезпечення на-
ступності поколінь, середовищем спілкування
та залучення до світових цінностей, досягнень
науки і техніки. Освіта прискорює процес роз-
витку і становлення людини як особистості,
суб’єкта та індивідуальності, забезпечує фор-
мування духовності в людині та її світогляду,
ціннісних орієнтацій і моральних принципів.

ІІ. Інтелектуальна діяльність і право
на власність

Право власності є основним невід’ємним
правом людини і громадянина, що набуваєть-
ся з народження і визначається 41 статтею
Конституції України, яка проголошує: «Кожен
має право володіти, користуватися і розпоряд-
жатися своєю власністю, результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності». Отже, в
Конституції України поняття інтелектуальна
діяльність і творча діяльність виокремлюють-
ся. Більш повно це питання регулюється ци-
вільним законодавством України, а саме 35-
ою главою Цивільного Кодексу України (ЦКУ).

У процесі освітньої діяльності досить час-
то поняття інтелектуальна і творча діяльність
вживають як синоніми. Обумовлено це тим, що
інтелектуальна діяльність не може бути не
творчою. У той же час творчість і інтелекту-
альна діяльність мають свої специфічні особ-
ливості та відмінності. Творча діяльність, або
просто творчість – це діяльність, внаслідок якої
створюється щось якісно нове, оригінальне і
суспільно унікальне. Суб’єктом творчої діяль-
ності може бути тільки людина, яка може тво-
рити. Творчість – процес усвідомлений, цілес-
прямований і, як правило, передбачуваний.
Цей результат має бути новим, оригінальним,
він не може бути повторенням уже відомого. У
той же час певні обмеження творчості вста-
новлюються законом – творчість не може бути
антисуспільною, аморальною, спрямованою
проти людства.

У цьому контексті творча діяльність – по-
няття більш широке, ніж інтелектуальна
діяльність. Під поняття «результати творчої
діяльності», або «творчі результати», підпада-
ють будь-які результати творчості. Результа-
ти інтелектуальної діяльності – це, безпереч-
но, результати творчої діяльності, які обов’яз-
ково мають відповідати встановленим вимо-
гам закону. Тільки за цієї умови результати інте-
лектуальної діяльності можуть стати об’єкта-
ми інтелектуальної власності. Уразі їх невідпо-
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відності вимогам закону вони не можуть стати
об’єктами правової охорони.

Інтелектуальна діяльність і творча діяльність
– це розумова діяльність. У такому аспекті ці
два види діяльності співпадають. Але не всяка
розумова діяльність є інтелектуальною чи твор-
чою. Людина може розумово працювати, але
творчого результату не досягти. Слід мати на
увазі й те, що розумовою діяльністю займають-
ся багато людей, і з розвитком суспільства їх стає
все більше, це – вчені, інженери, вчителі, лікарі
тощо. Творчість, у результаті якої появляється
щось нове, властива далеко не всім. Таким чи-
ном, інтелектуальна діяльність відрізняється від
творчої тим, що її результати неодмінно стають
об’єктами правової охорони. Далеко не всі ре-
зультати творчої діяльності стають об’єктами
інтелектуальної власності і, отже, об’єктами пра-
вової охорони.

Кількість результатів творчої діяльності
значно переважає кількість об’єктів інтелекту-
альної власності. До результатів творчої діяль-
ності відносяться й ті, які з тих чи інших при-
чин не можуть стати об’єктами правової охо-
рони, наприклад, відкриття, винаходи, які втра-
тили патентоздатність, не запатентовані об-
’єкти промислової власності тощо.

Під власністю зазвичай розуміють право во-
лодіти, користуватися й розпоряджатися об-
’єктом власності. Розрізняють матеріальні й
нематеріальні об’єкти власності. Інтелектуаль-
на власність у широкому розумінні означає
закріплені законом права на результати інте-
лектуальної діяльності у виробничій, науковій,
літературній і художній сферах. Інтелектуаль-
на діяльність – це творча діяльність, а
творчість – це цілеспрямована розумова ро-
бота людини, результатом якої є щось якісно
нове, що відрізняється неповторністю, оригі-
нальністю, унікальністю. Чим вищий інтелек-
туальний потенціал індивідуума, тим цінніші
результати його творчої діяльності – інтелек-
туальна власність. Інтелектуальна власність
має двоїсту природу. З одного боку, творець
(автор) об’єкта інтелектуальної власності має
виняткову можливість розпоряджатися цим
результатом на свій розсуд, а також переда-
вати це право іншим особам, тобто воно по-
дібне до права власності на матеріальні об-
’єкти (майнове право). З іншого боку, поруч із
майновим правом існує деяке духовне право
творця на результат своєї творчої роботи, так
зване авторське право. Тобто автор має од-
ночасно сукупність особистих немайнових (мо-

ральних) прав, які не можуть відчужуватися від
їхнього власника і майнових прав. Інакше ка-
жучи, якщо майнове (економічне право) на ре-
зультат творчої роботи може бути відділене
від творця (переданим іншій особі в обмеже-
не або необмежене користування), то мораль-
не (немайнове) право автора не відділене від
творця й ніколи не може бути передано іншій
особі. Майнові й особисті (немайнові) права на
результат творчої діяльності взаємозалежні й
найтісніше переплетені, утворюючи нерозрив-
ну єдність. Подвійне трактування права – най-
важливіша особливість інтелектуальної влас-
ності.

Інтелектуальна власність має свою істотну
специфіку, що полягає в нематеріальній при-
роді об’єктів права інтелектуальної власності,
творчому характері праці по їх створенню, тоб-
то це інститут власності на нематеріальні бла-
га його суб’єктів. І тут не зовсім придатна кла-
сична тріада правомочності власника, що
здійснює звичайні майнові права, оскільки,
відчужуючи, наприклад, об’єкт своєї інтелекту-
альної власності, його творець не позбав-
ляється тим самим усяких прав на нього, а
набувач не одержує можливості за своїм роз-
судом змінювати цей об’єкт і взагалі вважати
його винятково своїм. Тим більше, що у
власність інших осіб переходять, як правило,
не об’єкти права інтелектуальної власності, а
матеріальні носії науково-технічних ідей і ху-
дожніх образів (конкретні картини, видання,
технічна документація).

У залежності від особливостей об’єктів пра-
ва інтелектуальної власності можна виділити
чотири її різновиди: авторське право і суміжні
права; право на відкриття; промислова
власність (право на винахід, корисну модель,
промисловий зразок, що називають також па-
тентним правом); інші результати творчої
діяльності, використовувані у виробництві
(право на товарний знак, знак обслуговуван-
ня, фірмове найменування, охорону селекцій-
них досягнень, топології інтегральних схем,
інтересів володаря «ноу-хау»).

Об’єкти права інтелектуальної власності
варто відрізняти від матеріального носія, у яко-
му виражений твір або інший результат інте-
лектуальної праці. Якщо право на об’єкти інте-
лектуальної власності належить тільки авто-
рам і їхнім законним спадкоємцям, то право
власності на матеріальні носії, у яких вираже-
ний твір, може належати необмеженому колу
осіб, але вже не на правах інтелектуальної
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власності, а в порядку звичайного майнового
права. Тобто право інтелектуальної власності
є правом на результати інтелектуальної діяль-
ності, які відповідають вимогам, встановленим
чинним законодавством [2].

Результати науково-технічної діяльності виз-
наються об’єктами інтелектуальної власності
лише на підставі їх кваліфікації і видання пра-
воохоронного документа на них. Результати
інтелектуальної діяльності стають об’єктами
права інтелектуальної власності лише за умо-
ви, що вони визнані законом такими. ЦКУ усі
результати інтелектуальної діяльності поділяє
на дві основні групи [3]:

1)  твори науки, літератури і мистецтва,
виконання, фонограми, відеограми та програ-
ми мовлення становлять одну групу, що охо-
роняється авторським правом і суміжними
правами;

2)  результати науково-технічної творчості
та прирівняні до них становлять другу групу –
об’єкти промислової власності, які охороня-
ються правом промислової власності або па-
тентним правом.

Таким чином, право, яке охороняє резуль-
тати інтелектуальної діяльності, становить
підгалузь цивільного права України – право
інтелектуальної власності. Воно у свою чергу
поділяється на два розділи – авторське право
і суміжні права та право промислової власності.
Сукупність правових норм, які здійснюють охо-
рону інтелектуальної власності, є правами в
об’єктивному значенні. Особисті немайнові і
майнові права, які належать конкретному суб-
’єкту інтелектуальної власності, є правом інте-
лектуальної власності і в суб’єктивному зна-
ченні.

Авторське право поширюється на твори на-
уки, літератури і мистецтва, на всі інновації,
що стали результатом творчої діяльності, не-
залежно від призначення і вартості продукту,
а також від способу його вираження. Закон не
оцінює інноваційний продукт, він його тільки
захищає. Підлягає захисту як плід творчості
генія, так і простий продукт примітивної праці:
міра розумової праці, обсяг, внутрішній зміст
роботи не мають значення.

Важливо відрізняти власне продукт, що має
нематеріальну сутність, від форми його втілен-
ня (наприклад, рукопис, малюнок, нотний за-
пис тощо). Зв’язок створеного інтелектуального
продукту зі своїм матеріальним носієм може
бути нерозривним (наприклад, картина, скуль-
птура). Авторське право на інтелектуальний

продукт зберігається навіть у випадку смерті
автора (матеріального носія). Звичайно, прак-
тичне значення це має лише тоді, коли, на-
приклад, збереглися копії чи репродукції втра-
ченого твору мистецтва, коли літературний чи
музичний твір може бути ким-небудь відтво-
рений по пам’яті тощо.

На практиці до об’єктів інтелектуальної
власності освітян сьогодні прийнято відноси-
ти [4]: літературні та художні твори; підручни-
ки, монографії, навчально-методичні посібни-
ки, наукові публікації тощо; інноваційні педа-
гогічні технології; комп’ютерні програми; вико-
нання певних педагогічних прийомів і т.д., які
підготовлені та видані вчителями і використо-
вуються в навчально-виховному процесі.

ІІІ. Законодавче забезпечення
інноваційної освітньої діяльності

Наша держава виробила основні засади
інноваційної політики, державної підтримки
інноваційних проектів та структур, що забез-
печують інноваційний розвиток України. У 1999
р. Верховною Радою схвалено Концепцію на-
уково-технічного та інноваційного розвитку Ук-
раїни. Основу нормативної бази інноваційної
діяльності в освіті складають Закони України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про наукову і науково-технічну діяльність»,
«Про авторське право і суміжні права», «Про
науково-технічну інформацію», «Про наукову і
науково-технічну експертизу» [5,6].

Щодо важливості організації інноваційної
діяльності наголошується в окремих держав-
них документах. Так, Комплексним планом за-
ходів розвитку загальної середньої освіти на
1999-2012 роки (Постанова Кабінету Міністрів
України від 11.03.1999 р. № 348) передба-
чається розробити і впровадити ефективні
моделі управління ЗНЗ; розробити та затвер-
дити регіональні програми розвитку загальної
середньої освіти; забезпечити проведення
наукових досліджень з актуальних проблем
підготовки педагогічних кадрів, їх діяльності та
професійного вдосконалення. Загальні збори
НАПН України прийняли Постанову (від
11.04.2003 р.) щодо необхідності здійснити
науково-методичне забезпечення підготовки
вчителів до інноваційної діяльності.

Рішенням Колегії Міністерства освіти і на-
уки України від 29.05.2003 р. затверджено «Се-
редньострокові пріоритетні напрями іннова-
ційної діяльності галузевого рівня у сфері ос-
віти», заплановано розробити прогноз та про-
грами розвитку освіти і науки та план конкрет-
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них заходів щодо реалізації зазначених пріори-
тетних напрямів діяльності у сфері освіти. До
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності
у сфері освіти ввійшли такі: інноваційні техно-
логії навчання; інтерактивні методи навчання
з використанням інформаційних технологій;
створення комп’ютерно-орієнтованих методів
навчання з різних предметів і навчальних дис-
циплін; розробка і впровадження новітніх ди-
дактичних моделей та технологій профільно-
го навчання; розробка програмових засобів
навчального та наукового призначення,
новітніх програм, підручників, посібників та
методичних матеріалів нового покоління, в
тому числі – електронних.

Нормативну підтримку інноваційної педаго-
гічної діяльності забезпечують Положення
«Про порядок здійснення інноваційної освітньої
діяльності» (Наказ МОН України від 17.11.2000
р. № 522) та Положення «Про експеримен-
тальний загальноосвітній заклад» (Наказ МОН
України від 20.01.2002 р. № 114). У цих доку-
ментах рекомендують наступну структуру
організації інноваційної діяльності [5,6]:

- розробка інновацій у системі освіти, виз-
начаються суб’єкти інноваційної ініціативи;

- ухвалення рішення про організацію та про-
ведення експерименту, безпосередні етапи
проведення експерименту;

- ухвалення рішення про розширення бази,
внесення змін у програму дослідно-експери-
ментальної роботи, припинення, завершення
експерименту; поширення та застосування
інновацій у системі освіти;

- виявлення передумов щодо проведення
апробації, прийняття рішення про масове по-
ширення інновацій у системі освіти, виявлен-
ня засобів зберігання інформації про інновації
та їх застосування у системі освіти, також дже-
рела фінансування інноваційної освітньої
діяльності.

Положенням визначено такі рівні іннова-
ційної освітньої діяльності, як всеукраїнський,
регіональний, рівень окремого навчального
закладу та закладу післядипломної освіти. У
п. 1.5 Положення підкреслюється, що іннова-
ційна освітня діяльність регіонального рівня
може здійснюватися у системі освіти окремо-
го регіону (області) і передбачає: апробацію
інновацій, розроблених під час експериментів
регіонального рівня; експериментальну пере-
вірку продуктивності і можливості застосуван-
ня інновацій. Положенням надається відповід-
на автономність регіонам щодо здійснення

освітньої інноваційної діяльності.
У чинному законодавстві України про освіту

закріплено право навчальних закладів здійсню-
вати інноваційну освітню діяльність. Таке право
надається Законом України «Про загальну се-
редню освіту» загальноосвітнім навчальним зак-
ладам. Відносини юридичних та фізичних осіб,
що ініціюють та ведуть інноваційну освітню
діяльність, регулюються положенням «Про по-
рядок здійснення інноваційної освітньої діяль-
ності», яким закріплюється право автора на роз-
роблену інновацію, регламентуються дії учас-
ників інноваційного освітнього процесу. Колек-
тивом працівників Науково-методичного центру
середньої освіти Міністерства освіти і науки Ук-
раїни спільно з науковцями НАПН України роз-
роблено Положення «Про експериментальний
загальноосвітній навчальний заклад» (Наказ
МОН України від 20.01.2002 р. № 114), що уточ-
нює норми Положення про порядок здійснення
інноваційної освітньої діяльності відносно за-
гальноосвітніх навчальних закладів [6].

Сьогодні правом на інноваційну освітню
діяльність користуються передусім навчальні
заклади. Участь у ній беруть наукові установи
(як розробники наукових ідей та підходів) і орга-
ни управління освітою, що регулюють процес
внесення інновацій в освітню практику, підтри-
мують інноваційну освітню діяльність фінансо-
во та організаційно. Можна стверджувати, що
центральні та місцеві органи державної вико-
навчої влади є головними інвесторами осві-
тянської галузі та інноваційної освітньої діяль-
ності. Проте ця підтримка є недостатньою,
особливо це стосується інноваційних перетво-
рень у системі загальної середньої освіти. Па-
радоксальною є ситуація, коли експеримен-
тальна робота у загальноосвітніх навчальних
закладах, що здійснюється на всеукраїнському
рівні за наказами Міністерства освіти і науки
України, не фінансується з коштів державного
бюджету, хоча відповідно до чинного законодав-
ства у такому випадку саме держава має вис-
тупати замовником науково-дослідної роботи,
інноваційного продукту, що може бути розроб-
лений за її підсумками. Натомість фінансуван-
ня експериментів всеукраїнського рівня, апро-
бації освітніх інновацій покладається на місцеві
органи державної виконавчої влади або на са-
мих інноваторів, яким доводиться шукати інве-
сторів для підтримки своїх інноваційних проектів.

Незважаючи на певні здобутки у сфері інсти-
туційного забезпечення розвитку інноваційно-
го процесу в освіті, інноваційна освітня
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діяльність потребує утворення структур, що
координуватимуть її у масштабах цілої галузі
та окремих регіонів, здійснюватимуть експер-
тизу інноваційних освітніх проектів та інновацій,
а також інвестуватимуть певні ресурси бодай
у найбільш значущі інноваційні освітні проек-
ти, допомагатимуть авторам інновацій не лише
у їх розробці, але й поширенні серед освітян.
Такі повноваження можуть бути делеговані вже
існуючим структурам, що потребуватиме відпо-
відного нормативно-правового забезпечення,
перерозподілу та концентрації бюджетних
коштів. Зокрема, варто подумати про роль і
місце інститутів післядипломної педагогічної
освіти у координації інноваційної освітньої
діяльності в загальноосвітніх навчальних зак-
ладах регіонів, здійсненні експертизи регіо-
нальних інноваційних проектів.

Не буде перебільшенням стверджувати, що
інноваційний розвиток освіти гальмується не-
готовністю багатьох педагогів та керівників до
інноваційної освітньої діяльності, сприйняття
та застосування інновацій. Ця проблема стає
надзвичайно актуальною останнім часом, коли
набули поширення нові інноваційні освітні тех-
нології, застосування яких відповідає потребам
і запитам сучасної учнівської молоді, надає
конкурентні переваги навчальним закладам.

Продуктивність і педагогічна доцільність про-
понованої інновації перевіряється шляхом поста-
новки формуючого експерименту, що може про-
водитися на базі навчальних закладів, органів
управління освітою тощо. Для отримання доз-
волу на проведення експерименту автор інно-
ваційної ініціативи звертається до відповідного
органу управління освітою із заявкою на експе-
римент [5,6]. Орган управління освітою органі-
зовує експертизу заявки на проведення експе-
рименту, що встановлює можливість і

доцільність проведення експерименту. Останнє
передбачає у тому числі інвестування в іннова-
ційний проект коштів, інших матеріальних і не-
матеріальних ресурсів або їх залучення.

Після завершення експерименту орган уп-
равління освітою здійснює експертизу його ре-
зультатів, що визначає ступінь їх інноваційності,
продуктивність розробленої за підсумками ек-
сперименту інновації, можливість і доцільність
її застосування освітянами. Якщо експертна
комісія доходить висновку, що інновація є пе-
дагогічно доцільною, її варто поширити у сис-
темі освіти, орган управління освітою приймає
рішення про апробацію інновації, – її обмеже-
не розповсюдження з метою перевірки мож-
ливості масового застосування в освітній прак-
тиці.

За підсумками апробації інновації орган уп-
равління освітою визначається відносно до-
цільності її масового розповсюдження у сис-
темі освіти, що передбачає:

- тиражування інновації з урахуванням пра-
ва власності на неї;

- застосування інновації усіма бажаючими
освітянами, які мають для цього відповідну
підготовку та володіють належними засобами;

- зберігання інформації про інновацію на
різних носіях, забезпечення доступу до неї усіх
зацікавлених осіб.

Підсумок
Загалом, можна констатувати, що іннова-

ційний освітній процес підкоряється власним
законам і в той же час є відображенням загаль-
них тенденцій інноваційного розвитку України.
На інноваційну діяльність впливають, зокре-
ма, такі фактори, як державна освітня політи-
ка, чинне законодавство, рівень розвитку
інфраструктури, готовність освітніх інституцій
та безпосередньо освітян до нововведень.
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ЗАГАЛЬНІ ТА ФАХОВІ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Сафарян C.І.

Розбудова вітчизняної системи освіти не-
можлива без реформування такої її

складової, як післядипломна педагогічна осві-
та, одним із основних завдань якої є підвищен-
ня кваліфікації педагогічних кадрів. Коли йдеть-
ся про підвищення кваліфікації, насамперед
маються на увазі якісні зміни у професійній ком-
петентності вчителя, здійснені на засадах ком-
петентнісного підходу.

Загальновідомо, що впровадження компе-
тентнісного підходу спрямоване на створення
умов для якісного навчання шляхом вирішен-
ня проблемної ситуації, що нині виникла внас-
лідок протиріччя між необхідністю забезпечи-
ти сучасну якість і неможливістю вирішити це
завдання за рахунок подальшого збільшення
обсягу інформації, яка підлягає засвоєнню. За
слушним зауваженням дослідника проблеми
компетентнісного підходу у навчанні О. Вер-
бицького, нині «… акцент зміщується з на-
вчальної діяльності на пізнавальну, і головною
метою освіти стає формування здатності до
активної діяльності, а знання перетворюють-
ся у засіб розвитку особистості» [5, с. 81].

Під поняттям «компетентісний підхід»
мається на увазі спрямованість процесу на-
вчання на формування і розвиток ключових (ба-
зових і основних) та предметних компетенцій
особистості.

Термін «компетентність» був введений до
вжитку в 1959 році американським вченим Вай-
том і спочатку використовувався у системі ме-
неджменту, а вже з 90-х років почав активно

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЯК
СКЛАДОВОЇ ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

використовуватися у європейських країнах.
Нині у педагогічній науковій літературі ши-

роко використовуються терміни «компетен-
ція» та «компетентність», хоча це використан-
ня у більшості випадків буває суто інтуїтивним,
тому що в багатьох дослідженнях відбуваєть-
ся екстраполяція цих термінів.

Читаємо у тлумачному словнику:
Компетенція – добра обізнаність із чим-

небудь, коло повноважень когось;
Компетентність – володіння людиною пев-

ною компетенцією [4].
Існує певна формула компетентності:
По-перше, знання, проте не просто інфор-

мація, а та, що швидко змінюється, є динаміч-
ною, різноманітною, яку необхідно вміти знай-
ти, відсіяти від непотрібної, перевести у досвід
власної діяльності.

По-друге, уміння застосовувати ці знання у
конкретній ситуації, розуміння того, яким спо-
собом можна отримати ці знання.

По-третє, адекватна оцінка себе, світу, сво-
го місця у цьому світі, конкретних знань, а та-
кож методу їхнього отримання чи застосуван-
ня.

Логічно цю формулу можна виразити так:
компетентність = мобільність знань +
гнучкість методу + критичність мислен-
ня.

Поняття «професійна компетентність» –
явище багатоскладове. Це сукупність знань і
вмінь, необхідних для ефективної професій-
ної діяльності: уміння аналізувати, передба-
чати наслідки професійної діяльності, вико-
ристовувати (застосовувати) необхідну
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інформацію.
Професійна компетентність вчителя є скла-

довою його педагогічної майстерності.
У чому ж полягає педагогічна майстерність?

Як стати справжнім Майстром? Чи можливо на-
вчитися майстерності?

Майстерність завжди розкривається у діяль-
ності, причому в діяльності ефективній. Саме
таке розуміння майстерності і прийняте у пе-
дагогіці. Проте, хоча педагогічна майстерність
і виявляється у діяльності, але тільки до неї
вона не зводиться. Не можна обмежити її лише
високим рівнем розвитку спеціальних узагаль-
нених умінь. Сутність майстерності – в особи-
стості вчителя, в його позиції, здатності вияв-
ляти творчу ініціативу. Отже, майстерність учи-
теля можна розглядати як найвищий рівень
педагогічної діяльності (якщо ми характеризує-
мо якість результату) і як вияв творчої актив-
ності особистості педагога (коли характеризує-
мо психологічний механізм успішної діяль-
ності). Якщо ж йдеться про шляхи професій-
ного самовдосконалення, про витоки розвит-
ку майстерності, – доцільно послуговуватися
визначенням, запропонованим І. Зязюном:

Педагогічна майстерність – це комплекс
властивостей особистості, що забезпечує
самоорганізацію високого рівня професійної
діяльності на рефлексивній основі [8, с.16].

Головними ознаками педагогічної майстер-
ності вчителя є бездоганне вміння навчати
учнів, формувати в них позитивні риси особис-
тості, розвивати їхні творчі здібності та нахи-
ли. При чому особливості педагогічної діяль-
ності полягають у тому, що її результати
помітні не відразу, і це може негативно позна-
читися на ставленні педагога до своєї праці.
В.О. Сухомлинський зазначав: «Ткач уже че-
рез годину бачить плоди своєї праці. Стале-
вар через кілька годин радіє з гарячого потоку
металу – це вершина його мрії, хлібороб че-
рез кілька місяців милується колосками, жме-
нею зерна, вирощеного в полі... А вчителеві
треба працювати роки і роки, щоб побачити
те, що ти замислив; ні в кого так часто не гос-
тює почуття незадоволення, як у вчителя...»
[9, с.171].

До важливих елементів (властивостей)
педагогічної майстерності належать гума-
ністична спрямованість діяльності вчителя,
його професійна компетентність, педа-
гогічні здібності та педагогічна техніка.

Гуманістична спрямованість – найголов-
ніша ознака педагогічної майстерності. Вона

полягає у спрямованості на особистість іншої
людини, утвердження словом і ділом найви-
щих духовних цінностей, моральних норм по-
ведінки і стосунків. Це вияв професійної ідео-
логії вчителя, його ціннісного ставлення до пе-
дагогічної діяльності, її мети, змісту, засобів.

Наступний елемент педагогічної майстер-
ності, як зазначалося вище, – це професійна
компетентність учителя.

Знання вчителя звернені, з одного боку, до
предмета, якому він навчає, а з іншого – до
учнів, психологічні особливості яких він має
добре знати. Отже, зміст професійної компе-
тентності – це знання педагогіки, психології,
предмета та методики його навчання.

Слід зауважити, що набуття майстерності
не досягається лише накопиченням профе-
сійних знань. Є індивідуальні передумови ус-
пішної діяльності, стимулятори професійного
зростання – здібності. Тому третім елементом
педагогічної майстерності ми визначаємо
здібності допедагогічної діяльності.

Спираючись на наукові дослідження, мож-
на виокремити такі шість провідних здібностей
до педдіяльності:

- комунікативність – професійна здатність
вчителя, що характеризується потребою у
спілкуванні, готовністю легко вступати в кон-
такт, викликати позитивні емоції у співрозмов-
ника й відчувати задоволення від спілкування;

- перцептивні здібності – професійна про-
никливість, пильність, педагогічна інтуїція,
здатність сприймати й розуміти іншу людину;

- динамізм особистості – здатність активно
впливати на іншу особистість;

- емоційна стабільність – здатність володі-
ти собою, зберігати самоконтроль, здійснюва-
ти саморегуляцію за будь-якої ситуації, неза-
лежно від сили зовнішніх чинників, що прово-
кують емоційний зрив;

- оптимістичне прогнозування – прогнозу-
вання розвитку особистості з орієнтацією на
позитивне в ній і перетворення всієї структури
особистості через вплив на активні якості;

креативність – здатність до творчості, ори-
гінальності, спроможність генерувати незвичні
ідеї, відходити від традиційних схем, швидко
розв’язувати проблемні ситуації.

І нарешті четвертий елемент педагогічної
майстерності – педагогічна техніка як форма
організації поведінки вчителя. Знання, спрямо-
ваність і здібність без умінь, без володіння спо-
собами дій не є гарантією високих результатів.
Педагогічна техніка – це вміння використову-



20’ 2014 73

ЗАГАЛЬНІ  ТА  ФАХОВІ  КОМПЕТЕНТНОСТІ  ПЕДАГОГА  В  СУЧАСНИХ  УМОВАХ

вати психофізичний апарат як інструмент ви-
ховного впливу, це прийоми володіння собою
(своїм організмом, настроєм, мовленням, ува-
гою і уявою) та прийоми впливу на інших (вер-
бальними та невербальними засобами).

В оволодінні педагогічною майстерністю
можна виокремити кілька рівнів:

- елементарний – наявні окремі якості про-
фесійної діяльності: володіння знаннями для
виконання педагогічних дій, предметом викла-
дання; продуктивність навчально-виховної
діяльності є низькою;

- базовий – володіння основами педагогіч-
ної майстерності: педагогічні дії гуманістично
зорієнтовані, стосунки з учнями і колегами роз-
виваються на позитивній основі, добре засвоє-
но предмет викладання, навчально-виховний
процес організовано методично впевнено і са-
мостійно;

- досконалий – чітка спрямованість дій учи-
теля, їх висока якість, діалогічна взаємодія у
спілкуванні, учитель самостійно планує і
організовує свою діяльність на тривалий про-
міжок часу, маючи на меті розвиток особистості
школяра;

- творчий – ініціативність і творчий підхід до
організації професійної діяльності, учитель са-
мостійно конструює оригінальні педагогічно
доцільні прийоми взаємодії, діяльність будує,
спираючись на рефлективний аналіз, сформо-
вано індивідуальний стиль професійної діяль-
ності.

Професійним обов’язком учителя є постій-
не підвищення кваліфікації. Це – головна
умова формування професійної компетенції і
зростання педагогічної майстерності. Неви-
падково видатні педагоги минулого підкреслю-
вали, що вчитель залишається вчителем, поки
самостійно вчиться.

Навчання ж педагогічній професійній твор-
чості зумовлене, насамперед, дією «механіз-
му наслідування», основний принцип якого по-
лягає у тому, що наслідування творчої діяль-
ності у процесі підвищення професійної ком-
петентності переходить у власну творчість.

Вчитель також має бути різнобічно ерудо-
ваною людиною. Окрім глибоких знань із сво-
го предмета, він повинен володіти грунтовни-
ми знаннями з питань політики, філософії, пра-
ва, мистецтва, літератури, сучасних досягнень
науки і техніки. Така енциклопедичність знань
допоможе вчителю працювати з батьками
учнів, які мають освіту з різних галузей знань,
відповідати учням на запитання, що виника-

ють у зв’язку з інформацією, яку вони отриму-
ють із засобів мас-медіа.

Враховуючи викладене вище, перед сучас-
ною системою післядипломної педагогічної ос-
віти постає декілька основних завдань, по-
в’язаних із підвищенням професійної компетен-
тності вчителів та формуванням їхньої педа-
гогічної майстерності.

По-перше, система післядипломної освіти
має бути гнучкою, динамічною та включати такі
форми: системне самостійне навчання (са-
моосвіта); підвищення кваліфікації (різне за
тривалістю); перепідготовка; стажування;
навчання у цільовій аспірантурі та докторан-
турі; дистанційна освіта.

По-друге, нині майже всі економічно розви-
нені країни переходять або вже перейшли у
системі підготовки та підвищення кваліфікації
кадрів на кредитно-модульну систему на-
вчання, засновану на професійній компетент-
ності. Ця форма навчання перебуває у руслі
концепції «навчання протягом усього життя».
Її мета – підготовка та перепідготовка високок-
валіфікованих фахівців, здатних адаптуватися
до ситуації, що змінюється у сфері праці, з
одного боку, і продовжувати професійну осві-
ту і зростання – з другого. Такий підхід до на-
вчання дає змогу створити відчуття успішності
у кожного вчителя, яке породжує сама органі-
зація навчального процесу на курсах підвищен-
ня кваліфікації, в межах якої вчитель має мож-
ливість сам керувати своїм навчанням, що при-
вчає бути відповідальним за його результат, а
в цілому – за власний професійний та особис-
тісний розвиток і кар’єру. Водночас такий підхід
дає змогу оптимально поєднати теоретичну і
практичну складову навчання, аудиторну, са-
мостійну та індивідуальну роботу, інтегруючи
їх. При цьому він забезпечує переосмислення
місця і ролі теоретичних знань у процесі ос-
воєння професійних компетенцій, упорядкову-
ючи і систематизуючи їх, що у кінцевому ре-
зультаті підвищує мотивацію вчителів у їхньо-
му освоєнні.

По-третє, найбільш складним в упровад-
женні кредитно-модульної системи навчання
є відхід від стереотипів у принципах органі-
зації процесу навчання на курсах підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів й усвідомлен-
ня нової ролі викладача, який у межах зазна-
ченої системи повинен відмовитися від своєї
лідируючої ролі й перейти від тези «навчити»
до тези «дати змогу навчитися». Отже, викла-
дач стає організатором навчання, відмовляю-
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чись від звичної ролі «транслятора» знань.
Його основне завдання полягає у тому, щоб
стимулювати активну позицію вчителя на кур-
сах підвищення кваліфікації й спонукати його
до самостійного, самокерованого удоскона-
лення своєї професійної компетентності. Ча-
сом викладачам видається, що буде швидше і
надійніше, якщо вони самі пояснять учителям
так, як, на їхню думку, це потрібно знати. Слід
підкреслити, що швидкість у такому разі – не-
переконливий доказ, оскільки рівень «засвоє-
ння» знань буде доволі низьким (за деякими
оцінками досліджень, наприклад, у шкільній
практиці – 15-20 відсотків). Надійність теж до-
волі спірна. У сучасному світі викладач не може
бути єдиним джерелом новітнього знання, ос-
кільки він фізично не в змозі постійно оновлю-
вати власні знання з усієї галузі, в якій він вва-
жається фахівцем. Система ж післядипломної
освіти має бути зорієнтована на кращі зразки
сучасних знань й практики.

По-четверте, змістові модулі у системі
післядипломної педагогічної освіти мають фор-
мувати у вчителя уміння креативно мислити,
орієнтуватися в інформаційному середовищі,
самостійно конструювати свої знання, аналі-
зувати результати діяльності та практично ви-
користовувати їх у роботі, створювати власні
проекти та презентації.

Всі змістові модулі, які пропонуються вчите-
лям на курсах підвищення кваліфікації, доціль-
но поділяти, принаймні, на три групи, що вмо-
тивовано завданнями удосконалення профе-
сійних знань із різних наукових галузей: профе-
сійно орієнтовані модулі (для обов’язкового оп-
рацювання); професійно орієнтовані модулі (за
вибором); факультативні модулі (за вибором).

Окремо слід сказати про «контролюючий
модуль», який включає оцінку освоєних ком-
петенцій. Оцінка засвоєння модуля припускає
демонстрацію або підтвердження того, що
учасники курсів підвищення кваліфікації засвої-
ли необхідні компетенції, сформульовані у зав-
даннях з кожного конкретного модуля, і можуть
здійснювати всі необхідні дії у межах цієї ком-

петенції.
 Які ж можуть бути шляхи формування про-

фесійної компетенції вчителя у системі після-
дипломної педагогічної освіти? Насамперед,
це:

- створення умов для розвитку і самореа-
лізації учнів;

- засвоєння продуктивних знань, умінь;
- розвиток потреб поповнювати свої знан-

ня упродовж життя;
- оволодіння найбільш продуктивними ме-

тодами навчання;
- виховання активності;
- врахування суб’єктного досвіду вчителя,

його індивідуальних особливостей і інтересів.
Слід також зауважити, що над професійною

компетентністю вчителів необхідно працюва-
ти не тільки у курсовий, а й у міжкурсові періо-
ди. Необхідно, щоб учитель повною мірою був
залучений до участі у роботі авторських, про-
блемно-тематичних курсів, семінарів, конфе-
ренцій, творчих груп, педагогічних майстерень;
у конкурсах, у засіданнях методичних об-
’єднань; у процесі апробації, рецензування
навчально-методичної літератури; у розробці
власних програм та проектів; у підготовці учнів
до олімпіад, творчих конкурсів, захисту науко-
вих досліджень тощо.

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що зав-
дання сучасної післядипломної освіти полягає
у формуванні особистості не з енциклопедич-
но розвиненою пам’яттю, а з гнучким розумом,
із швидкою реакцією на все нове, з повноцін-
ними розвиненими потребами подальшого
пізнання та самостійної дії, з добрими орієнту-
вальними навичками й творчими здібностями.
Безумовно, саме на успішну реалізацію пере-
рахованих завдань і спрямоване широке упро-
вадження у післядипломну освіту компетент-
нісного підходу. Цей підхід допоможе відійти від
засилля механічного накопичення знань, ос-
кільки ще А. Макаренко зазначав, що «головне
у житті не знання, а та гармонія, яка прояв-
ляється, коли знання добре вміщенні у душі»
[7, с. 124].
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Буренко В.М.

Важливою складовою сучасного вітчиз-
няного освітнього простору є післядип-

ломна педагогічна освіта, яка має унікальне
практичне значення для успішного розв’язан-
ня проблем, пов’язаних із якісним кадровим
забезпеченням закладів освіти. Розв’язання
цих проблем якості залежить від запроваджен-
ня компетентнісного і особистісно зоріє-
нтованого підходів, що роблять післядип-
ломну освіту зрозумілою, прозорою, зіставлю-
вальною у межах європейських кваліфікацій-
них рамок для європейського освітнього про-
стору та навчання впродовж життя і націо-
нальних систем кваліфікацій.

Якість освіти, у тому числі і післядиплом-
ної педагогічної, в узагальненому визначенні
– це комплекс характеристик професійних
компетентностей і професійної свідомості, що
відбивають здатність фахівця здійснювати
професійну діяльність відповідно до вимог
сучасного етапу розвитку педагогічної про-
фесії, на визначеному рівні ефективності та
професійного успіху, із розумінням соціальної
відповідальності за результати професійної
діяльності [5].

У широкому розумінні якість освіти розгля-
дають як збалансовану відповідність проце-
су, результату і самої освітньої системи меті,
потребам і соціальним нормам (стандартам)
освіти; у вузькому – як перелік вимог до осо-
бистості, освітнього середовища й системи
освіти, що реалізує їх на певних етапах на-
вчання людини, якому відповідає певна су-
купність показників [7].

Розглядаючи ж питання навчання, освіти та
підвищення кваліфікації дорослих, доцільно

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВЧИТЕЛІВ НА ЗАСАДАХ АНДРАГОГІЧНОГО ПІДХОДУ

вказати, що ця проблема цікавила людство з
давніх часів. Але праць, як показують дослід-
ження, присвячених навчанню дорослих, дуже
мало, і вчені серйозно почали займатися цим
питанням нещодавно. Динамічно змінюване
життя вимагає від дорослих готовності й здат-
ності до здобуття професії, нових знань. Окрім
цього, слід відзначити зростаюче суспільне
усвідомлення та значення самооцінки особи-
стості людини, необхідності її неперервного
вдосконалення та самореалізацїї.

Очевидним є те, що суспільству нині
потрібні не просто професіонали, спеціалісти,
що мають необхідні знання, а люди з висо-
ким творчим потенціалом, люди, які психоло-
гічно готові до постійного оновлення своїх
знань, удосконалення своєї професійної підго-
товки. Соціальні зміни, які відбуваються у
нашому суспільстві, викликають зміни й у со-
ціальному статусі багатьох людей. У ситуації
соціальної динаміки суспільство потребує
творчих людей, які здатні оцінити нові тен-
денції суспільного розвитку, швидко та пра-
вильно опрацьовувати інформацію, вибрати
адекватні методи та форми діяльності.

Для сучасного етапу розвитку післядиплом-
ної освіти характерними є зміни, що відбува-
ються в існуючій педагогічній парадигмі та
зміщення пріоритетів навчання. Якщо впро-
довж майже всієї історії людства основна ува-
га науковців та практиків у сфері педагогіки
та психології навчання дорослих зверталась,
насамперед, на організацію офіційної, інсти-
туційованої освіти, то у сучасних умовах ос-
новний акцент робиться на самоосвітній
діяльності, усе більш впливовим у сфері підви-
щення фахового рівня вчителів стає дистан-
ційне, кореспондентське навчання, екстернат.
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Тому нині почали активно розглядатися про-
блеми розвитку андрагогіки, системи після-
дипломної освіти, перепідготовки фахівців.

З’ясуємо деякі поняття:
Андрагогіка – розділ педагогіки, що вив-

чає процеси стимулювання, виховання, пере-
підготовки, самовдосконалення, самороз-
витку дорослої людини впродовж усього її
життя.

Андрагогічний підхід – спрямовуючий
процес стимулювання, виховання, навчання
й удосконалення дорослої людини під час про-
фесійної підготовки та перепідготовки, який
інтегрує надбання компетентнісного, інди-
відуального, творчого, особистісно зорієн-
тованого підходів. Андрагогічний підхід фор-
мувався впродовж тривалого періоду функці-
онування і розвитку системи освіти та набув
своїх конкретних ознак у післядипломній пе-
дагогічній освіті наприкінці ХХ – початку ХХІ
століть.

Неперервна професійна освіта – про-
цес, спрямований на всебічний розвиток осо-
бистості, систематичне поповнення знань,
умінь і навичок упродовж життя для інтелек-
туального, культурного і духовного розвит-
ку особистості; удосконалення професійної
компетенції та соціодуховних потреб люди-
ни.

Післядипломна освіта – спеціалізоване
вдосконалення освіти та професійної підго-
товки особи шляхом поглиблення, розширен-
ня, оновлення та удосконалення її професій-
ної компетентності.

Післядипломна освіта містить декілька на-
прямів діяльності, що сприяють зростанню
професіоналізму вчителя: професійна пере-
підготовка, підвищення кваліфікації, науко-
во-методична робота, безперервне інфор-
маційне забезпечення цілісного педагогічно-
го процесу й аналіз його результатів.

Андрагогіка як наука про навчання і освіту
дорослих допомагає вчителю і викладачеві у
процесі формування та вдосконалення про-
фесійної компетентності опанувати вміннями,
навичками з планування, реалізації, оцінюван-
ня і корекції процесу свого навчання, відборі
змісту, форм, методів, прийомів і технологій
навчання. Вона навчає дорослих враховувати
свої (і своїх колег у навчанні) вікові, психо-
логічні, соціальні, професійні особливості; ви-
користовувати свій (і своїх колег) досвід під час
навчання; визначати свої навчальні потреби,
мету навчання і шляхи її досягнення; сприяє

створенню умов, необхідних для самореалі-
зації людини і підвищення ефективності та ре-
зультативності її життєдіяльності.

Наукові засади навчання дорослих поляга-
ють у врахуванні вікових і психофізіологічних
особливостей розвитку дорослої людини, спе-
цифіки організації, визначення оптимальних
фактів управління навчально-пізнавальною
діяльністю.

Нервово-психічна структура людини бага-
тофакторна, кожен фактор якої забезпечує
певні функції організму. Ці функції мають мо-
менти пониження, стабілізації та підвищення.
Школою Б. Г. Ананьєва доведено, що момен-
ти зниження функціональної працездатності
передають оптимумам і виступають таким
чином, латентними періодами перебудови тієї
або іншої функції. Ці латентні періоди готу-
ють подальший хід розвитку, перехід до но-
вого оптимуму. Отже, нервово-психічний стан
дорослої людини сприяє її подальшому про-
фесійному вдосконаленню, зокрема, здобут-
тю другої освіти або іншої спеціальності [1].

Попередні дослідження показують, що на-
вчання та освіта дорослих здійснюється на
різних, пов’язаних між собою рівнях, серед
яких виділяються особистісний, діяльнісно-
рольовий, процесуальний. Зупинимось на ха-
рактеристиці кожного з них.

I. Особистісний рівень навчання дорос-
лих передбачає вивчення їх пізнавальної
діяльності у загальному контексті життєдіяль-
ності, спрямованості інтересів, життєвих
планів, ціннісних орієнтацій, розуміння суті
навчання для розвитку творчого потенціалу
особистості. Питання розвитку творчої особи-
стості, творчих здібностей, творчого мислен-
ня висвітлювали у своїх працях В. І. Андреєв,
В. М. Вергасов, Б. І. Коротяєв, І. К. Матюша та
ін.

II. Діяльнісно-рольовий рівень – це більш
конкретний рівень вивчення дорослої люди-
ни як суб’єкта навчання. На цьому рівні пред-
метом аналізу виступає навчальна діяльність
особистості як один із видів її життєдіяльності:
розкривається структура діяльності дорослих
– її мотиви й цілі, засоби і способи, зміни та
організація, результати. За допомогою на-
вчальної діяльності доросла людина реалізує
життєві плани, розвиває творчий потенціал,
необхідний для успішної організації життєді-
яльності, насамперед для працевлаштуван-
ня. І лише тією мірою, в якій доросла людина
усвідомлює значення освіти для розвитку осо-
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бистості, вона стає активним суб’єктом на-
вчання. Природу творчості, взаємозв’язок між
творчістю та формуванням особистості дос-
ліджували Д. Б. Богоявленська, І. Я. Лернер,
О. М. Лук, О. М. Матюшкін, Я. О. Пономарьов
та інші.

ІІІ. Процесуальний рівень. Говорячи про
нього, ми маємо на увазі дослідження тих пси-
хічних процесів, за допомогою яких реалізу-
ються навчально-пізнавальні цілі, які, в свою
чергу, здійснюються на основі певних нейро-
фізіологічних механізмів, що формуються у
людини залежно від її вікового розвитку та доз-
рівання.

Дорослі вже набули певного досвіду, мають
різну мотивацію та орієнтацію на навчання.
Тому завдання викладача вищого навчально-
го закладу полягає в тому, щоб так організу-
вати навчальний процес, продумати такі інте-
рактивні форми, види і прийоми роботи та
засоби навчання, які сприяли б розвитку осо-
бистості слухача, потребі до постійного удос-
коналення та формуванню його як спеціалі-
ста з творчим стилем мислення, широкою
ерудицією і розвинутими якостями творчої
особистості. Саме ця установка має бути до-
мінуючою під час розробки навчальних про-
грам, вибору навчального матеріалу, методів
і засобів навчання.

Наш практичний досвід роботи з доросли-
ми дає змогу акцентувати увагу на тому, як
досягти оптимальних результатів під час
організації навчального процесу.

1. Дорослі мають свою власну життєву по-
зицію, своє власне бачення проблеми та не
погоджуються, коли відчувають, що інші на-
магаються нав’язати їм свою думку. Розвиток
творчого мислення і творчих здібностей тісно
пов’язаний з мотиваційною, емоційно-воль-
овою сферами, з життєвим досвідом тих, хто
навчається. Це серйозна проблема для вик-
ладачів, які працюють з дорослими. Вони по-
винні володіти прийомами управління твор-
чим розвитком особистості, вміннями гнучко
корегувати процес творчого розвитку та пра-
цювати над створенням такого мікроклімату,
в якому дорослі не відчували б себе залежни-
ми від будь-кого.

2. Дорослі володіють певним досвідом. По-
перше, кожна група дорослих є більш різно-
рідною (досвід, мотивація, потреби, інтере-
си, цілі), ніж група молодих. Отже, це вима-
гає більшого спрямування на індивідуалізацію
та методи навчання.

По-друге, це означає, що великі ресурси
для навчання містяться в самих дорослих.
Таким чином, доцільно звернути особливу
увагу на експериментальні прийом навчання
– групове обговорення, види діяльності, по-
в’язані з проблемними завданнями, ситуаці-
ями та їх вирішенням, моделювання, методи
пошуку, підвищення рівня пізнавальної склад-
ності завдань тощо.

З іншого боку – володіння певним досвідом
має свої негативні риси. Збагачення досвіду
дорослих сприяє розвиткові певних навичок,
упереджень, припущень, що, в свою чергу, за-
важає сприйняттю нових ідей, понять і аль-
тернативних шляхів мислення.

Для того щоб вирішити цю проблему, не-
обхідно використовувати такі прийоми, як по-
яснення, роздуми, тренування, толерантне
ставлення до студентів під час роботи. Коли
у навчанні дорослих ігнорується їхній досвід,
це означає, що ігноруються вони самі як осо-
бистості.

3. На відміну від орієнтованого навчання
дітей на предмет, дорослі орієнтовані на жит-
тя або вирішення проблеми. Це вимагає
зовсім інших методів і прийомів роботи з ними.
Вони сприймають навчання такими, що до-
поможе їм вирішити проблеми, з якими вони
стикаються у життєвих ситуаціях.

Для формування навичок відбору необхід-
ної інформації, визначення шляхів оптималь-
них рішень, уміння аргументувати, самостійно
виконувати роботи творчого характеру до-
цільно використовувати різні модифікації
«мозкового штурму», групові форми творчої
діяльності (дискусії, ділові або рольові ігри
тощо), які сприяють розвиткові творчих здібно-
стей особистості, готовності до самостійної
організації своєї розумової діяльності під час
вирішення нестандартних ситуацій у різних
видах діяльності з обов’язковою індивідуаль-
но-диференційованою допомогою викладача.

Дорослі навчаються також ефективніше,
коли навчальний матеріал подається з ура-
хуванням життєвих ситуацій, практичного дос-
віду.

4. Дорослим треба знати, чого вони навча-
ються, що дасть їм навчання. Найбільш пе-
реконливим для них є те, коли вони можуть
порівняти різницю між тим, хто вони зараз, і
ким можуть стати після здобуття освіти.

5. Дорослі готові вивчати все те, що дасть
їм змогу ефективно подолати всі перешкоди
у реальному житті. Зросту їх готовності до на-
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вчання сприяють розвивальні завдання з ура-
хуванням активно-діяльнісного підходу до осо-
бистості, принципу мотиваційної, інтелекту-
ально-логічної, комунікативної та здібності до
самоорганізації, які пов’язані з рухом від однієї
сходинки до іншої.

6. У дорослих висока мотивація для на-
вчання, психологічна готовність до само-
стійної навчальної та творчої діяльності, тому
що, здобувши ще одну вищу освіту, вони мо-
жуть мати кращу роботу, вищу заробітну пла-
ту, що, в свою чергу, сприяє підвищенню рівня
життя, впевненості у собі.

Отже, як переконує наш досвід, у системі
післядипломної педагогічної освіти вчителі:

- віддають перевагу індивідуальному на-
вчанню під керівництвом викладача; заняттям,
які чітко зорієнтовані на практичне вирішен-
ня конкретних проблем;

- повільніше сприймають інформацію, що
суперечить їхнім переконанням та досвіду;

- критично сприймають і оцінюють свої по-
милки, не люблять демонструвати свої слабкі
сторони і недоліки перед іншими;

- прагнуть до здобуття знань, які можуть
бути практично використаними та інтегрова-
ними з уже їм відомими;

- ефективніше навчаються за умови враху-
вання їхніх індивідуальних потреб;

- краще працюють за умови активного на-
вчання (парні та групові форми роботи); дов-
готривалі лекційні заняття, відсутність прак-
тикування здійснюють на них негативний
вплив;

- цінують викладача, який дає змогу вис-
ловлювати власні думки, широко запроваджує
проведення дискусій, обговорення й обмін
досвідом, віддає перевагу активним формам
навчання;

- вважають, що всі проблеми мають вирі-
шуватися з урахуванням загальнолюдських
цінностей, а процес навчання має базувати-
ся на комплексному підході до вироблення
освітніх стратегій і методик.

Успішна реалізація основних завдань
післядипломної педагогічної освіти у процесі
формування професійної компетенції вчителів
на засадах андрагогічного підходу може
здійснюватися шляхом:

- визначення індивідуально зорієнтовано-
го стилю навчання, пріоритетних напрямів у
роботі викладача в системі післядипломної ос-
віти;

- діагностики освітніх потреб кожного вчи-
теля;

- оптимального добору навчальних стра-
тегій і методик для задоволення інтересів і
потреб дорослої людини;

- використання активних форм і методів на-
вчання;

- поєднання, взаємозв’язку професійного і
особистісного зростання;

- формування сучасного мислення;
- опредмечування теоретичних знань і уза-

гальнення набутого життєвого досвіду;
- усвідомлення та розвитку кожним вчите-

лем власної індивідуальної системи діяль-
ності;

- засвоєння новітніх технологій і методик;
- підвищення рівня емпатії, толерантності,

прагнення до співпраці та взаєморозуміння.
Підсумовуючи викладене вище, можемо

зробити такі висновки:
Перспективним напрямом формування та

удосконалення професійної компетенції вчи-
телів в умовах післядипломної педагогічної
освіти є андрагогічний підхід, сутність якого
полягає у стимулюванні, навчанні та само-
вдосконаленні дорослої людини, врахуванні
принципів, форм, методів і технологій навчан-
ня, соціального та індивідуального досвіду до-
рослої людини, які раніше у системі післядип-
ломної освіти не враховувались.

Поряд із позитивними тенденціями, які
відображають адекватні зміни у змісті та фор-
мах педагогічної освіти, у тому числі і після-
дипломної, виникають й протилежні, що ви-
являються у надмірній теоретизації та
відірваності від реальної практики. Тому у су-
часних умовах відбувається переорієнтація на
посилення самостійної і практичної складових
на особистісно зорієнтовану і проблемно-дос-
лідницьку стратегію навчання, на створення
умов для забезпечення активного професій-
ного самовдосконалення педагога.

На часі зміни вимог до викладача, який пра-
цює з дорослими у системі післядипломної ос-
віти. Основною вимогою є забезпечення ним
функцій фасилітатора, координатора, парт-
нера, консультанта та помічника. Викладач
має бути високоосвіченим, достатньо профе-
сійно підготовленим до теоретичної та прак-
тичної діяльності, компетентним, емпатійним,
що можливо лише за умови розвитку аналі-
тичних, комунікативних, прогностичних, про-
ектних та рефлексивних практичних умінь.
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Нині якість професійно-педагогічної підго-
товки вчителя розглядається через по-

няття «професійна компетентність» і прямо
пов’язана з упровадженням компетентнісно-
орієнтованого підходу, зокрема і в післядип-
ломній педагогічній освіті.

Як відомо, цей підхід спрямований на комп-
лексне засвоєння знань і способів практичної
діяльності, які забезпечують успішне функціо-
нування людини в ключових сферах життєді-
яльності.

Професійна компетентність – сукупність
знань і умінь, необхідних для ефективної про-
фесійної діяльності: вміння аналізувати, пе-
редбачати наслідки професійної діяльності,
використовувати (застосовувати) необхідну
інформацію.

Учительська професія поєднує у собі дві
спеціальності. Кожен вчитель є спеціалістом з
того предмета, якому він навчає, і, крім того,
педагогом-вихователем. Невипадково Л. Тол-
стой рекомендував учителеві глибоко знати і
любити свій предмет, щоб знаннями виховува-
ти учнів.

Кожен учитель має постійно працювати над
підвищенням кваліфікації та вдосконаленням
професійної компетентності. Основи для фор-
мування професійної компетентності педагогів
закладаються під час їхньої підготовки у вищих
навчальних закладах. Продовжується це фор-
мування у процесі самостійної практичної
діяльності. Це передбачає як засвоєння нових
досягнень психолого-педагогічної науки у про-
цесі самоосвіти, так і аналіз та осмислення

ОСНОВНІ  КОМПОНЕНТИ  ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ  ВЧИТЕЛЯ

власного досвіду роботи і досвіду колег. Загаль-
новідомо, що вчитель залишається вчителем,
поки він навчається, працює над своєю ком-
петентністю.

Визначний педагог А. С. Макаренко, вважа-
ючи, що можна навчити людину бути вчителем,
зазначав, що це навчання передовсім буде по-
лягати «в організації характеру педагога, фор-
муванні його поведінки, а потім – в організації
його спеціальних знань та навичок, без яких
жоден учитель не буде хорошим учителем» [6,
с. 68].

Професія учителя – це щоденне навчання.
І зрозуміло, якщо є бажання навчатися, то вчи-
тель постійно буде працювати над підвищен-
ням рівня своєї професійної компетентності,
щоб у результаті досягти вершин педагогічної
майстерності і стати справжнім творчим май-
стром своєї справи.

Упровадження компетентнісного підходу у
практику сучасної освіти є безперечним кро-
ком вперед на шляху до якісного навчання. Ре-
зультатом цього навчання має стати високо-
освічена духовна творча особистість із певни-
ми сформованими компетентностями. Сфор-
мувати ж таку особистість у процесі педагогі-
чної взаємодії може тільки особистість, яка, у
свою чергу, теж має високий рівень розвитку
професійної компетентності.

Професійна компетентність учителя синте-
зує у собі, по-перше, загальні вимоги до педа-
гога як до особистості, по-друге, особливості
його професійно-педагогічної діяльності, по-
третє, конкретний прояв цих властивостей,
вимог, якостей, притаманних особистості, у
діяльності окремого педагога. Учені вважають,
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що компонентами професійної компетент-
ності вчителя є: соціальний, полікультурний,
аутопсихологічний, когнітивно-технологічний
та персональний.

Розглянемо кожен з компонентів та проана-
лізуємо їхній вплив на формування професій-
ної компетентності учителів, зокрема інозем-
них мов.

1. Соціальний компонент.
На нашу думку, цей компонент є першим

серед інших у професійній компетентності учи-
телів. Бути соціально компетентним учителем
– це означає усвідомлювати важливість педа-
гогічної діяльності, розуміти суть соціальних
проблем, які існують як в суспільстві, так і у
світі.

Можна визначити такі завдання формуван-
ня соціального компонента професійної ком-
петентності учителя:

- необхідно цікавитися економічними, соці-
ально-політичними, національними проблема-
ми України;

- розвивати у себе почуття громадянської
відповідальності, повагу до своєї країни, до сво-
го народу;

- формувати нове політичне мислення, по-
в‘язане з новими соціально-економічними та
політичними умовами, прагнення активно
підтримувати внутрішню і зовнішню політику
своєї держави;

- формувати в учителів якості, які визнача-
ють їхню громадянську відповідальність.

2. Полікультурний компонент.
Наступний компонент професійної компе-

тентності учителів – полікультурний. Сучасний
учитель повинен одночасно усвідомлювати
себе носієм національних цінностей і мати
планетарне мислення. За своєю природою –
це новий погляд на світ, його проблеми, мож-
ливі шляхи їх вирішення, боротьбу за виживан-
ня людства, збереження навколишнього сере-
довища, шлях до миру й благоденства, відмо-
ва від застарілих стереотипів і норм, від усіх
видів егоїзму. Це мислення, спрямоване на
усвідомлення цілісного, взаємопов‘язаного та
взаємозумовленого світу. Необхідність форму-
вання в учителів полікультурного компоненту
професійної компетентності пов‘язана з тим,
що на початку XXI століття все більш нагаль-
ною постає проблема мирного співіснування
й продуктивного співробітництва людей різних
націй, віросповідань, прибічників різних стилів
життя, представників різних культур, тобто
проблема діалогу культур.

Діалог культур поступово стає визначаль-
ним у різних сферах нашого життя. Однак
найбільш важливим він є для формування пріо-
ритетів розвитку сучасної освіти. З одного боку,
це формування у суб‘єктів навчання толеран-
тності по відношенню до інших людей, їхніх
традицій, звичок, національних цінностей
тощо; з іншого – гуманітаризація освіти.

Ознаками сформованості полікультурного
компоненту професійної компетентності є:

- сформоване світосприйняття вчителів;
- усвідомлення себе носіями національних

цінностей;
- розуміння взаємозалежності між собою та

всіма людьми;
- розвинута комунікативна культура, а саме:

знання етики дискусійного спілкування й взає-
модії з людьми, які дотримуються інших по-
глядів, віросповідань, з представниками інших
культур;

- загальнопланетарний образ мислення;
- толерантність, повага до мови, релігії,

культури різних націй.
3. Аутопсихологічний компонент.
Важливим компонентом педагогічної компе-

тентності учителів є також аутопсихологічний
компонент. Уперше це поняття було впровад-
жене Н. Кузьміною. Сучасні вчені розглядають
його як елемент професійного розвитку люди-
ни і вважають, що аутопсихологічна компетен-
ція складається із поінформованості людини
про способи професійного самоудосконален-
ня, а також про сильні й слабкі сторони влас-
ної особистості, про те, що і як треба зробити,
щоб підвищити якість своєї праці. У аутопси-
хологічній компетенції виокремлюються влас-
тивості особистості, що дозволяють спрямо-
вувати активність людини на самопізнання,
адекватну самооцінку, самоконтроль, самоко-
рекцію.

До структури аутопсихологічного компо-
ненту професійної компетентності вчителя
входить мотивація, тому що саме вона є важ-
ливим регулятором людської діяльності. Чим
вищий рівень мотивації, чим більше чинників
(мотивів) спонукають людину до діяльності,
тим більше зусиль вона схильна докласти.

Важливим показником аутопсихологічного
компоненту професійної компетентності є та-
кож сформована педагогічна самосвідомість
вчителя, яка зорієнтована на відбиття й пере-
творення суб’єктом педагогічної дійсності, а
також передбачає його цілісну самооцінку себе
як учителя та свого місця у педагогічному про-
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цесі. Педагогічна самосвідомість є механізмом,
який виконує активну функцію саморегуляції.
Лише усвідомивши себе у ролі вчителя, вихо-
вателя, людина відкриває для себе можливості
активного професійного саморозвитку, нама-
гається сформувати в себе професійно зна-
чущі якості особистості та педагогічної май-
стерності

Ще одним показником аутопсихологічного
компоненту професійної компетентності є
емоційна гнучкість вчителя, збереження пра-
цездатності при виникненні певного завдання
в умовах емоціогенної ситуації. Ця властивість
педагога проявляється у витримці, умінні ви-
являти позитивні та стримувати негативні
емоції, відсутності тривожності, здатності пе-
реносити психологічні стреси. Учитель з висо-
ким рівнем розвитку емоційної гнучкості, який
володіє прийомами вербального і невербаль-
ного прояву почуттів та цілеспрямовано їх за-
стосовує у спілкуванні з учнями, збагачує пе-
дагогічну взаємодію, робить її емоційно наси-
ченою, формує в учнів почуття психологічної
захищеності й безпеки, забезпечує досягнен-
ня високої продуктивності педагогічної діяль-
ності, позитивно впливає на розвиток індиві-
дуальності учнів. Емоційна гнучкість хоча й має
фізіологічну основу, піддається корекції та роз-
витку, являючись продуктом виховання та са-
мовиховання.

4. Когнітивно-технологічний компо-
нент.

Необхідним компонентом професійної ком-
петентності вчителя є когнітивно-технологічний,
до якого входять професійні знання, уміння та
навички. Сучасному вчителеві також необхідно
володіти широким спектром педагогічних тех-
нологій та педагогічним менеджментом.

Знання – особлива форма духовного зас-
воєння результатів пізнання, процесу відобра-
ження дійсності, яка характеризується усвідом-
ленням їхньої істинності. Багатогранність пе-
дагогічної діяльності вимагає від учителя опа-
нування різносторонніми загальними та спе-
ціальними знаннями, які відповідають базово-
му рівню професійної освіти. Серед них може-
мо назвати:

1) філософські: знання загальних законів і
категорій діалектики, законів розвитку, філо-
софське розуміння основ педагогіки та психо-
логії, проблем особистості; знання загальної
методології пізнання та методології педагогі-
ки зокрема; знання загальнонаукових методів
(емпіричного і теоретичного дослідження, на-

укового пізнання) та методологічних принципів
дослідження проблем у сфері освіти.

2) теоретичні: знання принципів побудо-
ви вітчизняної освіти, змісту освітніх програм:
системи принципів і засобів особистісно оріє-
нтованої взаємодії з дітьми; знання психоло-
го-педагогічних умов для розвитку пізнаваль-
ної мотивації та здібностей дітей; знання пси-
хологічних основ педагогічної діяльності, знан-
ня основ коригувальної педагогіки у навчаль-
но-виховній роботі з дітьми та просвітительсь-
кої педагогічної роботи з батьками.

3) спеціальні: знання педагогічних техно-
логій, сучасних інноваційних методичних сис-
тем навчання та виховання; знання методів
активізації інтелектуальної діяльності та шляхів
загального особистісного розвитку дітей; знан-
ня методів, засобів і форм організації роботи
та управління життям дитячого колективу;
знання предмета, якому навчають.

Уміння – це засвоєний суб’єктом спосіб ви-
конання дій, який забезпечує сукупність набу-
тих знань і навичок. Як відомо, навичкою нази-
вають будь-яке психічне новоутворення, зав-
дяки якому індивід спроможний виконувати
певну дію раціонально, з належною точністю і
швидкістю, без зайвих витрат фізичної та не-
рвово-психологічної енергії, дію, доведену в
результаті багаторазових, цілеспрямованих
вправ до досконалого виконання. Усі навички
формуються поетапно.

Безумовно, сучасному вчителю необхідно
також володіти педагогічними технологіями.
Концепція педагогічної освіти вказує на це: «Як
ніколи постає проблема запровадження сучас-
них педагогічних технологій, удосконалення
організації робочого часу учителя та навчаль-
ного часу учня і, особливо, у частині його са-
мостійної роботи» [2].

Завданнями педагогічних технологій є:
а) набуття міцних знань, умінь і навичок;
б) формування соціально-ціннісної поведінки;
в) вміння оперувати технологічним інструмен-
тарієм; г) розвиток технологічного мислення;
вміння виконувати самоосвітню діяльність.

Важливою складовою когнітивно-техноло-
гічного компоненту професійної компетент-
ності є менеджерські вміння вчителя. В умо-
вах ринкової економіки конкурентоздатність на
освітянському ринку праці забезпечується ши-
роким спектром професійних якостей викла-
дача, що включають управлінську підготовку,
результатом якої є готовність учителя керува-
ти колективом та самим собою.
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Нині освіті потрібен учитель не тільки доб-
ре обізнаний у своєму предметі, але й здат-
ний створити умови, що сприятимуть розвит-
ку та саморозвитку особистості дитини. Це
веде до пошуку та засвоєння нових методів
діяльності учителя, який повинен будувати
свою педагогічну діяльність, спираючись на
науково-обгрунтовані процеси управління.

Педагогічний менеджмент – це комплекс
принципів, методів, організаційних форм та
технологічних прийомів управління педагогіч-
ними системами, спрямований на підвищен-
ня ефективності їхнього функціонування й роз-
витку. Учитель під час планування своєї педа-
гогічної діяльності, будь-то урок чи виховний
захід, повинен вміти враховувати основні еле-
менти наукової організації праці, бути обізна-
ним з прийомами так званого «класного ме-
неджменту». Найважливішим моментом тут є
врахування фактору часу. Завдання вчителя –
з мінімальною витратою часу спланувати урок
чи виховний захід таким чином, щоб були до-
сягнені поставлені цілі: практична, освітня,
виховна та розвиваюча.

Крім того, позакласна робота у школі перед-
бачає проведення вчителем виховних заходів,
які не повинні бути тривалими за часом. Вони
мають бути тематично насиченими, виховни-
ми, цікавими для учнів. Саме тому таке вели-
ке значення має їхнє правильне планування.
Компетентний учитель повинен також володі-
ти навичками планування розвитку особистіс-
них якостей учнів, їх корегуванням.

5. Персональний компонент.
Ще одним компонентом професійної ком-

петентності учителів є персональний, який
пов’язаний із професійно-значущими якостя-
ми педагога.

Як відомо, якість особистості – це існую-
ча тривалий час характеристика, яка прояв-
ляється у поведінці індивіда у різноманітних
ситуаціях. Якість же спеціаліста – це су-
купність найбільш суттєвих, відносно стійких
властивостей та характеристик, які обумовлю-
ють готовність до виконання певних соціаль-
них та професійних функцій.

Отже, професійно-значущі якості особис-
тості (далі – ПЗЯО) – це суттєві психологічні
характеристики, до яких певна професійна
діяльність висуває підвищені вимоги. Високий
рівень розвитку ПЗЯО людини при сформо-
ваній позитивній мотивації є важливою умовою,
що забезпечує її високу продуктивність у про-
фесійній діяльності.

Існує більш ніж 500 класифікацій професій-
но-значущих якостей учителя. Розглянемо
деякі з них. Так, І. Зязюн вказував на те, що
вчителю необхідно працювати «над таким син-
тезом якостей і властивостей особистості, які
дадуть змогу без зайвого емоційного напру-
ження здійснювати свою професійну
діяльність: педагогічний оптимізм, впевненість
у собі як в учителеві, відсутність страху перед
дітьми, уміння володіти собою, відсутність
емоційного напруження, наявність вольових
якостей (цілеспрямованість, уміння володіти
собою, рішучість)» [4].

В. Сластьонін виокремлює такі професійно
значущі якості вчителя: інтерес і любов до ди-
тини, справедливість, педагогічна пильність та
спостережливість, педагогічний такт, педаго-
гічна уява, товариськість, вимогливість, напо-
легливість, цілеспрямованість, організаторські
здібності, врівноваженість, витримка, профе-
сійна працездатність [7, с. 58].

Ю. Бабанський найважливішими особисті-
сними якостями вчителя вважає: ідейно-по-
літичний, культурний кругозір, суспільну ак-
тивність, почуття нового, потребу працювати
з дітьми, наполегливість, педагогічний такт,
педагогічне орієнтування, вимогливість, само-
оцінку, знання свого предмета, уміння розвит-
ку мислення школярів, навичок навчання праці,
інтересу до предмета, уміння забезпечити
індивідуальний підхід до учнів під час навчан-
ня та виховання, уміння організувати позаклас-
ну роботу із предмета [5, с. 213].

Ми вважаємо, що компетентний вчитель та-
кож має бути вище своїх власних бажань та по-
треб і уміти надавати безумовний пріоритет
потребам учня.

Ще однією важливою якістю для сучасного
вчителя є його професійна мобільність. Ук-
раїнські вчені визначають її як здатність швид-
ко змінювати види праці, переключатися на
іншу діяльність у зв’язку із змінами техніки і
технології виробництва.

Мобільність особистості (соціальна, про-
фесійна) проявляється у її здатності до твор-
чого засвоєння нових видів діяльності та пе-
ребудови стереотипів, які склалися раніше.
Вона передбачає: 1) відкритість людини сто-
совно нового, впевненість у своїх силах у про-
цесі його засвоєння; 2) широту і багатог-
ранність мислення, здатність переходити від
одного способу діяльності до іншого;
3) гнучкість настанов особистості, які дозво-
ляють регулювати свої дії в умовах, що зміню-
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ються; 4) критичність особистості, здатність
адекватно оцінювати свої результати і наміча-
ти нові перспективи.

Але найбільш важливою професійно-значу-
щою якістю компетентного учителя є його ко-
мунікативність, тому що уміння спілкуватися
є основним для педагогічної діяльності. Учи-
тель працює у сфері «людина – людина», яка
передбачає здатність успішно функціонувати
лише у системі міжособистісних стосунків.

У вузькому розумінні під комунікативністю
(комунікативною компетенцією) розуміють
здатність організовувати інформаційний про-
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Товканець Г.В.

Вища школа відноситься до тих соціаль-
них інститутів суспільства, в яких пито-

ма вага високопрофесійної інтелектуальної
праці особливо велика і де якість наукових і
педагогічних кадрів об’єктивно має вирішаль-
не значення. Викладачі вищої школи є однією
з основних соціально-професійних груп, на яку
суспільством покладені два надзвичайно важ-
ливі і взаємопов’язані завдання: збереження та
примноження культурної (в широкому сенсі
слова), в тому числі і педагогічної, спадщини
суспільства і цивілізації загалом; соціалізація
особистості на відповідальному етапі її фор-
мування, пов’язаному з одержанням профе-
сійної підготовки, що вимагає вищого рівня про-
фесійної освіти.

Про педагогічну компетентність як наукову
проблему дослідники заговорили порівняно не-
давно – лише в 90-х роках XX століття, хоча

ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

сама проблема досить давно фігурувала, прав-
да, побічно і опосередковано, в поглядах ви-
датних педагогів як вітчизняної, так і зарубіж-
ної науки. На різних етапах учені досить бага-
то міркували про саму особистість педагога (в
т.ч. викладача вищої школи), її професійно зна-
чущих якості, уміннях і здібності, а також виз-
начали засади здійснюваних нею видів діяль-
ності. Загалом, практично на кожному історич-
но обумовленому етапі розвитку з’являвся пев-
ний набір вимог, що відбивали призначення і
функції викладача як особистості і професіо-
нала.

Ще в роботах античних авторів розглядали-
ся необхідні передумови становлення викла-
дача і відзначалося, що в основі його діяльності
лежить розвиток, перш за все, ораторських
здібностей, що виявляються в мистецтві мірку-
вання, суперечки, спростування, переконання,
доказів і забезпечують життєвий успіх педаго-
га як вихователя і наставника.

цес між людьми як активними суб’єктами, з
урахуванням стосунків між ними, тобто
здатність до організації комунікативного про-
цесу.

Підсумовуючи, зазначимо, що професійно-
компетентнісний вчитель – це той, хто здат-
ний здійснювати педагогічну діяльність, педа-
гогічне спілкування на високому рівні, досяга-
ючи позитивних результатів у навчанні та ви-
хованні школярів. Професійним обов’язком учи-
теля є вдосконалення власної професійної ком-
петентності, зокрема зазначених вище її основ-
них компонентів.



ОСВІТА  ЗАКАРПАТТЯ84

ЗАГАЛЬНІ  ТА  ФАХОВІ  КОМПЕТЕНТНОСТІ  ПЕДАГОГА  В  СУЧАСНИХ  УМОВАХ

Підготовка викладача вищої школи та особ-
ливості педагогічної діяльності у вищій школі
були предметом дослідження вітчизняних і за-
рубіжних вчених В. Андрущенка, С. Гончарен-
ка, П. Друкера, Г. Єльнікової, І. Зязюна, В. Кре-
меня, А. Кузьмінського, Н. Кузьміної, З. Кур-
лянд, В. Лугового, В. Майбороди, Н. Ничкало,
В. Олійника, А. Сбруєвої, В. Семиченко, Л. Сі-
гаєвої, М. Фіцули, В. Чайки та ін.

Загальна педагогічна підготовка розгляда-
лася ними як фундамент, на якому розвиваєть-
ся творча особистість викладача вищої шко-
ли, а педагогічна діяльність – не тільки спря-
мування на забезпечення високого рівня про-
фесійної компетенції майбутніх спеціалістів, а
й на формування їх ціннісних орієнтацій і осо-
бистісного самовдосконалення.

Мета статті: обгрунтувати роль педаго-
гічної компетентності у професійній діяльності
викладача вищої школи.

Зазначимо, що педагогічна діяльність вик-
ладача вищої школи – це форма його активно-
го ставлення до об’єкта, змісту, форм органі-
зації цієї діяльності, методів і засобів навчан-
ня. Ця діяльність передбачає певні цілі, зав-
дання, функції, уміння.

Аналіз наукової та педагогічної літератури
дає можливість визначити педагогічну компе-
тентність як складне системне утворення, ос-
новними елементами якої є: підсистема про-
фесійних знань як логічна системна інформа-
ція про навколишній і внутрішній світ людини,
зафіксована в її свідомості; підсистема профе-
сійних умінь як психічних утворень, що поля-
гають у засвоєнні людиною способів і технік
професійної діяльності; підсистема професій-
них навичок – дії, сформовані в процесі повто-
рення певних операцій і доведені до автома-
тизму; підсистема професійних позицій як су-
купності сформованих установок і орієнтацій,
відношення та оцінок внутрішнього і навколиш-
нього досвіду, реальності і перспектив, а та-
кож прагнень, які визначають характер профе-
сійної діяльності і поведінки фахівця; підсис-
тема індивідуально-психологічних особливос-
тей фахівця – поєднання різних структурно-
функціональних компонентів психіки, які виз-
начають індивідуальність, стиль професійної
діяльності, поведінки і виявляються у профес-
ійних якостях особистості; підсистема акмео-
логічних інваріант – внутрішніх збудників, які
обумовлюють потребу фахівця в постійному
саморозвитку, творчості та самовдосконаленні
[5, с. 27 – 28; 6, с. 334 – 335; 8, с. 347–348].

Насамперед зазначимо, що системоутворю-
ючим чинником педагогічної компетентності
педагога вищої школи є професійні знання, які
можна згрупувати в декілька основних блоків. 

Психологічні знання як уявлення про спе-
цифічну психічну реальність, які супроводжу-
ються позитивним афективним тоном, пов’я-
зані з інтересом до неї та готовністю контакту-
вати з нею в міжособистісному спілкуванні. У
психологічно підготовленого педагога повин-
но бути перш за все «загострене відчуття
піднесення» інших людей, а не просто вер-
бальні та концептуальні знання відповідного
роду [2, с. 87]. В системі професійного знання
педагога повинні бути представлені наступні
психологічні компоненти: диференційно-психо-
логічний – знання про особливості засвоєння
навчального матеріалу відповідно до індивіду-
альних та вікових характеристик; соціально-
психологічний – знання про особливості на-
вчально-пізнавальної та комунікативної діяль-
ності навчальної групи і конкретної особистості
в ній, про особливості взаємовідносин та
спілкування; аутопсихологічний – знання про
позитивні та негативні сторони своєї профе-
сійної діяльності, особливості своєї особистості
та її характерні якості [1, с. 37].

Власне педагогічні знання. Знання з дидак-
тики та їх творче використання спрямовують
формування та розвиток педагогічної майстер-
ності викладача вищої школи. Вони допомага-
ють викладачу аналізувати залежності, які обу-
мовлюють хід і результати процесу навчання,
встановлювати на цій основі закономірності,
які діють в освітній сфері, вибирати методи,
організаційні форми і засоби навчання,
найбільш ефективні для здійснення якісної
підготовки фахівців [4, с. 55]. Особливістю про-
фесійних педагогічних знань педагога вищої
школи є їх багаторівневість. Знання повинні
бути сформовані комплексно на всіх рівнях:
методологічному (знання закономірностей
розвитку загальнофілософського ряду, обумов-
леність цілей виховання і навчання тощо); те-
оретичному (закони, принципи і правила пе-
дагогіки та психології, основні форми діяльності
й інше); методичному (рівень конструювання
навчально-виховного процесу); технологічно-
му (рівень вирішення практичних завдань на-
вчання і виховання в конкретних умовах).

Комплекс знань професійного спрямуван-
ня, відповідно до яких педагог вищої школи
повинен мати уяву: про характерні особливості
тієї чи іншої галузі; про сучасний стан, умови і
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перспективи розвитку професії; про систему
підготовки кадрів для виробництва; про мето-
дологічні основи теоретичної і практичної підго-
товки фахівців за певною спеціальністю тощо.

Конкретно-предметні знання, що передба-
чають знання теоретичних основ і розуміння
фахівцем тих явищ, які складають основу дис-
ципліни, що викладається.

Науково-дослідницькі знання. Наукова
діяльність істотно підвищує інтерес до вивчен-
ня загальних і спеціальних дисциплін, сприяє
формуванню теоретичних і практичних нави-
чок, необхідних фахівцю-досліднику, розширює
науковий світогляд і здібності до проведення
методологічного аналізу й критичного розумі-
ння досягнень сучасної науки. Окреслений блок
передбачає цілісне уявлення викладача про
науку як систему знань і метод пізнання; за-
гальний аналіз методології та визначення її
місця в науковому пізнанні; сутність загально-
наукових і конкретнонаукових методів дослід-
ження, планування й організації наукового ек-
сперименту; обробку результатів наукових спо-
стережень та їх оформлення; роботу з науко-
вою літературою та підготовку матеріалів до
друку тощо.

Центральним системоутворювальним еле-
ментом педагогічної діяльності викладача
вищої школи є вміння визначати і правильно
формулювати цілі навчального процесу, що
полягають насамперед у формуванні систе-
ми наукових знань, умінь і навичок; формуванні
особистості майбутнього фахівця засобами
навчальної дисципліни, педагогічною діяльні-
стю загалом й особистим потенціалом викла-
дача.

Вивчення наукових джерел дає підстави
стверджувати, що педагогічна компетентність
відображає готовність і здатність людини про-
фесійно виконувати педагогічні функції відпо-
відно до прийнятих у суспільстві освітніх нор-
мативів й стандартів. Оскільки соціальні нор-
ми рухливі, то ця характеристика має конкрет-
но-історичний характер. Її змістове й структур-
не наповнення є динамічним. Важлива роль у
педагогічній компетенції належить умінню си-
стемно сприймати педагогічну реальність.
Професійно компетентного педагога вищої
школи відрізняє особливий стиль мислення,
особливе бачення світу, зокрема в тій його ча-
стині, що може бути визначена як педагогічна
реальність. Бажано, щоб це був системно-
цілісний погляд, що поєднує вміння структу-
рувати педагогічні явища й процеси зі сприй-

няттям їх у контексті цілого. За таких умов пе-
дагог може відчувати специфіку освітніх сис-
тем різного масштабу й рівня; уміє конструю-
вати, відтворювати логічні ланки тієї або іншої
педагогічної діяльності. У першу чергу, мова
йде про педагогічне мислення – тобто вияв-
лення зовні прихованих ознак та особливостей
педагогічної ситуації, в ході їх порівняння і кла-
сифікації виявлення причинно-наслідкових
зв’язків і прийняття адекватних рішень. При
цьому професійне педагогічне мислення може
бути представлено декількома варіантами:
теоретичне – пошук загальних закономірнос-
тей; практичне – цілісне охоплення конкрет-
ної ситуації в її взаємозв’язках; суб’єктне – го-
товність приймати педагогічні рішення з ура-
хуванням інтересів суб’єктів (студентів / слу-
хачів); нове – готовність до інноваційної діяль-
ності в сфері освіти, володіння її засобами [4,
с.73].

Ще однією компонентою педагогічної ком-
петентності викладача вищої школи є здатність
вільно орієнтуватися в предметній галузі, на
базі якої вибудовується освітня взаємодія. Пе-
дагог повинен розуміти тенденції розвитку
предметної галузі, у якій він діє, уміти само-
стійно поновлювати інформацію, яка стосуєть-
ся цієї галузі, відчувати ціннісно-змістові домі-
нанти, навколо яких у той або інший історич-
ний період концентрується навчальний зміст.

Професійно компетентним педагогом не-
можливо бути без уміння грамотно й адекват-
но до свого історичного часу використовувати
механізми виховання й навчання, напрацьо-
вані у процесі культурно-цивілізаційного роз-
витку. Зважаючи на це, ще однією структур-
ною компонентою педагогічної компетентності
є технологічність.

Виявлені властивості необхідні будь-якому
професійному педагогові. Однак, щоб діяти ус-
пішно, цього недостатньо. Специфіка сучас-
ної ситуації потребує від викладача ще чима-
ло рис, серед яких уміння інтегруватися з
«іншим» досвідом (історичним, інноваційним,
досвідом колег). Подібне вміння запобігає не-
розумному запозиченню діяльності носіїв іншо-
го за природою досвіду, попереджає виникнен-
ня зневаги до наявності варіативних підходів.
У контексті творчої свободи виникає потреба
у креативності як у нормативній, професійно
необхідній рисі. У структурі педагогічної ком-
петентності вона є своєрідним виявленням
здатності адаптуватися до постійно мінливої
освітньої (виховної) ситуації та свідчить про
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готовність користуватися професійною свобо-
дою на індивідуально-особистісному рівні.

Ще однією компонентою структури педаго-
гічної компетентності є здатність до педагогіч-
ної рефлексії. Оволодіння її прийомами вироб-
ляє «здорову критичність», попереджає фор-
мування стереотипів мислення й поведінки.

Загальними показниками сформованості
педагогічної компетентності викладача вищої
школи можуть служити змістоутворюючі моти-
ви (пошук особистісного сенсу) професійно-
педагогічної діяльності; ціннісна орієнтація на
суб’єктно-суб’єктні відносини між викладачем і
студентом; системність і усвідомленість педа-
гогічних знань, необхідних для успішного
здійснення викладацької діяльності; проекту-
вання педагогічних ситуацій і реалізація змо-
дельованих проектів у педагогічній діяльності;
освоєння позитивного досвіду міжсуб’єктної
педагогічної взаємодії та творчої педагогічної
діяльності.

При реалізації цих об’єктивно необхідних
умінь у викладача закономірно розвивається
ряд психологічних якостей, що утворюють пси-
хологічну складову.

Професійна педагогічна інтуїція (прийнят-
тя адекватного рішення без розгорнутого усві-
домленого аналізу) і професійна педагогічна
імпровізація (уявлення, тобто знаходження
нового, несподіваного задуму і рішення («ося-
яння») і його сьогохвилинне втілення за раху-
нок різноманітності заздалегідь продуманих
варіантів) мають яскраво виражену педагогіч-
ну спрямованість, що дозволяє всередині
самої психологічної складової вибудувати влас-

ну систему педагогічної діяльності. Крім пере-
рахованих, ідеальним буде поєднання педа-
гогічної спостережливості (пильності), розумі-
ння суті за зовнішніми незначними ознаками,
проникнення у внутрішній світ суб’єкта (студен-
та / слухача) за особливостями його поведін-
ки; педагогічний оптимізм – підхід до суб’єкта
освітньої ситуації з оптимістичною гіпотезою,
з вірою в потенційні резерви особистості; пе-
дагогічна рефлексія – передбачення себе в
педагогічній ситуації та обґрунтування на цій
основі прийнятого рішення; можлива і багато-
ступенева рефлексія з урахуванням уявлень
суб’єктів (студентів / слухачів) про викладача
на основі того, як усвідомлюють вони його уяв-
лення про себе.

Висновок. Педагогічна компетентність вик-
ладача вищої школи виявляється у спектрі
різноманітності професійної діяльності, зав-
данням якої на сучасному етапі є якісна підго-
товка конкурентоспроможних фахівців, які
здатні до високопродуктивної професійної
діяльності, володіють умінням адаптуватися
до умов праці, що змінюються. Стає необхід-
ним створення умов, що стимулюють прагнен-
ня викладачів до інноваційної педагогічної
діяльності, до самостійного підвищення про-
фесійного рівня. Виникає потреба в розробці
індивідуальних, інноваційно-рефлексивних
форм освоєння педагогічної діяльності, що орі-
єнтують педагогів вищої школи на пізнання й
переосмислення власного педагогічного дос-
віду, створення педагогічних нововведень, роз-
виток особистої педагогічної системи, індиві-
дуального стилю педагогічної діяльності.
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Степанюк Н.А.

Вступ. Успішність навчально-виховного
процесу обумовлена великою кількістю

факторів, кожен з яких є надзвичайно важли-
вим, і тому нехтування будь-якого з них обо-
в’язково призводить до непорозумінь і знижен-
ня його ефективності. Одним із основних, якщо
не найбільш вагомим чинником, що забезпе-
чує результативність процесу навчання, є без-
посередньо сам педагог, який бере на себе
роль учителя і вихователя.

Зокрема, саме до особистості майбутньо-
го педагога висувається ряд надзвичайно
серйозних вимог. Серед них можна виділити
головні, без виконання яких неможливо стати
висококваліфікованим викладачем, та друго-
рядні, які, власне, не є обов’язковими для пе-
дагога, але саме вони розкривають непов-
торність його особистості, формують індиві-
дуальність, що дає можливість навчати й ви-
ховувати, і являють собою імідж викладача.

Аналіз останніх досліджень. Питаннями
професійної компетентності, педагогічної май-
стерності, авторитету, іміджу викладача ВНЗ
цікавляться педагоги, психологи, соціологи,
менеджери освіти та ін. Проблема професій-
ної та педагогічної компетентності розгляда-
лась у працях К.Б. Віаніс-Трофименко,
М.В. Гордієнка, В.М. Гриньової, М.М. Зароць-
кого, І.А. Зязюна, Н.В. Кузьміної, Г.В. Лісовен-
ко, С.Д. Максименка, А.К. Маркової, Г.І. Приходь-
ко, А.Є. Радченко, Л.Є. Сігаєвої, В.І. Свистун,
Н.Б. Щокіної та ін. [1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 16]. Аналіз
літературних джерел засвідчує, що проблемі
іміджу викладача вищого навчального закладу
приділялась недостатня увага. Зокрема, тор-
кались проблеми іміджу вчителя та викладача
А. Калюжний, П.С. Лернер, О.В. Скворчевська,
О.С.Нуреєва та ін. [5, 7, 10]. Ефективність ви-
ховного процесу залежить від того, наскільки

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА
ТА ЙОГО ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

безпосередньо викладач може впливати на
свого вихованця.

Методика досліджень. У процесі станов-
лення сучасної української освіти професійні
компетенції викладача все частіше беруться
до уваги при влаштуванні на роботу, хоча ба-
гато питань у врахуванні позитивного іміджу
викладача залишаються недослідженими.

Постановка завдання. Метою статті є дос-
лідження професійної компетентності та іміджу
сучасного викладача вищого навчального зак-
ладу.

Результати досліджень. Професійна ком-
петентність, знання, вміння та навички викла-
дача самі по собі не забезпечують успішне
здійснення педагогічної діяльності і не створю-
ють гідну репутацію. Для цього необхідно ко-
ристуватись повагою та авторитетом серед
колег, студентів, тобто створити свій неповтор-
ний імідж. Іншими словами, кожній людині не-
обхідний свій імідж, тобто те уявлення, яке вона
створює сама про себе і яке виступає як
зовнішнє відображення особистості такої лю-
дини та показник її професійних та особистіс-
но значимих якостей.

Таким чином, імідж – це враження, яке пев-
на особистість справляє на навколишніх лю-
дей, яке фіксується в їх свідомості у вигляді
розгорнутих емоційно забарвлених думок або
суджень про них. Воно виражається у репу-
тації, авторитеті.

Розглянемо, що являє собою імідж людини.
Імідж походить від лат. «imitari», що означає
імітувати, а у пер. з англ. «image» – образ, ви-
раз – образ, який складається не тільки із зов-
нішнього вигляду (одяг, прикраси, зачіска, ма-
кіяж та ін.), але і з постави, ходи, уміння гово-
рити, рухатися.

У психолого-педагогічному словнику
Є.С. Рапацевича «імідж» – це стереотипизо-
ваний образ конкретного об’єкта, що існує у
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свідомості мас. І, як правило, імідж стосується
конкретної людини, але може поширюватися
на певний товар, організацію, професію тощо
[12, с. 262].

Імідж педагога – це один із основних засобів
реалізації принципів навчання та виховання
своєю особистістю. Позитивний імідж сучасного
викладача вищого навчального закладу тісно
пов’язаний із його професійною компетентні-
стю, педагогічною майстерністю, психолого-
педагогічною культурою особистості виклада-
ча та особистісними й професійно значущими
якостями педагога.

Зауважимо, що при формуванні іміджу пе-
дагога його особисті якості переплітаються з
тими, що приписуються йому оточуючими.

Слід відмітити, що імідж викладача форму-
ють:

1) сам викладач;
2) засоби масової інформації;
3) люди, що оточують – друзі, рідні, співро-

бітники, студенти, батьки студентів та ін.
Особистий імідж є важливим складником

для вищого навчального закладу, для іміджу ка-
федри і для самого викладача, оскільки впли-
ває на імідж навчального закладу і на кар’єр-
ний ріст, а саме: імідж впливає на тих, хто прий-
має рішення в питаннях професійного росту;
людина зайнята, тому здатна приймати рішен-
ня на підставі першого враження.

Створюючи власний імідж, викладачеві не-
обхідно врахувати, що імідж може бути як по-
зитивний, так і негативний. Завдяки іміджу та-
кож можна скласти враження про людину, її
характер, освіченість, інтелект, рівень культу-
ри, поведінку тощо.

Погляди, враження, думки про людину мо-
жуть бути сформовані на підставі прямої
інформації, що формує імідж. Інформація може
усвідомлюватись чи не усвідомлюватись лю-
диною, оскільки знаходиться на підсвідомості
і проявляє себе лише в почуттях. В узагальне-
ному вигляді цей принцип можна сформулю-
вати так: впливаючи на людей з метою ство-
рення у них позитивного враження, необхідно
впливати не тільки на їх свідомість, а й на
підсвідомість, щоб у них виникало почуття при-
ємного при згадуванні вашого імені. Отже,
формуючи імідж, необхідно впливати перш за
все на підсвідомість людей.

Думка, що виникла у людини під впливом
підсвідомої інформації, розцінюється нею як
власна, тому що джерело її виникнення не оче-
видне. Люди зазвичай довіряють більше собі,

ніж іншим, то і підсвідомому враженню вони
довіряють більше, ніж свідомому.

Поведінка, яка полягає в неусвідомленій
спробі контролювати ситуацію, підкоряти собі
волю слухачів для досягнення власної мети,
називається маніпулятивною і дуже шкодить
як самому викладачеві, так і розвиткові слу-
хачів. Розглянемо ряд причин, які призводять
до маніпуляції:

1. Згідно з Ф.Перотзом, людина перебуває
у вічному конфлікті між «опорою на себе та на
зовнішнє середовище». Тому виникає пробле-
ма довіри до себе та інших. Багатьох із нас ще
у дитинстві привчили постійно перевіряти та
контролювати себе, а це і є недовіра. Вона
змушує людей шукати підтримки авторитетів.
Недовіра викладача блокує студентське праг-
нення до творчості та самовираження.

2. За Є.Фроммом, сутність людини – лю-
бов. Ми сплутуємо та замінюємо любов вла-
дою над людиною, намагаючись виправляти
інших.

3. Екзистенційна проблема – страх самот-
ності (найчастіше страждають викладачі).

4. Страх опинитися у скрутному становищі.
5. А.Елліс виділяє потребу отримувати схва-

лення від усіх і кожного. Викладач, який нама-
гається у всьому догодити своїм слухачам, є
прикладом такого маніпулювання [6, с.130-
137].

Насправді всім догодити неможливо. Взає-
мна повага і бажання зрозуміти одне одного –
ось найкращий спосіб взаємодії викладача зі
слухачами.

Кожна людина – певною мірою маніпуля-
тор. Проте в гуманістичній психології існує уяв-
лення про наявність протилежного маніпуля-
торству позитивного потенціалу, який А. Мас-
лоу назвав самоактуалізацією. Взірці здорової
особистості – самоактуалізуючі люди, які відчу-
вають сильну потребу в діяльності, творчості,
а також відповідальні, відкриті, справедливі.
Самоактуалізуючі люди є керівництвом для дії
всього людства, і, на думку А. Маслоу, їх
цінності мають бути покладені в основу нау-
кової етики. З огляду на це у діяльності викла-
дача самоактуалізація має велике значення як
для самореалізації, так і для ефективного ви-
ховання та навчання слухачів. А. Маслоу ха-
рактеризував самоактуалізацію як бажання
людини стати тим, ким вона може стати. Лю-
дина, яка перебуває на цьому рівні, досягає
повного застосування своїх талантів, здібнос-
тей і потенціалу особистості. Тобто, треба
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лише досягти вершини свого потенціалу.
А.Маслоу зробив припущення, що всі люди

мають потребу у внутрішньому самовдоско-
наленні і шукають його. Дослідження вченого
привели до висновку, що прагнення реалізу-
вати наші потенціали природне і необхідне. І
все ж таки тільки деякі – як правило, обдаро-
вані – люди досягають його (менше ніж 1%
усього населення). Певною мірою це обумов-
лено тим, що люди не бачать свого потенціа-
лу, не знають про його існування, не розумі-
ють користі самовдосконалення. Існує багато
причин для невдачі заздалегідь: страх власних
здібностей, соціальне та культурне середови-
ще, потреба безпеки. Таким чином, законо-
мірності особистісного зростання дають вик-
ладачу можливість альтернативного вибору
між самоактуалізацією і маніпуляцією. Будь-
який майбутній викладач, передбачаючи своє
професійне майбутнє, намагається підготува-
тися до нього якомога старанніше. Одним з
видів самопідготовки є сприйняття звички не-
впинного саморозвитку. Причому чим раніше
особистість усвідомить необхідність самороз-
витку, тим успішнішою буде професійна
діяльність. Одна з головних цілей сучасної ос-
віти міститься в тому, щоб викликати у май-
бутнього викладача зацікавленість та потре-
бу у самозміненні [16, с.84-96].

Викладач повинен бути не тільки спеціалі-
стом, який навчає студентів своїй науці, але й
вихователем, і вченим. Історії відомі приклади,
коли важливі відкриття здійснювались у про-
цесі викладання навчального матеріалу. Тому
сьогодні вираз «вчений-педагог» має особли-
ве значення. Саме від того, який науковий
рівень викладача, залежить його авторитет у
студентів, зазначає болгарський педагог
Д. Павлов [4, с. 255]. А без такого авторитету,
вважає вчений, викладачеві дуже важко при-
щеплювати студентам все, що він хоче їм пе-
редати.

У той же час ми хочемо зазначити, що при
наявності позитивного іміджу у викладача знач-
но зростає взаєморозуміння зі студентами.

Спираючись на конкретно-соціологічні дос-
лідження, Д. Павлов поділив викладачів на три
групи.

Перша група, як зазначає Д. Павлов, має
стосунково невисокий відсоток. Представники
цієї групи – творці не тільки в своїх наукових
царинах, а й у практиці навчання та вихован-
ня. Вони швидко і правильно орієнтуються в
новому, прогресивному, як у науці, так і у ви-

ховному процесі, уміють вдало передати сту-
дентам знання і подають їх так, щоб присутні
в аудиторії засвоювали ці знання під кутом гро-
мадянської позиції. Для них студентська ауди-
торія є не просто місцем виконання обов’язків
лектора, а насамперед це творча лаборато-
рія. Наукові праці, лекції і семінарські заняття
таких викладачів є щось непересічне. Такий
викладач є взірцем наслідування для студентів.

Друга група – це люди, які є досвідченими
науковцями, але непідготовленими або за свої-
ми природними даними погані викладачі. Мож-
на добре знати свій предмет, пише Павлов,
активно проводити наукову роботу, але не-
знання або ігнорування педагогічних основ
детермінує низьку засвоєність слухачами того,
що виголошується з кафедри або обговорюєть-
ся на семінарському (практичному) занятті.
Тому, який би не був рівень бажання прище-
пити своїм вихованцям зацікавленість своїм
предметом, цей викладач не знайде відповід-
ного резонансу в душах молоді.

Третя група – це викладачі, які з тих чи
інших причин не займаються науковою пра-
цею, але добре володіють методикою педа-
гогічного процесу. Досліджено, що такі викла-
дачі з часом відчувають брак знань, життя ви-
магає від них не гучних декларацій, вміло об-
рамлених в педагогічні форми майстерності,
а й глибокого розуміння змісту нових відкриттів
у тій чи іншій галузі науки, свого внеску в но-
вації, в загальний престиж вітчизняної науко-
вої думки.

Четверта група викладачів, згідно з дослі-
дженнями болгарського вченого – це люди, які
випадково потрапили до школи або вузу. Коли
заходить мова про посилення науково-вихов-
ної роботи, вони, як правило, маскують свою
наукову і громадянську убогість формальни-
ми, нікому не потрібними заходами, педантич-
ністю.

Отже, педагогічна діяльність передбачає
наявність знання своїх сторін: об’єктивна – це
набір методів і прийомів роботи, які викладач
традиційно використовує, і особистісний – те,
як і залежно від своїх особистісних якостей і
здібностей, ці методи й прийоми використо-
вує. Найчастіше майстром у справі є викладач,
який володіє педагогічною майстерністю, своїм
індивідуальним стилем.

Можна так охарактеризувати індивідуальний
стиль роботи викладача(формування іміджу) з
погляду змістових характеристик: переважне
орієнтування викладача або на процес навчан-
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ня, або тільки на результати навчання.
Педагог повинен працювати над своєю зов-

нішністю, щоб завжди добре виглядати, мати
свій стиль, образ, який включає не тільки
зовнішній вигляд. Тому для іміджу люди беруть
те, що краще всього застосовувати: посміха-
тись усім і всюди, демонструвати відвертість і
увагу, слідкувати за зовнішнім виглядом, одя-
гом та зачіскою.

Дослідження психологів підтверджують, що
самопочуття і стан педагога мають межі ре-
сурсів психічного здоров’я, і, щоб продуктивно
працювати, викладач повинен насамперед
уміти раціонально витрачати свою психічну
енергію, знати, як її можна поповнювати,
відновлювати. Це допоможе йому усвідомле-
но й ефективно розподіляти свої сили протя-
гом кожного дня, тижня, місяця, року, володі-
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ти ситуацією і собою, зберігати працез-
датність і оптимізм, бути упевненим у собі і,
нарешті, успішно працювати [14].

Для викладача важливим є контакт з оточу-
ючими і значною частиною іміджу є: висока са-
мооцінка, впевненість у собі; віра в добро та в
людей; соціальна та особиста відпові-
дальність; бажання змінюватись і вміння ри-
зикувати при здоровому почутті самозбере-
ження.

Ми вважаємо, що саме наявність у викла-
дача перелічених вище індивідуальностей і
буде формувати його імідж.

Висновки. Таким чином, для успішної пе-
дагогічної діяльності викладачеві вищого на-
вчального закладу повинні бути притаманні
високий професіоналізм та компетентність,
педагогічна майстерність та позитивний імідж.
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НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ТА
ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК

ОСОБИСТОСТІ У СВІТЛІ
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Басараб Т.М.

У статті розкриті деякі аспекти  пробле-
ми громадянського виховання молоді в

Ужгородські гімназії у 20-30-х роках  XX ст.
Ключові слова: громадянське виховання,

Підкарпатська Русь, Ужгородська гімназія,
руська мова.

Після поразки Австро-Угорщини у першій
світовій війні, територія нашого краю, згідно із
Сент-Жерменськими мирними угодами, увій-
шла до складу Чехословаччини.

Тут треба відзначити, що Чехословацький
уряд, органи влади Підкарпатської Русі одер-
жали тяжку спадщину на ниві освіти від колиш-
ньої Австро-Угорської імперії, адже у 1918 році
з 517 народних шкіл (церковних і державних)
на території Закарпаття не було жодної з
рідною мовою навчання. Матеріальне забез-
печення шкіл Закарпаття також було вкрай
незадовільним. У складній ситуації опинилися
і шкільні приміщення. Під час війни частина з
них була зруйнована. Не було підручників,
шкільного обладнання, книг для позакласного
читання. Катастрофічне становище було і з 
забезпеченням шкіл педагогічними кадрами. З
674 учителів шкіл Закарпаття лише 379 дали
присягу служити чехословацькій владі, інші –
виїхали до Угорщини, а з 110 гімназійних посад
було зайнято лише 62.

 У становленні громадянського виховання
в рамках позашкільної освіти на Підкарпатській
Русі вагомою була діяльність Чехословацько-
го уряду. Для життя в громадянському
суспільстві народ повинен бути відповідно ви-
хований. Добре розуміючи, що це можливо за
умови повсякчасної, систематичної боротьби
із неосвіченістю та безграмотністю не тільки
дітей шкільного віку, але й всього населення
держави, Чехословацький уряд видав низку
народопросвітницьких законів:

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
В УЖГОРОДСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ У 20-30-Х РОКАХ XX СТ.

-  про організацію народних курсів грома-
дянського виховання (67/1919 Соб. Зак и
Расп.);

- «о публичныхъ общественныхъ библюте-
кахъ» (430/1919 Соб.3. И P.);

- про пам’ятні «общинні» книги (80/1920).
Як правило, закон вступав у дію після прий-

няття відповідної інструкції. Інструкції ж, згідно
з якими набував чинності закон про організа-
цію курсів громадянського виховання, були
схвалені Радою Міністрів і 5 травня 1919 р.
7621/1919 і опубліковані. За твердженням
А.Матули, на території Підкарпатської Русі ці
закони набули чинності тільки після «оконча-
нія правильной школьной організацій».
Складність уведення їх в дію зумовлювалася
особливостями соціально-культурного стано-
вища краю, якими були релігійна, політична та
мовна суперечності. Тому, враховуючи місцеві
обставини, до зазначених законів видавалися
спеціальні інструкції.

Усього ж Міністерством Шкіл і Народної Ос-
віти було видано більше 100 розпоряджень,
інструкцій і наказів, обов’язкових як для всієї
держави, так, зокрема, і для Словаччини. Зва-
жаючи ж на особливі потреби краю, як зазна-
чалося раніше, для Підкарпатської Русі доку-
менти видавалися окремо. Їх було зібрано в
книзі «Административни пширучка про лидо-
выховне працовники», складеній Л.Цаламба-
ком і виданій Масариковим Народопросвіт-
ницьким інститутом у Празі в 1928 р.

На підставі щойно зазначеного закону про
організацію народних курсів громадянського ви-
ховання, у 1919 році Шкільний Відділ Цивільної
Управи Підкарпатської Русі (роспор. ч. 1744/22.
на закладі закона ч, 67 съ 7 фебруаря а ч.
51.590/9554 24/Х 1919) видав «Инструкцію о
организаціи народных образовательныхъ кур-
совъ», діяльність яких мала спрямовуватися на
громадянську освіту і виховання народу.
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 Шкільним відділом Підкарпатської Русі, який
від 1 вересня почав офіційно займатися пи-
таннями шкільництва, розпорядженням від 13
жовтня 1919 року було звільнено угорських
професорів із займаних посад. Іменем голов-
нокомандуючого генерала Е. Еннока 1 листо-
пада 1919 року начальник шкільного відділу
Йозеф Пешек призначив на посаду тимчасо-
вого директора Ужгородської гімназії Андрія
Гагатка, який протягом двох тижнів перебрав
від М. Романця та членів комісії будинок, доку-
ментацію, бібліотеку, музей і все майно. Згідно
з розпорядженням нової влади від 4 листопа-
да 1919 року № 459 гімназія отримала офіцій-
ну назву «Ужгородська державна реальна
гімназія». Формування громадянського сус-
пільства покладало перед державою вимогу
виховання освідченого покоління, здатного ви-
рішувати суспільні виклики, свідомого своїх
прав обов’язків і свобод, готового служити
власному народу.

У міжвоєнний період питанням громадянсь-
кого виховання підростаючого покоління та до-
рослого населення Підкарпатської Русі актив-
но займалися педагоги краю Августин Воло-
шин, Олександр Маркуш, та, зокрема, викла-
дачі Ужгородської,  Мукачівської, Берегівської,
Хустської гімназій – Августин Штефан, Андрій
Алиськевич, Володимир Бірчак, Остап Вахня-
нин, Іван Панькевич, Дмитро Попович, Еміліан
Бокшай та інші.

Читаючи річник Ужгородської гімназії
(«Звідомлення… ») за шкільний рік 1923–1924,
який знову почав виходити щорічно після пе-
рерви з 1918 року, бачимо різноманітність
форм роботи педагогічного колективу та бага-
тогранність уподобань гімназистів. Серед виз-
начних дат, на які була зосереджена увага ко-
лективу, вирізняється святкування 25-ї річниці
педагогічної діяльності директора учительсь-
кої семінарії Авґустина Волошина, сторіччя від
дня народження композитора Бедріха Смета-
ни тощо.

У розділі «Естетичне виховання» читаємо,
що з дозволу Шкільного відділу майже двічі на
місяць учні відвідували театр, де протягом року
було дано 18 вистав, у тому числі дві опери, із
яких 3 – чеською мовою та 15 – українською.
А дві вистави молодь, спільно з професійними
акторами, самостійно зорганізувала на День
святого Миколая та на Пасху у стінах закладу.

Для гімназистів, що грали в драматичному
гуртку в гімназії, п’єси писав Спиридон Черка-
сенко, відомий письменник-емігрант зі Східної

України, який опинився в Ужгороді в 1923 р.
разом з дружиною – акторкою трупи Миколи
Садовського. Особливої популярності набули
його комедії для молоді «Страшний профе-
сор», «Вигадливий бурсак», драматичні карти-
ни «Бідний Лесько», «О, хто-хто Миколая лю-
бить…». За оцінкою Ю. Шерегія, всі ці мо-
лодіжні п’єси – були патріотичні».

Про сприймання драматичних творів С.Чер-
касенка свідчить рецензія в «Пластуні» за 1924
рік, присвячена постановці «Вечірнього гостя»
гімназистами м. Ужгорода в переддень Свя-
того Миколая, 13 грудня 1923 р.: «…мило є
дивитись, як перед нами маленькі пластуни
виспівують свою тугу за молодечими ідеала-
ми, …ближаються до природи і свого народу».

Концерти та заняття музикою різноманітні
товариства часто проводили безкоштовно. У
жовтні та липні гімназисти відвідали в Ужгороді
виставки художників Бокшая та Шпалової. Кош-
ти, зібрані учнями на цих заходах, Червоний
Хрест від імені Ужгородської гімназії передав
жертвам землетрусу в Японії.

Учні гімназії протягом року з дозволу ди-
рекції та під наглядом професорів Пехмана,
Вахнянина та Серенія постійно допомагали
збирати добровільні пожертви на вулицях
міста товариству Червоного Хреста та Това-
риству Матері і Дитини. Такі заходи допомага-
ли через співпереживання, через здатність до
душевного відгуку поступово формувати у ви-
хованців моральні цінності, які в майбутньому
визначали громадянську позицію гімназиста,
вирізняли учнів Ужгородської гімназії серед
інших. З великою радістю відвідували учні кіно-
театри, де серед кінострічок того року був
фільм про князя Корятовича, чеських легіо-
нерів, життя ескімосів та Степана Разіна.

7 лютого 1923 року при Ужгородській гімназії
засновано першу пластову організацію на За-
карпатті, яка складалася з 6 хлоп’ячих гуртків
(«Леви», «Лиси», «Соколи», «Орли», «Мед-
веді» і «Вовки») і одного дівочого («Ластівки»).
Провідником організації став професор Остап
Вахнянин. Відомо, що «Гімн пластунів» Підкар-
паття написав Спиридон Черкасенко, як і ба-
гато улюблених молоддю пластунських пісень.
У збірнику «Пластовий співаник», виданому в
Ужгороді 1928 р., уміщено близько десятка
текстів С. Черкасенка, а також з десяток пісень
Марійки Підгірянки, поетки-емігрантки, яка теж
була тісно пов’язана з пластунським рухом на
Закарпатті. Гімназисти брали активну участь
у щорічних зльотах пластунів, ходили похода-
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ми в гори, жили у літніх пластунських таборах.
Викладачі ж Ужгородської гімназії проводи-

ли велику просвітницьку роботу серед насе-
лення у вільний від навчального процесу час,
хоч його було мало, бо заклад працював у дві
зміни. Незважаючи на це, директор А. Ались-
кевич та професор Ф. Сереній від 6 листопа-
да до кінця лютого читали для солдат двічі
на тиждень лекції з історії, географії, літера-
тури, фізики, професор Н. Антал – з угорської
мови, А. Григор’єв – із російської. Виступали
учителі перед різними аудиторіями, їздили з
лекціями по містах та селах краю. Значна ува-
га в гімназії приділялася спортивно-виховній
роботі з гімназистами: атлетика, футбол, во-
лейбол, пінг-понг, а із зимових видів – лижі та
ковзани. Щороку в місті над Ужем з різних видів
спорту проводилися змагання, у яких гімна-

зисти обов’язково брали участь і досягали ви-
соких результатів. Наприкінці кожного на-
вчального року керівництво гімназії влашто-
вувало змагання з футболу з цікавою програ-
мою. Такі заходи користувалися серед горо-
дян великим успіхом і ставали загальномісь-
кими. З числа гімназистів виростали високок-
ласні футболісти, які поповнювали головний
склад відомого у Східній Європі місцевого
спортивного клубу «СК Русь».

У травні кожного року, коли закінчувалися
уроки, гімназія влаштовувала екскурсії та ту-
ристичні походи учнів. І все це робилося з уча-
стю викладачів фізичної культури та класних
керівників. Окрім цього, великий обсяг спортив-
но-масової роботи в чехословацький період
виконували українські скаутські організації
«Пласт», «Сокол».
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Малець О.О.

Головним завданням у галузі освіти і на-
уки мають стати рівні правові гарантії до-

ступності в одержанні освіти для всіх верств
населення краю, збереження інтелектуально-
го потенціалу регіону, формування нової сис-
теми життєвих цінностей, екологізація освіт-
ньо-виховного процесу з урахуванням націо-
нально-культурних процесів і гармонізації взає-
мовідносин людини і природи, поліпшення
соціально-побутових умов навчання, зміцнен-
ня матеріально-технічної бази закладів освіти,
оснащення їх сучасними технічними засобами
навчального процесу, доведення показників
системи освіти області до загальнодержавно-

ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ НА
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

го рівня та забезпечення підготовки робітників
і фахівців-правників у відповідності з потреба-
ми галузей народного господарства області
[11, 31].

У літературі останніх років термін «іннова-
ція» зустрічається все частіше. У словнику ук-
раїнської мови включений термін «новація»
тлумачиться як нововведення [15, 432]. Слов-
ник інноваційних слів [14, 43] показує термін
«новація» (від лат. novatio), що означає онов-
лення, зміна. У радянському енциклопедично-
му словнику термін «інновація» розглядаєть-
ся як новоутворення, нове явище в мові, зде-
більшого в галузі морфології[16, 493].

Нова модель освіти в Україні повинна пе-
редбачати, передусім, відхід від репродуктив-
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ної методики викладання програмового мате-
ріалу й заміну її методикою багаторівневого та
проблемного навчання. У навчанні вирішаль-
ну роль має не кількість отриманої і засвоєної
інформації, а формування в учнів та студентів
умінь самостійно шукати знання, поєднувати
факти у більш широкі й загальні інтеграційні
системи. Потрібно відмовитися від пошуку в
минулому готових взірців для діяльності в те-
перішньому. Раціональна модель правничої
освіти повинна сприяти полегшенню процесу
входження молодих людей у суспільство як
його повноцінних членів.

Сучасний економіко-правничий словник тлу-
мачить поняття «інновація» як нововведення
у галузі техніки, технології, організації праці й
управління, які ґрунтуються на використанні
науки та передового досвіду, а також викорис-
танні цих нововведень у найрізноманітніших
галузях і сферах діяльності [17, 130].

Виходячи з вищенаведеного, «педагогічні
інновації» в умовах впливу новітніх національ-
но-культурних процесів можна тлумачити як
діяльність педагогів, яка стосується змін у зав-
даннях, методах і принципах навчання, фор-
мах організації та управління процесом навчан-
ня й виховання.

Сучасне українське суспільство щоразу
більше вимагає від правничої школи формуван-
ня в учнів та студентів таких розумінь і вмінь,які
давали б їм у майбутньому можливість ефек-
тивно діяти в суперечливому та розмаїтому
світі, вносити в дійсність зміни й досягати ус-
піху. Потреба в знанні минулого стає особливо
актуальною, коли суспільство, як сьогодні,
опиняється перед завданням ґрунтовної пе-
ребудови основ своєї організації. Вихідним пун-
ктом у формуванні такої настанови є історико-
юридичне мислення, яке здобувається під час
навчання курсів з історії та права,що в подаль-
шому сформує базу майбутнього громадянсь-
кого суспільства [6, 59-60].

Разом з тим, проблема трансформації су-
часної освіти на тлі національно-культурних
процесів залишається недостатньо висвітле-
ною в педагогічній та методичній літературі й
обмежується переважно публікаціями мето-
дичних розробок, описами впровадження ок-
ремих методів, прийомів, форм навчання,
освітніх технологій. Відчувається брак систем-
них досліджень, змін, які відбуваються у теорії
й практиці навчання історії права.

Уже наприкінці 80-х років ХХ ст. у вітчизняній
історії та дидактиці створився певний ідеоло-

гічний вакуум: старі освітні орієнтири явно не
відповідали часу.

Із здобуттям Україною незалежності у
вітчизняній педагогіці та методиці навчання
права пошук нової методології перейшов у
принципово нову площину – органічного по-
єднання загальнодемократичних і гуманістич-
них засад з національними і державними. На
перший план висувається необхідність форму-
вати вміння орієнтуватися в інформації, ана-
лізувати її, узагальнювати, робити для себе не-
обхідні висновки, тобто те, що пов’язане з роз-
витком історичного мислення.

Сучасний вплив національно-культурних
процесів висунув перед методикою викладан-
ня нові цілі й поставив учених, методистів, учи-
телів-практиків, викладачів перед необхідністю
переосмислення основних положень методич-
ної науки, оскільки найважчим є руйнування
стійких стереотипів мислення і поведінки, що
склалися за довгий період існування уніфіко-
ваної освіти, авторитарного викладання, ди-
рективного контролю.

На тлі кризи масової свідомості, відсутності
системи загальнонаціональних цінностей та
орієнтирів,юридична наука поки не може зап-
ропонувати навчальним закладам нову мето-
дологію та концепцію правничої освіти. Ваку-
ум, який утворився після падіння вульгаризо-
ваної марксистської парадигми, часто замі-
нюється цивілізаційними, культурологічними,
стадіальними, соціологічними та іншими підхо-
дами, кожен з яких акцентує увагу лише на ок-
ремих сторонах соціогенезу.

Виникла парадоксальна ситуація, коли на-
вчальні заклади як процес безперервного ду-
ховного виробництва і духовного виховання
особистості змушені функціонувати, очікуючи
появу нової ідеології.

Сучасний етнічний склад населення Украї-
ни дає підстави твердити, що Україна є по-
ліетнічною країною. Принаймні у першому пе-
реписі населення незалежної України зафіксо-
вані представники 125 етносів. Серед
найбільш численних етнічних спільнот Украї-
ни – українці (37,5 млн. – 77,8% усього насе-
лення країни), росіяни (8,3 млн. – 17,3%), біло-
руси (275,8 тис. – 0,3%), румуни (151 тис. –
0,3%), поляки (144,1 тис. – 0,3%), євреї (103,6
тис. – 0,2%), інші національності – (442,6 тис.
– 1,1%). Оскільки представники тих чи інших
спільнот є носіями (більшою чи меншою
мірою) своєї етнічної культури чи її елементів,
то є підстави говорити про наявність у куль-
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турному просторі України цих культур або ж
їхніх елементів [6, 72].

 Інноваційний процес в освіті – це складне
динамічне утворення, система з характерно
вираженою власною структурою. Інновації сто-
суються як мотиваційних, змістових, процесу-
альних, так і інших структурно-системних ком-
понентів освіти [5, 11-12].

Важливою складовою змістової структури
педагогічних інновацій та впливу національно-
культурних процесів на формування грома-
дянського суспільства є забезпечення реаль-
них можливостей для формування загальної і
професійної культури особистості педагога як
умова досягнення у процесі щоденної його
діяльності високого професіоналізму та інте-
лігентності. Це забезпечується реалізацією
особистісно-діяльного і культурного підходу в
усій методичній юридичній системі через її про-
грамно-цільову і професійну спрямованість,
безперервністю гуманістично-правової підго-
товки. Остання полягає у тому, що викладачі
усіх кафедр не обмежуватимуться лише розк-
риттям суто наукових проблем своїх дисциплін,
а й висвітлюватимуть юридично-гуманістичні
аспекти, до того ж виховуватимуть відповідне
ставлення студентів до культури цінностей
свого народу, до загальнолюдських цінностей.
Це передбачає аналіз світоглядних і методо-
логічних проблем культури при вивченні загаль-
но-теоретичних правових дисциплін, відрод-
ження соціальної проблематики у змісті само-
стійної роботи студентів та їх науково-дослід-
ної роботи, соціально-культурне обґрунтуван-
ня теми, мети і завдань курсових та диплом-
них робіт. Це – також розробка і впровадження
міжпредметних курсів чи спецкурсів у межах
спеціалізації, які б включили блоки питань (та-
ких, скажімо, котрі стосуються власне спецкур-
су, шляхів адаптації цих питань з метою транс-
формації у зміст відповідних навчальних пред-
метів загальноосвітньої школи: соціальні, юри-
дичні, соціологічні, історичні, етичні, евристичні
питання), котрі є умовою цілеспрямованого
поєднання різних галузей науково-технічних,
правничих, природничо-математичних і гума-
нітарних знань як засобу підвищення виховно-
го ефекту освіти. При цьому майбутнім учите-
лям важливо: оволодіння цінностями народ-
ної педагогіки і юриспруденції, активізація їх
юридичного самопізнання, самоутвердження,
самовдосконалення, самовизначення у про-
фесійній і життєвій практиці, розвиток їх соці-
альної активності і громадянської відповідаль-

ності.
У цілому, освітні інновації підпорядковані

трансформації соціального досвіду, творчому
пошуку через збагачення наявного досвіду і
спирання на нього. Це вимагає перетворення
характеру юридичного навчання, зокрема,
щодо цільової його орієнтації, суті соціально-
педагогічної взаємодії суб’єктів педагогічного
процесу та їх позиції в ньому. Іншими слова-
ми, щодо управлінської структури державної
служби інновацій, насамперед, варто наголо-
сити на необхідності забезпечення органічно-
го взаємозв’язку таких її складових, як плану-
вання, організація, керівництво і контроль.
Ефективність підготовки фахівців значною
мірою залежить від того, наскільки управлін-
ська структура буде реалізована, зокрема
щодо начально-методичного, педагогічного,
соціально-психологічного, матеріального, тех-
нічного характеру, спрямованих на забезпечен-
ня підготовки педагогів-правників нового типу
й реалізації інноваційного процесу в універси-
теті загалом.

Історично складені форми і методи навчан-
ня, орієнтовані на засвоєння нових юридичних
знань, виявилися не здатними забезпечити
формування здібностей людини, справлятися
з наростаючим потоком інформації. У центрі
уваги – критерії селекції знання... Суттєво ви-
дозмінюється формула правової освіченості,
яку все більшою мірою визначає не кількість
знань, а загальний розвиток, культура мето-
дологічного мислення, здатність людини опе-
ративно включати інформацію у контексті своєї
діяльності [9, 4].

Оновлення форм, методів і прийомів юри-
дичного навчання має бути спрямоване в пер-
шу чергу на відмову від відтворюючого (реп-
родуктивного) навчання на користь творчого
(продуктивного).

Розширити межі активної професійної діяль-
ності дозволяє лише така кваліфікація, в ос-
нові якої лежать не тільки конкретні знання й
уміння з «права», які старіють досить швидко,
але передусім здібності і прагнення до онов-
лення наукового багажу самоосвітою,що пози-
тивно впливатиме на формування грома-
дянського суспільства.

Вважаючи самостійну роботу студента са-
моутворюючим фактором підсистеми форм,
методів і засобів системи підготовки спе-
ціалістів правознавців у вищому навчальному
закладі, ми анітрохи не заперечуємо провідне
значення лекції як форми організації і методу
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навчання. Доцільно зазначити, що у зарубіжній
вищій школі провідним методом, не зважаючи
на критику, залишається лекційний метод. Але
як традиційна форма організації навчальної
діяльності лекція зазнала суттєвих змін [10, 26].
Вона є орієнтиром для самостійної роботи.

Справді, на захист лекції можна навести чи-
мало аргументів. Так, Є.Н. Мединський, розк-
риваючи значення лекції як провідного мето-
ду викладання у вищому навчальному заклад-
і,зазначив: «Хороша лекція дає студентові ус-
тановку, методично готуючи його і виділяючи
вузлові моменти при вивченні відомого питан-
ня [4;46]. Лекція орієнтує його в необхідній для
вивчення літературі, допомагаючи критично
розібратися у ній. Лекція найбільш концент-
ровано викладає систему даної юридичної на-
уки, будучи найбільш економним засобом вик-
ладання... Живе слово діє сильніше за книгу.
Своєю переконливістю, ерудицією лектор, без-
посередньо впливаючи на слухачів, оволоді-
ває аудиторією, підвищуючи її увагу, інтерес,
силу сприйняття. Емоційний момент лекції,
поєднуючись із пізнавальним, підсилює ос-
танній. Лекція має виховне значення» [12, 30].

Застосування рейтингової системи обліку
успішності сприяє систематичному вивченню
упродовж періоду навчання викладачами і сту-
дентами рівня розвитку професійного право-
вого мислення (переборюючи недоліки тради-
ційної системи одномиттєвого визначення на
іспиті або на заліку), що дає можливість гово-
рити про розвиток професійних здібностей,
самостійності і креативності молодого педа-
гога [13;148].

Апробовано окремі евристичні методи, які
застосовуються в зарубіжних вузах для розв’я-
зання педагогічної проблеми розвитку твор-
чості студентів і формування громадянського
суспільства. Мова йде про такі методи, як ап-
лікації теорій, комбінування кількох теорій,
дефініцій, експериментального безладу, про-
тиріч, оновлення, рекодифікації. Реалізація у
навчанні методу дефініцій (визначення перед-
бачених для вивчення декларованих виклада-
чем або спостережуваних студентами явищ)
сприяє оволодінню вимогами, які мають відпо-
відати визначенню юридичних понять. Широ-
ке застосування інших названих вище методів
сприяє глибокому усвідомленню студентами
функцій методологічного знання, розвитку
здібностей до аналізу і синтезу, конкретизації і
узагальнення, доказовості і спростування, фор-
мулюванню і перевірці гіпотез, обґрунтуван-

ню своїх тверджень і впорядкуванню знань, ве-
денню дискусій, постановці проблем і пошуку
їх рішень. «Формулюванню досвіду мислення,
інтелектуальних умінь і навичок виявляється
найбільш успішним, коли воно ґрунтується на
різних методологічних знаннях» [2, 77].

Значний вплив на рівень професійної юри-
дичної практичної підготовки має застосуван-
ня методу комбінування кількох теорій, який
передбачає поєднання різних прийомів робо-
ти, методу оновлення, тобто пристосування
до вимог часу відомої класичної теорії; методу
постановки відомої задачі відносно нової ситу-
ації. Пошук розв’язку професійно-правничих
задач активізує пізнавальну мовленнєву
діяльність, сприяє широкій опорі на методо-
логічні знання, випробування варіативних
підходів, використання евристики і мисленнє-
вого моделювання, а в більш широкому плані
– мисленнєвого експерименту. Метод еврис-
тики застосовується, в основному, за недостат-
ності необхідних даних, при цьому за його до-
помогою розглядаються способи, шляхи і пра-
вила розв’язання поставлених задач на основі
вільних роздумів. Евристичний метод лежить
також в основі і тактиці пошуку способів розв’-
язання (обґрунтування, передбачення, спос-
тереження), він вимагає також застосування
мовленнєвого моделювання. Отже, мовленнє-
ве моделювання є відображення структури,
причин, зв’язків і всієї динаміки юридичного
питання, яке вивчається, включаючи способи
прийняття рішень і співставлення із записом
за результатами [1, 105].

Останні експериментальні дослідження
дали змогу виявити значні кореляційні зв’язки
між цими схильностями, що важливо для за-
безпечення компактності методики профвідбо-
ру. У кінцевому підсумку спеціальностей виз-
начені такі: високий рівень сформованості про-
фесійного інтересу, наявність професійно-зна-
чущих конструктивних, прогностичних, органі-
заторських умінь і навичок, педагогічна спос-
тережливість, а також такі комунікативні якості,
як прагнення до спілкування з дітьми, симпа-
тія, тактовність, наявність схильності до пе-
дагогічного мислення, дуже важливі відчуття
часу, цілеспрямованість, стриманість, упев-
неність в своїх силах, емоційність мови, тобто
якості, що їх об’єднує в собі професійно-педа-
гогічна структура особистості правника, роз-
роблена під керівництвом професора О.В. Ки-
ричука [8, 8].

Методика профвідбору повинна передбачи-
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Каплуновська О.М.

Культурна ситуація початку ХХІ століття
характеризується складністю та багато-

значністю, минуле та сучасне існують поруч у
культурному просторі сучасності. До нещодав-
но в нашій країні мало місце зростання поколін-
ня молодих людей, які були позбавлені почуття

ПАТРІОТИЧНЕ  ВИХОВАННЯ  ДОШКІЛЬНИКІВ:
ОСОБЛИВОСТІ  ОРГАНІЗАЦІЇ  В  СУЧАСНІЙ

ДОШКІЛЬНІЙ  ОСВІТІ
національної гідності. Однак останні місяці зміни-
ли ситуацію. Історичний досвід наочно свідчить
про вирішальну роль патріотичного чинника у
формуванні масової свідомості народу та дає
можливість сформулювати низку уроків, які, на
нашу думку, здатні конкретизувати та спрямува-
ти процес формування патріотичних цінностей
сучасного українського суспільства.
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ти перевірку схильностей і здібностей, які мо-
жуть бути передумовою успіху в оволодінні юри-
дичною майстерністю у ході формування май-
бутнього правника у вузі і надалі – в процесі
самостійного вдосконалення своїх умінь [3, 70].
Тому на етапі профвідбору необхідно визначи-

ти з якомога більшим ступенем вірогідності
людей, чиї здібності і схильності можуть розгор-
нутися в професійну юридичну придатність,
можливо, навіть у правничий талант, що в по-
дальшому позитивно впливатиме на формуван-
ня громадянського суспільства в Україні.
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Згідно з результатами опитування, проведе-
ного Соціологічною групою «Рейтинг», 86% опи-
таних українців вважають себе патріотами своєї
країни. При цьому, однозначно характеризують
себе як патріотів 50%, ще 36% – швидше так,
ніж ні. Лише 6% не вважають себе патріотами,
8% – не змогли визначитися. Протягом остан-
нього року кількість людей, які вважають себе
патріотами, збільшилася з 81 до 86%, а порівня-
но з 2010 роком – з 76 до 86%. Разом із цим,
більш ніж удвічі зменшилася кількість тих, хто
не вважає себе патріотом (з 15% у 2010 році
проти 6% у 2014).

В епоху державного й духовного відроджен-
ня України пріоритетна роль належить розвит-
ку національної системи виховання, яка має за-
безпечити вихід молодої країни на світовий
рівень. Національне виховання передбачає ви-
ховання дітей на культурно-історичному досвіді
свого народу, його традиціях, звичаях, обрядах,
оберегах, багатовіковій мудрості й духовності
попередніх поколінь.

Патріотизм як інтегруюча основа відроджен-
ня духовних цінностей суспільства є стабілізу-
ючим чинником національної та громадянської
злагоди у незалежній Українській державі. По-
шук консолідуючих чинників нації дозволить
подолати серйозне розшарування українсько-
го суспільства щодо вирішення національних та
суспільних питань.

Одними із найсуттєвіших показників мораль-
ності людини є патріотизм. Метою національ-
но-патріотичного виховання є формування у мо-
лодого покоління високої патріотичної свідо-
мості, почуття любові до України, пошани до
видатних вітчизняних історичних діячів, готов-
ності до виконання громадянських і конститу-
ційних обов’язків. Патріотичне виховання вклю-
чає у себе соціальні, цільові, функціональні,
організаційні та інші аспекти. Головною скла-
довою патріотичного виховання є формування
у підростаючого покоління любові до рідної краї-
ни, що здійснюється в першу чергу сім’єю, без-
посереднім соціальним оточенням через пере-
давання певних культурних традицій, звичаїв,
обрядів, вірувань. Значну увагу патріотичному
вихованню молоді приділяють органи держав-
ної влади, які здійснюють його переважно че-
рез формування готовності до захисту Вітчиз-
ни, поваги до чинного законодавства та засад
демократичної правової держави, поваги до ук-
раїнської історії, видатних пам’яток культури.

Перш ніж торкнутися складних питань розу-
міння патріотичного та інтернаціонального ви-

ховання в сучасній дошкільній освіті, звернемо-
ся до тлумачних словників. За Великим тлумач-
ним словником сучасної української мови, пат-
ріотизм (грец. paths – батьківщина) – любов до
Батьківщини, відданість їй і своєму народу, го-
товність для них на жертви й подвиги [1, с.771].
За Українським педагогічним словником патрі-
отизм – одне з найглибших громадянських по-
чуттів, змістом якого є любов до батьківщини,
відданість своєму народові, гордість за надбан-
ня національної культури. Патріотизм вияв-
ляється в практичній діяльності, спрямований
на всебічний розвиток своєї країни, захист її інте-
ресів. Патріотизм – соціально-історичне явище.
Виховання патріотизму – важлива складова ви-
ховної діяльності освітнього закладу. У процесі
розвитку, навчання та виховання в дітей фор-
муються патріотичні погляди й переконання [2,
с.249].

Таким чином, можна стверджувати, що про-
блема формування патріотизму надзвичайно
багатоаспектна через свою інтегративну функ-
цію, тому однаково значуща для всіх ланок ос-
віти, починаючи з дошкільної. Сучасна дошкіль-
на освіта спрямована на вирішення завдань, що
пов’язані з особистісним розвитком дитини і
створенням умов для забезпечення процесу
соціалізації. Інтеграція дітей у сучасне суспіль-
ство проходить через засвоєння системи за-
гальнолюдських здатностей, зміст яких складає
оволодіння загальними способами дій з реча-
ми, побудову «чуттєвої картини світу», мораль-
ного ставлення до себе подібного. Засвоєння
соціального досвіду попередніх поколінь допо-
магає дитині не тільки прийняти визначні
цінності основи буття, значущий для визначе-
ної спільноти стиль поведінки, а й виробити
власний, особистісно значущий стиль співпраці.

Дошкільне дитинство – період, у якому йде
активний розвиток психічних функцій і всієї осо-
бистості в цілому. Стрімко розвивається мов-
лення, з’являється творча уява, особлива логі-
ка мислення, що підпорядковується динаміці
образних уявлень. Дошкільний вік, як відзнача-
ють відомі вітчизняні психологи О.М.Леонтьєв,
О.В.Запорожець, Д.Б.Ельконін та інші, це пері-
од особливий, складний, і відповідальний, пе-
ріод первинного фактичного складу особистості.
Саме в період дошкільного дитинства дитина
осягає світ людських відносин. Розвивається та
ускладнюється спектр емоційної сфери, про-
ходить збагачення новими почуттями та пере-
живаннями, розвивається емпатія. В цей час
проходить становлення основних особистісних
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утворень. Формується відповідний рівень само-
свідомості. Впродовж дошкільного віку спосте-
рігається закономірний поступальний процес:
від елементарних самовідчуттів і актів само-
впізнання, що диференціюють Я та не – Я, ди-
тина переходить до усвідомлення себе як
стійкого об’єкта уваги та відносин з боку інших
людей. Це період реальної початкової соціалі-
зації дитини, час структурування відносин із
світом людей під час формування відповідного
простору її розвитку, період, коли закладають-
ся основи самосприйняття особистості. Саме
тому дуже важливо впродовж періоду дошкіль-
ного дитинства закласти міцний, позитивний
фундамент прийняття себе, що забезпечить
сприятливий особистісний розвиток у цілому.

Виховання у дошкільників першооснов мо-
рально-політичних почуттів патріотизму по-
єднує у собі завдання пізнавального і виховно-
го змісту. Для формування в дітей почуттів не-
обхідно передусім збагатити їхній кругозір пев-
ними знаннями, сформувати в них правильні
уявлення про суспільні явища і події. Але зас-
воєння дітьми лише певних знань, одного впли-
ву на їхню свідомість ще недостатньо. Для ви-
ховання початкових патріотичних почуттів по-
ряд із збагаченням дошкільників певними знан-
нями, уявленнями потрібно впливати на їхні
почуття, формувати в них емоційно-позитивне
ставлення до суспільних явищ, фактів, подій, що
відбуваються в нашій державі. Як відомо, по-
чуття формуються в процесі ігрової, трудової,
навчальної діяльності. В основі їх лежать потре-
би, пов’язані із стосунками між людьми.

Початкові почуття патріотизму дошкільнят
розвиваються у тісному зв’язку з їхньою пізна-
вальною діяльністю, з оволодінням необхідни-
ми уявленнями і знаннями, які потрібно фор-
мувати і розвивати в нерозривній єдності. В та-
кому разі потрібно створити психологічні ситу-
ації, що сприяють утворенню емоційно-пози-
тивного ставлення до суспільних явищ, подій,
рідного краю, вчинків, праці, національних зви-
чаїв людей.

Психологічними дослідженнями доведено, що
формування уявлень та понять про патріотичні
вчинки й поведінку та вироблення звичок пат-
ріотичного виховання залежить від різних фак-
торів. Основою таких уявлень і понять, знань і
переживань, є враження про пережиті почут-
тя, залишені в пам’яті образи людей, їхні вчин-
ки та якості. Основою звички патріотичної по-
ведінки є відпрацьований механізм дії, форму-
вання систем умовних рефлексів. Тому поряд з

розширенням та поглибленням знань і пережи-
вань дітей важливо вправляти дітей у посиль-
них для них моральних вчинках і поведінці.

Усвідомлення себе в дошкільному дитинстві,
що проходить в межах позиції «Я та суспіль-
ство», фіксується в особливій формі рівня роз-
витку самості – у самоствердженні «Я сам».
Процес розгортання «Я та суспільство» на ди-
станції дитини-дошкільника має свій зміст. За
твердженням І.Ю.Запорожця, дошкільний вік
має три позиції поетапного виокремлення Я.
Молодший вік несе в собі позицію наслідуван-
ня, тобто діти спроможні впізнавати себе в ро-
веснику, визначеним чином самовиразитися та
самоствердитися в дитячому колективі. У се-
редньому дошкільному віці виокремлюється
друга позиція поетапного вичленення Я – кон-
кретна, тобто діти намагаються виокремити
тільки себе, свою перевагу над іншими, при
цьому не помічаючи переваг своїх ровесників.
Старший дошкільний вік є третім періодом ви-
окремлення свого Я – самооцінний, діти взмозі
стати на позицію іншого, виявити емпатію, са-
моствердження протікає не за рахунок іншого,
виникають нові внутрішні почуття, бажання –
показати себе, виконати добре, отримати за-
доволення від спільної діяльності [ 3, с.231-240].

Дошкільний вік – початковий етап становлен-
ня особистості. Патріотичні почуття дітей до-
шкільного віку засновуються на їх інтересі до
найближчого оточення (сім’ї, батьківського дому,
рідного міста, села), яке вони бачать щодня,
вважають своїм, рідним, нерозривно пов’язаним
з ними. Важливе значення для виховання пат-
ріотичних та інтернаціональних почуттів у до-
шкільників має приклад дорослих, оскільки вони
значно раніше переймають певне емоційно-
позитивне ставлення, ніж починають засвою-
вати знання.

Як зазначав В.О.Сухомлинський, почуття гос-
подаря власної землі – найважливіше патріо-
тичне почуття, яке потрібно стверджувати в
юних серцях. Справжнім патріотом стане той,
для кого в роки дитинства доля окремої сус-
пільної істоти так само важлива, як і глибинне
особисте: іграшка, улюблена книжка і т.п. [5,
с.261]. Серед засобів, знарядь, виховання пат-
ріотичних почуттів вчений особливого значен-
ня надавав слову, але тільки за умов діяльності
– діяльності рук, діяльності розуму, тобто пе-
редавання інтелектуальних багатств. Вихован-
ня – це передусім ідейне виховання, формуван-
ня ідеології. А ідеологія людини залежить від
того, що вона думає і як думає, які події, люди,
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явища хвилюють її, до чого вона прагне, що вва-
жає добром і що – злом [5, с.364].

Патріотичні почуття не з’являються самі по
собі, це результат довготривалого виховного
впливу на людину, починаючи з раннього віку.
Національне виховання дітей – дуже складний
за своїм характером процес, який потребує не
тільки різноманітних методів, цілеспрямова-
ності, неперервності, а головне – тривалого часу,
і починатися повинен з раннього дитинства.
Саме в дошкільному віці дитина вступає до пер-
шої стадії політичного розвитку, з 3-4 років по-
чинає формуватися ставлення до національ-
ної символіки. Для 5-річних національний фак-
тор не є вирішальним. Проте, на думку
Л.М. Захарової, багатоетнічне найближче ото-
чення входить до життя дитини через звучання
іншої мови, колорит національних мелодій, ба-
гатоманітність імен. В той же час, негативні со-
ціальні фактори нашої дійсності диктують по-
требу у прищепленні загальнолюдських норм
моралі, починаючи з дошкільного віку [4, с.60-
71].

Для патріотичного виховання важливо пра-
вильно визначити віковий етап, на якому стає
можливим активне формування у дітей патріо-
тичних почуттів. Найсприятливішим для почат-
ку систематичного патріотичного виховання є
середній дошкільний вік, коли особливо активі-
зується інтерес дитини до соціального світу,
суспільних явищ близького оточення та дале-
ких країн. Цілеспрямоване патріотичне вихован-
ня повинно поєднувати любов до найближчих
людей з формуванням поважного та терпимо-
го ставлення до людей іншої національності,
до певних феноменів суспільного буття рідної
та іншої країни.

Патріотизм як моральна якість має інтег-
ральний зміст. Особливістю освітньої роботи з
патріотичного виховання дітей дошкільного віку
є організація активної різноманітної діяльності
дітей, адже бути патріотом – не тільки знати та
любити свою країну, а й активно діяти на її бла-
го. Педагог має і повинен знайти для дітей таку
діяльність, щоб її зміст узгоджувався з завдан-
нями виховання, а форма була доступною для
кожної дитини та відповідала змісту. Для цього
педагогу потрібно досконало знати зміст, особ-
ливості організації та керівництва всіма вида-
ми діяльності дітей, а також уміти поєднувати
їх у єдиному освітньому процесі.

На спеціально організованих заняттях діти
отримують знання про рідний край, події, що
відбуваються в країні. З цією метою факти жит-

тя країни, з якими ознайомлюють дошкільнят,
ілюструють прикладами з діяльності близьких
їм дорослих, батьків залучають до оцінки сус-
пільних явищ, спільної участі з дітьми у гро-
мадських справах. Оскільки головною метою
повідомлення цих знань є формування визна-
ченого ставлення до суспільного життя, вихо-
вання патріотичних почуттів, педагог зобов’я-
заний продумати форму, структуру заняття,
дібрати спеціальні прийоми, що пізнавальну ак-
тивність і емоційне навантаження кожного за-
няття. З дітьми старшого дошкільного віку до-
речно організовувати та проводити заняття-ек-
скурсії, заняття-бесіди, заняття-ігри, заняття-
спостереження з елементами пізнавальної
практичної діяльності.

Розглянемо коротко сутність кожної форми
занять.

Заняття-екскурсія відрізняється динаміч-
ністю форми організації та структури. Місцем
його проведення може бути парк, сквер,
спортивна зала, підприємство, заклад побуту.
Структура заняття-екскурсії «подрібнена», тоб-
то складається з невеликих частин, що можуть
бути контрастними за характером діяльності:
організоване спостереження невеличким гру-
пами, самостійне спостереження, гра, збір при-
родного матеріалу і т.п. Щоб знання знайшли
відображення у вчинках, вони повинні багато-
разово закріпитися в різноманітних життєвих
ситуаціях, які близькі та зрозумілі дітям.

Заняття-бесіда передбачає закріплення,
уточнення, систематизацію знань дітей, форму-
вання уміння слухати педагога та дітей. Обов’яз-
ковою умовою організації заняття-бесіди є ство-
рення ситуацій, де змогли б висловитися якомо-
га більше бажаючих. Серед методичних прийомів
проведення бесіди особливо важливі такі, як от:
розвиток уміння не тільки слухати запитання, і а
задавати його; природність та невимушеність
проведення бесіди; доцільність добору ілюстра-
тивного матеріалу та художніх творів.

Заняття-гра охоплює процес занурення,
систематизації та збагачення уявлень про на-
вколишнє, зв’язок з конкретною практичною
діяльністю дітей з урахуванням психологічних і
вікових особливостей, а також зацікавленістю
дітей до ігрової діяльності. Проте, організовую-
чи гру (дидактичну, творчу, рухливу, гру-драма-
тизацію), педагог має пам’ятати про структуру
кожного виду гри, про обов’язкові її компонен-
ти: дидактичну мету, ігрові правила, ігрові дії.
Для дитини гра визначається ігровою дією, ігро-
вим правилом. Тому педагог зобов’язаний ство-
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рити ситуацію «якщо…, то…», тобто визначи-
ти правило гри, без виконання якого гра не
здійсниться.

Заняття-спостереження з елементами
пізнавальної практичної діяльності визнає за
мету розширення чуттєвого досвіду дітей, на-
дання їм нових відомостей про рідний край че-
рез безпосереднє спостереження. Ця форма
спеціально організованих занять проводиться
під час спостереження за живою природою
рідної місцевості, проведення невеличких екс-
периментів, вирішення логічних завдань.

Важливим напрямом патріотичного вихован-
ня є прилучення до народознавства – вивчення
культури, побуту, звичаїв рідного народу. До-
шкільників ознайомлюють з культурними і ма-
теріальними цінностями родини і народу, пояс-
нюють зв’язок людини з минулими і майбутніми
поколіннями, виховують розуміння смислу жит-
тя, інтерес до родинних і народних традицій.

 Значну роль у вихованні дітей відіграють на-
родні традиції – досвід, звичаї, погляди, смаки,
норми поведінки, що склалися історично і пе-
редаються з покоління в покоління (шанувати
старших, піклуватися про дітей, відзначати па-
м’ятні дати тощо). З традиціями тісно пов’язані
народні звичаї – усталені правила поведінки; те,
що стало звичним, визнаним, необхідним; фор-
ма виявлення народної традиції (як вітатися,
як ходити в гості та ін.).

Діти мають поступово усвідомлювати, що
моральний аспект патріотизму полягає і в роз-
витку національної економіки (це нові робочі
місця, заробітна плата працівникам, доходи
бюджету, раціональне використання яких ро-
бить життя у рідній країні достойним), і в
підтримці національного виробника, і в еко-
номічній, господарській порядності власників
підприємств, і в розвитку меценатства тощо.
Щодо цього педагог може використати прикла-
ди з історії і з сучасного життя країни. Доціль-
ним у патріотичному вихованні дітей дошкіль-
ного віку є використання творів художньої літе-

ратури, в яких ідеться про історію і сьогодення
України, життя дітей і дорослих.

Формування патріотичних почуттів дітей по-
требує налагодження тісних зв’язків з сім’єю.
Успіх патріотичного виховання значною мірою
залежить від національної та міжнаціональної
культури батьків і педагогів. Батьківщина почи-
нається з рідної домівки, вулиці, селища. Вив-
чати з дітьми місця, де проживаєш, знати, чим
вони прославляються, – завдання підсильне
кожній сім’ї. За уважного ставлення батьків до
виховання патріотичних почуттів їхніх дітей кож-
на прогулянка може стати засобом формуван-
ня піднесених почуттів.

Таким чином, головним завданням патріо-
тичного виховання дітей дошкільного віку є фор-
мування основ національної самосвідомості –
відчуття належності до певної нації, яка вияв-
ляється в етнічному самовизначенні (віднесенні
себе до певної етнічної групи). Основою націо-
нальної самосвідомості є національні почуття
– комплекс емоцій, які фіксують суб’єктивне
ставлення людей до своєї нації, її потреб і норм
життя, а також до інших народів. Важливо, щоб
сформовані у ранньому дитинстві національні
почуття, елементи національної свідомості
мали моральну спрямованість.

Справжні патріотичні почуття здатний ви-
ховувати високоосвічений, інтелігентний педа-
гог-патріот, який разом з дітьми щиро радіти-
ме успіхам вітчизняних спортсменів, артистів,
учених, переживатиме їх невдачі. Такий педа-
гог зуміє допомогти дітям усвідомити, що пат-
ріотизм є благородною пристрастю людини,
він не має нічого спільного з національним
егоїзмом.

Усе це активно сприятиме формуванню у
дітей етики міжнаціонального спілкування, яка
стосовно дитини-дошкільника передбачає сим-
патію, доброзичливість, повагу до однолітків і
дорослих різних національностей, їхніх націо-
нальних традицій і звичаїв, інтерес до їхнього
життя, культури.
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Запорукою державності України є насам-
перед національне самоусвідомлення

самих українців, вибудоване на спільних цінно-
стях, як-от: територія, мова, історія, духовні
уявлення і культура, література, релігія, народ-
на творчість і ремесла. «Хто ми, що ми, чиїх
батьків діти?» – ці безсмертні поетичні рядки
Т.Г.Шевченка націлюють кожного на визначен-
ня основоположних питань для розвитку лю-
дини як представника нації і держави, бо «без
самопізнання й пізнання світу неможливі і тво-
рення його та самотворення ідеалу» [1.183].

Карта української мови, створена Російським
імператорським географічним товариством, у
1871 р. засвідчує, що етнічні українські території
простягаються від Попраду (нині Словаччини) на
заході до Воронежа і Кубані (нині Росія) на сході,
Берестейщини (нині Білорусія) на півночі й до
Перекопу на півдні. Азовське море при цьому –
внутрішнє море України. Багату і щедру украї-
нську землю постійно намагалися загарбати чу-
жинці, тому в силу несприятливих історичних об-
ставин сьогоднішні кордони України склалися
тільки після Другої світової війни на територіях
етнічних українських земель, які свого часу були
підпорядковані Польщі, Росії, Австро-Угорщині,
Румунії. Всі чужинці, як зазначає П.Кононенко,
свідомо впроваджували демографічну політику,
внаслідок якої українці на своїй власній території
ставилися на межу перетворення в етноменши-
ну чи взагалі витіснялися зі своєї землі [1, 284].
Однак, попри всі негаразди, українці зуміли вит-
ворити спільну загальнонаціональну культуру,
мову, упродовж віків сформувався український
менталітет – людини духовно багатої, розумної і
внутрішньо зосередженої, працьовитої, терпля-
чої, витривалої і мужньої.

ЛІТЕРАТУРА  РІДНОГО  КРАЮ  В  КОНТЕКСТІ
ЛІТЕРАТУРНОЇ  ОСВІТИ:  ІННОВАЦІЙНІ  ПІДХОДИ

Особливу роль у формуванні національно-
го менталітету і, відповідно, національного ви-
ховання відіграє художнє слово, під пером
письменника воно творить особливі знакові
субстанти – художні образи рідної землі: са-
док вишневий коло хати (Шевченко), Красо
України-Подолля (Леся Українка), Верховино,
світку ти наш (Устиянович). Особливе значен-
ня у процесі формування самосвідомості
відіграє природне середовище, яке особливо
впливає на характер розвитку національного
буття. Таким чином, у художній літературі при-
рода України виокремлює певні етнокультурні
регіони: Франкове Прикарпаття, Буковина
Ольги Кобилянської, степи неміряні Карпен-
ко-Карого, Волинь Уласа Самчука, Таврія Оле-
ся Гончара, Полісся Валерія Шевчука, Закар-
патська Верховина Івана Чендея. У підсумку
– це цілісний образ України. Однак кожен із заз-
начених регіонів має свою специфіку, яка обу-
мовлена якістю ґрунтів, горами чи степом, ліса-
ми, водоймами, що загалом творить специфі-
чний життєвий простір людини, яка і є прооб-
разом героя твору художньої літератури.

Сьогодні Україна належить до кола великих
держав. Загальна кількість етнічних українців у
світі сягає 70 млн., однак тільки більше половини
мешкає на території держави Україна. Великі ук-
раїнські общини на сьогодні існують у Канаді,
США, Бразилії, Аргентині, Австралії та ряді євро-
пейських країн. Вони посіли вагоме місце у со-
ціумі цих країн, водночас продовжують плекати
національну культуру, здійснюють істотний вплив
на рішення урядів щодо українського питання. В
літературі відомі Празька та Нью-Йоркська літе-
ратурні школи, творчість багатьох українських
письменників зарубіжжя стала предметом вивчен-
ня в сучасній загальноосвітній школі.

Відомо, що любов до своєї Вітчизни почи-
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нається з любові до рідного краю.
Однак програма з літературної освіти, зап-

ропонована МОН України для загальноосвіт-
ньої школи, не може забезпечити належного
вивчення ні літератури різних регіонів держа-
ви, ні тим паче українського зарубіжжя. Таким
чином, українське етнокультурне розмаїття,
втілене в літературних образах, не завжди зна-
ходить місце у змісті літературної освіти.

 Інноваційний підхід щодо вирішення цієї пе-
дагогічної проблеми було знайдено, коли для
вивчення літератури рідного краю було ви-
ділено по 4 години начального часу у 5 – 11
класах в межах загального курсу з української
літератури. Загалом курс складає 28 годин.

Запропонований підхід до вивчення літера-
тури рідного краю дозволяє розкрити учням
найсуттєвіші риси красного письменства пев-
ного регіону в контексті загальнонаціональної
літератури.

Суть інновації полягає насамперед у твор-
чому підході до самого педагогічного процесу
як з боку вчителя, так і вчених-педагогів. Вик-
ладання курсу літератури рідного краю вима-
гає не тільки ознайомлення з літературними
текстами, біографіями письменників, але й
широкого кола культурологічних знань, історії
та етнічних особливостей певного регіону.

 На часі створення єдиних вимог щодо вик-
ладання цього курсу літератури рідного краю.
І тут перше слово за інститутами післядиплом-
ної педагогічної освіти.

Предметом нашої статті є досвід роботи з
цієї проблематики в Закарпатському інституті
післядипломної педагогічної освіти.

Закарпаття майже упродовж тисячоліття пе-
ребувало в складі Угорщини, Австро-Угорщини,
Чехословаччини і тільки у 1945 р. стало части-
ною УРСР. Однак попри всі історичні негаразди
закарпатські русини-українці зуміли зберегти
свою національну самоідентичність, і на сьогодні
українська етнічна група області сягає 1 млн. чо-
ловік. Роль рідного слова у цьому процесі неза-
перечна. Свідченням цьому є народні пісні, каз-
ки, легенди, перекази, переклади на старослов-
’янську мову Біблії ще у XVI ст. (Королівська –
перекладач Ст. Граматик, Колочавська – пере-
кладач дяк Іван Лугош), літературна творчість
В.Довговича, О. Духновича та інших зачинателів
нової руської (української) літератури у ХIХ ст.

Роботу з дослідження літератури рідного
краю в ЗІППО започаткував проф. С.І.Жупанин
(1936-2005) ще на початку 90-х років. минуло-
го століття. Він запропонував ввести спецкурс

з вивчення літератури рідного краю і уклав ав-
торську Програму для 5-9 класів гімназій, ліцеїв
та колегіумів, видав у двох книгах навчальний
посібник «Верховиночка. Література рідного
краю», К.: Рута, 2003 р. (рекомендовано МОН
України, лист № 030420021/11-1084 від
03.04.2002 р.) [2].

Відтоді минуло більше десяти років. За цей
час вийшли друком антології хрестоматійного
типу з літератури рідного краю «Закарпатське
оповідання ХХ ст.», «Закарпатська поезія ХХ ст.»,
«Закарпатська література для дітей ХХ ст.» [3-
5], а також книги вибраних творів так званих «ук-
раїнських буржуазних націоналістів», а на-
справді провідних письменників краю міжвоєн-
ного періоду: Зореслава (С.Сабола), І.Ірлявсь-
кого (Рішка), Марка Бараболі (І.Рознійчука), Д.По-
повича, І.Ірлявського, А.Карабелеша, І.Невиць-
кої, А.Ворона, читачі змогли прочитати заборо-
нені в радянські часи поезії Ф.Потушняка,
М.Рішка, А.Патруса-Карпатського, Ю. Боршоша-
Кум’ятського, низка творів сучасних закарпатсь-
ких письменників відзначена високими літера-
турними преміями, так П.Мідянка і М.Дочинець
стали Шевченківськими лауреатами.

Вчені інституту прилучилися до процесу
правдивого відтворення історії літератури За-
карпаття. Теоретичні та історичні аспекти з
літератури рідного краю, біографії письмен-
ників подано в монографіях «Письменники
Срібної Землі» [6], «Виховний потенціал дитя-
чої літератури Закарпаття» Ходанич Л.П. [7],
книзі статей «Шляхом пізнання» Ходанича П.М.
[8], На допомогу вчителеві видано «Літератур-
ну карту Закарпаття» [9], буклет «Сучасні
письменники Закарпаття» [10].

Різноманітним аспектам крайової літерату-
ри присвячені книги, дисертаційні досліджен-
ня Е.Балли, В.Барчан, Н.Вигодованець, Л.Го-
ломб, О.Довганича, М.Жулинського, С.Жупа-
нина, М.Зимомрі, О.Кевешлігеті, М.Козак, О.Ми-
шанича, В.Попа, Н.Ребрик, Д.Федаки, С.Феда-
ки, Н.Ференц, І.Хланти, П.Ходанича, зарубіж-
них дослідників М.Баботи, М.Мушинки М.Рома-
на,О.Рудловчак та інших.

Таким чином, в останні роки здійснено ваго-
му роботу з систематизації й аналізу неймовір-
но великого текстового матеріалу – від фольк-
лору до сучасної літератури. Слухачі курсів у
ЗІППО мають змогу прослухати спецкурс «Літе-
ратура рідного краю» (доц. Ходанич П.М.), лекції
з дитячої літератури та поезії Закарпаття, ме-
тодики викладання літератури (доц. Ходанич
Л.П.), усної народної творчості (доц. І.В.Хлан-



ОСВІТА  ЗАКАРПАТТЯ104

та), що в підсумку націлює і дає певну підготов-
ку до проведення відповідних уроків у школі.

Виходячи з напрацьованого досвіду, було
розроблено нову Програму з літератури рідно-
го краю для загальноосвітніх навчальних зак-
ладів Закарпатської області з навчанням укра-
їнською мовою 5-11 класів [11].

Програма передбачає вивчення, читання й оз-
найомлення школярів з кращими зразками усної
народної творчості Закарпаття, творчістю відо-
мих письменників Закарпаття від початку ХIХ ст.
і до нашого часу, вона спрямована на усвідом-
лення дітьми єдності українського народу по
обидва боки Карпат попри багатовікове перебу-
вання Закарпаття у складі чужих держав.

Програма зорієнтована на вивчення і пізнан-
ня літератури рідного краю в контексті загаль-
ноукраїнського і загальноєвропейського літе-
ратурного процесу. Автори Програми виходи-
ли з того, що урок літератури рідного краю
впливає на формування характеру та переко-
нань учнів, відповідно, літературні тексти відби-
ралися за наступними критеріями:

- відповідність сприймання творів дітьми
певного віку, врахування їх психо-вікових інте-
ресів;

- високий естетичний рівень, стильове
багатство творів;

- широке коло тематики, яке загалом
відображає в художньому слові різноманіття
соціального життя, важливі історичні події, бо-
ротьбу закарпатських українців за возз’єднан-
ня з Україною;

- художньо-образне відображення мо-
ральних цінностей в умовах полікультурного і
поліетнічного співжиття населення Закарпаття.

Вивчення літератури рідного краю дає вчи-
телеві широкі можливості для творчої ініціати-
ви, насамперед, вивчення творчості письмен-
ників, які народилися в рідному районі (місті,
селі), що сприяє формуванню інтересу учнів
до красного письменства через своєрідну
«упізнаваність» автора і героя. Важливою
складовою уроків літератури рідного краю є по-
шукова робота учнів під час вивчення біографії
письменника, формування літературознавчих
інтересів у сфері дослідження тематики творів,

літературних героїв та їх прототипів, лінгвістич-
них характеристик текстів, описів пейзажів,
портретів героїв, побутової культури, які вка-
зують на органічний взаємозв’язок автора з
малою батьківщиною.

Програма орієнтує вчителя на організацію
зустрічі з письменниками, позакласну роботу, зок-
рема, влаштування літературних читань, вечо-
рів,учнівських наукових конференцій та диспутів,
написання наукових робіт в МАН, діяльність літе-
ратурних гуртків тощо. З цією метою Програма
пропонує список рекомендованих для само-
стійного читання творів крайової літератури.

У структурі Програми з літератури рідного краю
належне місце відводиться міжпредметним зв’яз-
кам. Під час вивчення кожної з тем учитель пови-
нен демонструвати знання історії Закарпаття, мо-
вознавства, художньої культури, фольклористики,
етнопсихології, а також етнокультурне і мовне роз-
маїття краю, характер довкілля (гори, долини), що
позначатиметься на тематиці творів і характери-
стиках літературних героїв. На уроках літератури
рідного краю доцільно демонструвати твори мо-
нументальної та меморіальної скульптури, які по-
в’язані з життям і творчістю письменників, кіно- і
телеекранізацію за творами письменників, відвіду-
вати театральні постановки, слухати музичні тво-
ри на слова поетів рідного краю,знайомитися з ілю-
страціями до літературних творів тощо. Програма
передбачає твори для текстуального вивчення, а
також самостійного читання на вибір учителя та
учнів, вивчення напам’ять окремих поезій. З ме-
тою інтегрування здобутих знань, сформованих
умінь і навичок учнів пріоритетним залишається
ідейно-художній аналіз твору.

Визначаючи перспективи формування націо-
нальної самосвідомості молодого покоління ук-
раїнців, мусимо визнати у цьому процесі й особ-
ливо важливу роль художньої літератури і літе-
ратуру рідного краю зокрема, позаяк слово – один
з найнадійніших оберегів народу, його духовна
святиня. Художнє слово – це вияв естетичної
свідомості, сконцентроване вираження націо-
нального буття у всіх його проявах. Літературне
краєзнавство як складова частина літературної
освіти вимагає справді інноваційних підходів, кре-
ативного ставлення до уроку літератури.
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Гич Г.М.

«Світ, в якому ми живемо, переповнений
текстами, написами, знаками»

(Ю. ОЛЕША)

Інтерес до означеної теми пов’язаний з по-
шуком відповіді на питання, яке останні-

ми роками турбує бібліотекознавців, бібліоте-
карів, педагогів та батьків: чому діти і підлітки
читають мало або взагалі не читають? Можна
аналізувати потреби, інтереси, асортимент
книг для дітей і підлітків, але допоки не стане
зрозумілим, що є певні бар’єри їх читацької
діяльності, не можна розробити реальні ме-
тодики активізації читацької поведінки цієї ауди-
торії.

Можна спрогнозувати, що сучасні діти та
підлітки не сприймають тих лінійних текстів, на
яких зростало та виховувалось покоління їх
батьків та дідів. Безумовно. Можна припусти-
ти, що наші діти для читання потребують інших
текстів. І знову відповідь позитивна та очевид-
на.

Саме пошук відповідей на ці питання і
призвів до теми «креолізовані тексти» (2, 3, 4).
Тема виявилась надзвичайно плідною і ціка-
вою як з точки зору педагогіки, так і бібліоте-
кознавства.

Перш ніж аналізувати креолізовані тексти,
зробимо невеликий екскурс до теми, яка і виз-
начила інтерес до нових форм подачі навчаль-
ної інформації. Мова йде про так звану «кліпо-
ву свідомість», яка посідає сьогодні чільне

КРЕОЛІЗОВАНІ  ТЕКСТИ  В  ОСВІТНЬОМУ
СЕРЕДОВИЩІ  ХХІ  СТОЛІТТЯ

місце серед проблем, що активно вивчаються
філософами, психологами і педагогами (5, 7,
10).

Це поняття у філософсько-психологічній літе-
ратурі з’явилося наприкінці 90-х рр. ХХ в.; воно
означає здатність людини сприймати світ через
короткий, яскравий посил у формі або відеоклі-
па (звідси і назва), або теленовин. У російській
науці першим використовує термін «кліпове мис-
лення» філософ Ф. І. Гіренок, вважаючи, що по-
нятійне мислення перестало відігравати важли-
ву роль у сучасному світі. Він стверджує, що сьо-
годні відбувається заміна лінійного мислення не-
лінійним: «... ми в собі виховали розуміння кар-
тинок. Ми сформували в собі не понятійне мис-
лення, а, як я його називаю, кліпове,... що реа-
гує лише на удар» (4). Дослідник феномену кліпо-
вості висловлює тезу про те, що понятійне мис-
лення перестало відігравати важливу роль у су-
часному світі. Сьогодні сформоване зовсім інше
мислення, оскільки формується воно переваж-
но не книгами, а образами всесвітньої комп’ю-
терної мережі.

Спираючись на погляди раніше згадуваних
дослідників, можна стверджувати, що кліпове
мислення призводить до: масового синдрому
розладу уваги; втрати бажань пізнання нового;
знищення потреби та здатності до творчості,
чому сприяє постійне використання вторинної
інформації на рівні її переробки та комбінуван-
ня; неструктурованості в бажаннях та вчинках;
невідповідності образу думок образу життя; не-
послідовності в прийнятті рішень щодо розв’я-
зання проблем, навіть суто життєвих, та послаб-
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ленню відповідальності за їх наслідки; оперу-
ванню тільки змістами фіксованої довжини, не-
вмінню працювати з семіотичними структура-
ми довільної складності та зосередитися на
будь-якій інформації на довгий час; зниженню
здатності до аналізу та синтезу; «віртуальної
наркоманії», залежності від пошуку інформації,
комунікації в мережі та інших видах діяльності
людини в інформаційному просторі всесвітньої
павутини; антиінтелектуалізму та плагіату; ма-
сової неосвіченості молоді та феномену гордо-
витої захопленості своїм неуцтвом; абсолютної
впевненості у своїй правоті, завдяки тому, що
люди, які персоніфікують антиінтелектуалізм,
не усвідомлюють даної проблеми; диспропорції
між формальним та дійсним рівнем знань; різко-
му зниженню коефіцієнту засвоєння знань та
фактичної успішності навчання; фальсифікації
оцінки [2; 151].

Названих характеристик достатньо, щоб
зрозуміти: проблему кліпового мислення не
можна ігнорувати. Ця свідомість є небезпеч-
ною, але це – реалії сучасного світу і сьогод-
нішньої освіти. Не треба замислюватися над
одвічним питанням «Хто винен?». Треба ду-
мати: «що робити?»

Однією із відповідей має стати пошук но-
вих, адекватних завданням сучасності, форм і
методів впливу на учнів – у тому числі – за до-
помогою нових текстів.

Сьогоднішній учень загальноосвітнього на-
вчального закладу – це людина, що живе в су-
часному медіасвіті, свідомо чи несвідомо ко-
ристується різними медіа, зокрема Інтернетом,
комп’ютером, телебаченням та відео і знахо-
диться під їхнім впливом. Сьогодні можна го-
ворити про формування так званого «медій-
ного» покоління. Це покоління, очевидно, по-
своєму сприймає інформацію, по-своєму на
неї реагує і, поза усяким сумнівом, має потре-
бу в особливій інформації. Питання лише в
тому, якою має бути ця інформація – «звичай-
ним», усталеним текстом або мають «вийти
на арену» якісь нові тексти?

Зростання ролі візуальної інформації, поява
та активне використання нових інформаційних
технологій, а також масова комп’ютеризація
різноманітних сфер спілкування, поява комп’-
ютерних гіпертекстів, де коди різних семіотич-
них систем знаходяться в тісній та активній
взаємодії – все це дозволяє спеціалістам все
частіше говорити про «кризу вербального тек-
сту», його витіснення в ХХІ столітті образними
візуальними повідомленнями та сприяє знач-

ному зросту інтересу до невербальних засобів
письмової комунікації, інформаційна ємкість та
прагматичний потенціал яких нерідко вищий,
ніж у вербальних засобів.

Останніми роками у педагогіці значно зріс
інтерес до невербальних засобів комунікації,
так званої «візуальної інформації» – ускладне-
ного, «нетрадиційного», відеовербального,
складеного, полікодового, креолізованного тек-
сту [Е. Е. Анісімова, В. М. Березін, Л. С. Боль-
шиянова, Н. С. Валгина, Л. В. Головіна,
А. Ю. Зенкова, О. Л. Каменська, В. М. Клюка-
нов, Е.О. Лазарєва, Н. Ст. Месхишвили,
О. В. Пойманова, Ю. А. Сорокін, Е. Ф. Тарасов,
L. Bardin, B. Karlavaris, S. D. Sauerbier та ін.]
(5).

Креолізовані тексти (від франц. crйolisation)
– це тексти, фактура яких складається з двох
негомогенних частин: вербальної і невербаль-
ної. Метафоричний термін «креолізований
текст» належить вітчизняним лінгвістам, пси-
холінгвістам Ю. А. Сорокіну та Є. Ф. Тарасову
[8, 180].

Відносно письмової комунікації до креолізова-
них текстів відносять тексти, домінанту поля па-
ралінгвістичних засобів яких створюють іконічні
(зображувальні) засоби. Світ креолізованих текстів
дуже різноманітний. Він охоплює тексти газетно-
публіцистичні, науково-технічні, тексти – інструкції,
ілюстровані художні тексти, тексти-реклами,
афіші, комікси, плакати, листівки тощо. Роль кре-
олізованих текстів зростає, і це знаменує собою
якісно новий процес мовленнєвої комунікації
(електронної). Наприклад: кінотексти, тексти ра-
діо і телебачення, рекламні тексти тощо.

Зростання інтересу до проблеми візуалізації
обумовлено самими вимогами сучасної кому-
нікації. Очевидно, що «ескалація зображення»
не тільки знаменує собою якісно новий про-
цес розвитку мовленнєвої комунікації, але і
відповідає першочерговим потребам сучасних
дітей та підлітків. Таким чином, глобальний світ,
світ постсучасності, орієнтується на візуаль-
ний спосіб подання інформації. Глобальний
масштаб діяльності підштовхує людство до
створення інтернаціональної мови, якою може
стати мова візуалізації. Ця мова, по-перше,
відповідає потребі оптимізувати людську взає-
модію для досягнення більш високого рівня
ефективності; по-друге, відповідає потребі по-
долання прихованих стереотипів літературної
мови; по-третє, може сприяти нелінійному,
більш відкритому характеру нових людських
досвідів.
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За думкою дослідників, креолізованим тек-
стам притаманні ті ж категорії, що і «класич-
ним» гомогенним вербальним текстам: основ-
ними властивостями креолізованих (як і зви-
чайних) текстів є цілісність і зв’язність.

Основні компоненти креолізованого тексту
– вербальна частина (напис/ підпис, вербаль-
ний текст) і іконічна частина (малюнок, фото,
таблиця). У різних типах тексту вони зустріча-
ються в різних комбінаціях. Найбільш поширені
моделі: зображення + написи/ підписи (бігборд,
плакат), серія зображень + написи / підписи,
що їх супроводжують (комікс, альбом), вер-
бальний текст + зображення без напису /
підпису (листівка, художній текст), основний
вербальний текст + зображення і супроводжу-
вальний напис / підпис (газетно-публіцистичні,
документні, наукові, науково – популярні).

Створюються креолізовані тексти трьома
основними способами:

1) вербальний текст + зображення: до тра-
диційного вербального тексту додається зоб-
раження;

2) зображення + вербальний текст: до ілю-
стративно-візуальних елементів додаються
вербальні компоненти;

3) вербальний текст = зображення: текст
спочатку створюється як креолізований, вер-
бальні та ілюстративно-візуальні компоненти
підбираються спеціально для взаємодії з ним.

Таким чином, креолізовані тексти можна і по-
трібно використовувати у навчальному процесі.

Сучасні діти та підлітки є переважно візуа-
лами за типом сприйняття інформації, і бачать
світ через призму «картинок», відеозображень.
У старшокласників, скажімо, негативна
«кліповість» виявляється яскравіше: це пов’я-
зане з тим, що педагоги вимагають від них чи-
тати першоджерела, навчальну літературу,
конспектувати і аналізувати її. А покоління
«швидких кнопок» хоче, щоб навчальна інфор-
мація подавалась їм у звичній для них стислій,
«кліповій» формі (презентації уроків, стислі їх
конспекти, опорні схеми, малюнки тощо). Це і
формує нові вимоги до методики подачі інфор-
мації у навчальному процесі школи.

Зважаючи на активну ігрову діяльність су-
часних дітей та підлітків, треба вивчати питан-
ня впливу основних характеристик геймифікації
на їхню поведінку щодо сприйняття та розумі-
ння текстів. Очевидно, тексти, які використо-
вуються у навчальному процесі, мають відпо-
відати таким вимогам:

1. Динаміка – використання ігрових сце-

наріїв, які вводять користувачів у процес швид-
кого реагування на події;

2. Механіка – використання розповсюдже-
них ігрових сценарних елементів (віртуальні на-
городи, статуси, бали, віртуальні товари);

3. Естетика – створення загального ігрово-
го враження, яскравої емоційної атмосфери;

4. Соціальна взаємодія – використання
технік, які забезпечують активну між користу-
вацьку взаємодію.

З огляду на важливість читацької діяльності
дітей та підлітків, без якої неможливо отримува-
ти знання, можна порадити використовувати у
начальному процесі загальноосвітніх навчаль-
них закладів такі види креолізованих текстів:

- комікси та їх японський аналог – манги;
- буктрейлер (відеоролик про книгу з ме-

тою її популяризації);
- книжковий мотиватор – зображення по-

зитивного змісту, спрямоване на створення
мотивації у прочитанні певної книги;

- літературний постер – художньо оформ-
лений плакат, що рекламує певний твір чи
діяльність письменника;

- буклет або брошура з текстовою та гра-
фічною інформацією про книгу або творчість
письменника;

- фотоколаж на літературну тему з метою
популяризації конкретного художнього твору
або творчості певного письменника;

- логотип (оригінальне графічне зображен-
ня, що пов’язується з конкретною темою або
явищем);

- «дуддл» (заставка для ГУГЛа), присвяче-
на конкретному твору або письменнику;

- скрапбукінг як оформлення фотографій,
різноманітних вирізок у сторінки та альбоми;

- кардмейкінг як створення листівок руч-
ної роботи будь-якої тематики, в тому числі і
літературної (6).

Отже, сучасне життя посилає вчителю різні
виклики, і він має реагувати на них, бути кон-
куретоздатним у сучасному інформаційному
просторі. Для цього треба використовувати у
навчальному процесі нові форми і методи пе-
редачі інформації сучасним дітям і підліткам.

Складність означеної ситуації, з нашої точки
зору, полягає ще і в тому, що вчителі і сучасна
дитячо-юнацька аудиторія – реально різні по-
коління. Відомий британський футуролог
Джеймс Мартин, який передбачив появу Інтер-
нета, поділяв людей на два типи. Перший тип
– «люди книги» – отримують інформацію з книг,
вони мають тривале («рос. – «продолжитель-
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ное») мислення. Головна відмінна риса таких
людей – великий обсяг уваги і здатність до ана-
лізу інформації. Другий тип – «люди екрана» –
наділені кліповою свідомістю, і вони кардиналь-
но відрізняються від першого типу (8). Саме
другий тип людей – це переважно сучасні діти
та підлітки, які є візуалами за сприйняттям
інформації, а отже, потребують текстів, в яких
ця їхня особливість буде врахована.

Кліпова свідомість стає умонастроєм епохи,
коли людина не має часу читати тексти, бо її
час заповнений фрагментами новоутворених
культурних феноменів. Одним із таких фено-
менів є креолізовані тексти, вивчаючи їх як особ-
ливу лінгвістичну варіацію масмедійного тексту,
вважаємо, що це може стати вихідною основою
для вивчення мультимедійних гіпертекстів, які
все більше і активніше використовуються у на-
вчальному процесі загальноосвітніх закладів.

Сьогодні з’явилось і диктує свої «правила
гри» покоління Googl, яке звикло до того, що
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на екрані монітора відбувається декілька подій
одночасно. Вони хочуть, щоб навколишній світ
миттєво реагував на їхні запити, вони живуть
«тут і тепер». Очевидно, мова йде про новий
тип поведінки дітей і молоді, на який не можна
не зважати. На цей тип поведінки мають щод-
ня реагувати вчителі, вводячи у навчальний
процес нові форми і методи подачі навчаль-
ної інформації. Серед таких форм мають бути
й креолізованні тексти, які отримують все
більше поширення в сучасній комунікації і є
одним з найбільш успішних її засобів (5).

Оскільки розпочато розгляд теми саме з
бібліотекознавчих підходів, дозволимо собі цим
і закінчити. У деяких країнах, де стали усвідом-
лювати небезпеку кліпового мислення, розроб-
ляються спеціальні тренінги, на яких навча-
ють зосереджувати увагу на одному предметі
і утримувати стан концентрації протягом три-
валого часу. Але найбільш доступний метод –
читання (звісно, не «кліпової» літератури).
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Ребрик Н.Й.

Слова набубнявілі кров’ю…
Борис ГУМЕНЮК

22 червня 2014 року для нього розпочала-
ся ще одна війна: в добровольчому батальйоні
«Азов». Душа поета стиснулася від болю, коли
загинули молоді хлопці під Волновахою, стис-
нулася до таких масштабів, що могла пропха-
тися крізь вушко голки, а серце стало таким
великим і так шалено пульсувало кров’ю, що
поет взяв власну рушницю і пішов на війну…
Так, як колись Сент-Екзюпері сів за кермо літа-
ка, Шандор Петефі ринув у бій із військами
російської армії. Байрон поквапився на допо-
могу грекам, а український поет Борис Гуме-
нюк – визволяти від російських зайд рідну Бать-
ківщину. «Пішов на війну не поет. Пішов чоловік.
Пішов українець, – пояснив він в одному зі своїх
інтерв’ю, – бо «поетом можеш ти не бути», як
відомо, «а громадянином бути зобов’язаний»…
Чоловік або народжується чоловіком, або не
народжується взагалі. І якщо ти – чоловік, і на
твою країну напали, то, незалежно від того, ким
ти є – батьком, менеджером, міністром чи
письменником – все це стає абсолютно дру-
горядним. Ти повинен взяти зброю і піти обо-
роняти свою країну. Так, як можеш. І бути ко-
рисним своїй країні там, де можеш принести
користь. Тому абсолютно жодного немає зна-
чення, ким ти був і чим займався до війни. За-
раз країні потрібні солдати, і, якщо ти можеш,
то повинен тим солдатом стати…» Це слова
його, Бориса Гуменюка – воїна-добровольця,
для якого війна стала Чином, справою Честі,
смислом Життя. «Я готовий загинути сам і вби-
ти стільки ворогів, скільки потрібно, – пояснює
солдат, – щоби мою справу не продовжували
мої діти. Якщо ми підемо з цього поля бою,
рятуючи власні шкури, то на це поле бою по-
вернуться наші діти, і вони будуть гинути. Тому
я буду тут стояти, скільки буде потрібно… А у
мене нема іншого вибору… Його в принципі
не існує… Якщо ми припинимо цю війну за-
раз, як воно є, все, нас не існує…» [1].

Борис Борисович Гуменюк – український 
поет, прозаїк, військовик, автор проекту «Ук-

ВІЙНА ЯК ЧИН. «ВІРШІ З ВІЙНИ» БОРИСА ГУМЕНЮКА
В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ СВІДОМІСНИХ

ОРІЄНТИРІВ МОЛОДІ
раїнські книги – українським тюрмам», коорди-
натор проекту «Інша література», член Націо-
нальної спілки письменників України – наро-
дився 30 січня 1965 року в селі Острів під Тер-
нополем. Журналіст за фахом.

1990 р. – побрався з літераторкою Марією
Куземко.

1993 р. – вийшла книжка віршів «Спосіб за-
хисту», займається бізнесом.

З 1997 по 1999 рр. – провів два роки в ки-
ївському СІЗО «на Лук’янівці», за «економічний
злочин», виправданий за рішенням суду.

2005 р. – видав роман про тюрму «Лук’яні-
вка».

2006 р. – прийняли до Національної спілки
письменників України.

2007 р. – на Львівському форумі видавців
презентував роман «Острів».

2009 р. – повість «Та, що прибула з неба».
2014 р. – «Вірші з війни».
Має двох доньок. Живе в Києві.
30 листопада 2013 року був серед тих, хто

зібрався на Михайлівській площі в Києві. На-
ступного дня серед перших був побитий «Бер-
кутом» у Будинку письменників та згодом 19
січня і 18 лютого, на вулиці Грушевського.

13 березня 2014 поставив свій підпис під
«Заявою від діячів культури України до творчої
спільноти світу», у зв’язку із російською агре-
сією в Україні.

22 червня 2014 року приєднався до спец-
батальйону МВС України «Азов» та відправив-
ся в зону бойових дій на схід України.

З кінця липня 2014 р. – заступник команди-
ра «Батальйону ОУН» [2].

«Мені не потрібен статус учасника бойових
дій, зарплата і добавки до пенсії. Я їду за по-
кликом, власним коштом, своїм авто, на повно-
му самозабезпеченні. Доведеться купляти ав-
томат – куплю, зможу придбати танк – куплю
собі танк. Років 20 нікого не боюся. Хочу при-
служитися своїй країні», – сказав він [3].

Письменник повідомив про плани написа-
ти твір на основі власного досвіду участі в АТО,
а також пообіцяв регулярно писати репортажі:
«Відписуватиму по два репортажі щодня –
вранці й увечері. Багато друзів зараз телефо-
нують: «Дивись, не проґав, це ж безцінний
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матеріал». Якщо культура відгукується на події
в країні, це нормально. На Грушевського моль-
берти стояли – тут дим і постріли, а художник
то малює», – зазначив він [Там само].

І дотримує свого слова: пише щодня, пише
чесно про все і всіх, пише з болем і любов’ю:
«Прикро, дуже прикро, що ця війна зачепила
наших дітей. Прикро, що шести-семирічна ди-
тина замість того, щоб намалювати тата,
маму, хатку, малює танк, солдата, бажає йому
перемогти і вижити. Обов’язково, дитинко. Ми
обов’язково переможемо. І ми обов’язково ви-
живемо…»; або «Війна, друзі, то така пекель-
на штука, в якій згорає все: цегла, бетон, скло,
метал, книги, дерева, тварини, птахи, села,
міста, ілюзії, нереалізовані амбіції, долі, імперії,
країни, народи і люди. Головним чином
люди...»; або ще: «Минулої ночі посікло оскол-
ками наших побратимів, бійців «Батальйону
ОУН», Чуба і Хана. Доправили їх в лікарню Чер-
воноармійська. Тамтешні лікарі повиймали з
хлопців залізяччя. Живі. Майже здорові. Теле-
фонують. Скучили, – кажуть, – за вами…»;
«Завжди напружуємося, коли близько 18.00 (і
так – щодня) з’являється покриття, починає
працювати інтернет і всі мобільні оператори.
Про що це свідчить? Що тварюки впритул
підійшли до наших позицій, підсилили сигнал,
а, отже, зараз почнеться атака. Начхали ми на
їхні атаки, скажу м’яко. Зате є можливість вий-
ти в ефір, сказати вам, що ми вас любимо, що
ми живі, що ми нікуди не збираємося відступа-
ти. А ви ще раз подивіться, які ми красені…»
[4]. І маса світлин…

Письмо Бориса Гуменюка небагатослівне,
чесне, різке, подекуди брутальне і надривне,
а загалом – наболіле. Перша його поетична
книжка вийшла 1993-го. 21 рік він не писав по-
езію і ніколи не думав, що до цієї справи по-
вернеться. Певно, як у Стефаника, війна спри-
чинилася до навернення писати вірші. По-
рівняння з Василем Стефаником не випадко-
ве: нова поетична збірка «Вірші з війни» – за
змістом новели, тому що це історії з реально-
го життя, і є потреба з кимось ними поділити-
ся. У них існує не якийсь ліричний герой чи
прототип, а безпосередньо конкретна люди-
на, про яку йде мова. Форма – верліброва,
новели-верлібри, новітній ліро-епос, як ко-
зацькі думи, розлогі і героїчні, як «Про Ігорів
похід» – «золоте слово зі сльозами змішане»,
як Стефаниківські імпресії – «сильно і страш-
но»…

18 жовтня 2014 року в Національній спілці

письменників України відбулася презентація
поетичної збірки Бориса Гуменюка «Вірші з
війни». Він спізнився на неї на годину і пояс-
нив це просто: «У нас о 8-й ранку був бій, а
потім десь до 10-ї наші позиції накривали міно-
метами. Це така зараза: не можеш відстрілю-
ватися, коли летить міна, бо б’ють здалеку,
треба пересидіти в окопах, бліндажах. Сьогодні
били з великокаліберних мінометів – якщо ти
не на позиції і не в окопі, найкраще знайти схо-
ванку десь у підвалі. А щоб сісти в авто і їхати,
не було й мови. Як тільки виникла пауза, вто-
милися по нас стріляти, я вирушив до вас» [5].

Із села Піски неподалік донецького аеропор-
ту, де розташований добровольчий батальй-
он «ОУН», заступник його командира Борис Гу-
менюк приїхав тоді до Києва не тільки на авто-
граф-сесію з читачами, а й у військових спра-
вах. Хоч, власне, і його книга «Вірші з війни»
причетна до цих справ не лише за змістом. Ці
поезії спершу з’явилися у Фейсбуці, завсідни-
ки якого й зібрали кошти на видання збірки, а її
тираж за три дні розкупили на Львівському
форумі видавців. Із «львівських» грошей час-
тина пішла для наступного накладу, а решта –
на потреби батальйону «ОУН», і так буде й
надалі. Хто б подумав, що знана ще зі школи
парадигма «слово – зброя», про яку мовилося
у контексті української класики, вивчаючи
творчість Лесі Українки, колись стосуватиметь-
ся віршів твого сучасника – Бориса Гуменюка і
настільки в прямому значенні, а вірші й справді
перековуються на зброю…

Подякуймо сьогодні Гуменюку за щастя
щодня закохуватися у свій народ, хоч це зако-
хання – з нестерпним болем прощань із найк-
ращими й найсвітлішими… Для означення ук-
раїнського патріотизму й героїки замала зем-
на шкала. Нині час найвищої поезії вчинків за
найжорстокіших і найпідліших випробувань, а
де знайти гідні цим вчинкам співвітчизників сло-
ва, які проймають душу й очищують її так
само? Вони у «Віршах з війни» Бориса Гуме-
нюка, якого називають чоловіком із джеклон-
донівською долею.

Відомий поет-дисидент Ігор Калинець на
зустрічі з Борисом Гуменюком, що відбулася у
рамках цьогорічного Львівського «Книжкового
форуму», зауважив: «Місяць тому я ще не знав,
хто такий Борис Гуменюк. Проте, розгорнувши
нещодавно газету «Літературна Україна» і по-
бачивши на двох розворотах його вірші, був
ошелешений. Я не міг спокійно їх читати.
Стільки болю і правди в цих рядках! Стільки
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таланту! Два розвороти у «Літературній Ук-
раїні» – це пріоритет іменитих авторів, живих
класиків… Це дійсно той автор, ті твори і та
правда, які повинні бути оцінені Нобелівським
комітетом…» [6].

«Стара шовковиця під Маріуполем…» – роз-
горнута метафора в стилі Івана Драча. Дійсно
сторічне дерево… Галаслива, зовні безтурбот-
на ватага хлопчаків довкола нього скаче, зри-
ваючи солодкі ягоди, регочеться і обмащуєть-
ся нектаром, залізає на саменький вершечок,
стаючи одне одному на плечі… А в траві під
деревом – акуратно складені «РПГ, кулемет,
автомати, СВД, каски, бронежилети…» Та мить
фронтового щастя брутально переривається
чотирма мінометами: хлопчаки в секунду «по-
кидають стару шовковицю ні в сих ні в тих круж-
ляти в танці», а самі перетворюються на су-
ворих воїнів,

Щоб вже третьої миті розчинитись там
де до неба кричала земля
І небо здригалось за обрієм
залишилась стара шовковиця сама
стоїть край битого шляху виглядає своїх

хлопчиків
ніхто до неї не приходить
ніхто не рве її перестиглих ягід
які осипаються додолу
і розтікаються наче криваві сльози
там де лежали РПГ кулемет автомати

СВД каски бронежилети
поволі почала підніматися приталована

трава
тільки гілля пам’ятає їхні руки
тільки стара порепана кора пам’ятає їхні

босі ноги

а коли на небі сходить місяць
стара шовковиця стає навшпиньки наче

дівчина
тягнеться до неба головою
намагається заглянути за небокрай
чомусь так самотньо і тривожно їй
де ви хлопці? [7]
А хлопці несли бойове чергування – при-

кривали фланг армійців з боку моря. Безвусий
воїн патрулював приватний сектор, коли про-
лунав постріл.
Бійця повело у різні боки –
і він тихо приліг на землю, наче перепочити…
В кишенях заплямованого кров’ю одягу,
який довелося розрізати ножем,
щоб швидко добратися до рани і зупинити кро-

вотечу,

поряд з дрібними грошима, пластмасовою вер-
вицею
і пластмасовим Ісусом
знайшли оцей списаний аркуш.
Я не знаю імені цього чоловіка, навіть не знаю,
скільки йому років.
Цей списаний аркуш з кишені пораненого бійця –
можливо, його перша літературна спроба,
можливо, у майбутньому великого поета
(тільки б залишився живий!) –
розірвав мені душу.
То нехай і вам розірве. [Там само]

Абсолютна стриманість, відсутність будь-
якої образності, ніякої лірики – лише гола прав-
да. І далі автор на повному контрасті як інтер-
текст подає справді дивовижної щирості й сили
текст:

Ми лежали в холодній землі
Ми сто років сиділи у схроні
Я пропав би в цій повній імлі
Якби не твої долоні
Ми забули свої голоси
Ми ставали схожі на тишу
Я щоночі у бога просив
Щоб мене не залишив
Ми були глухі і німі
Якби не твої губи
Які у цій повній пітьмі
Шепотіли мені «любий»
Я дивився в очі землі
В її чорне люстерце
Я вже бачив там свою смерть
Якби не твоє серце
Ми лежали на вогкому дні
Нас їли наші могили
Ти крізь ніч озивалась мені
Говорила мені «милий»
Ми довго сиділи в землі
Ми втратили очі
Ми спали на битому склі
Вічного дня як ночі
Ми вийшли зі своїх могил
Ми розправили крила (плечі)
Ми потужним помахом крил
Залишили свої могили
(повертаємось в гнізда лелечі)
Ми вийшли зі своїх темниць
Ми хочемо сонця і волі
Ми кажемо вам усім:
Доволі доволі доволі!  [7]
Подібний душевний імператив знаходимо у

Миколи Вінграновського:
У синьому небі я висіяв ліс,
У синьому небі, любов моя люба,
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Я висіяв ліс із дубів та беріз.
У синьому небі з берези і дуба.
У синьому морі я висіяв сни,
У синьому морі на синьому глеї
Я висіяв сни із твоєї весни,
У синьому морі з весни із твоєї [8];

у Івана Драча:

Ми – двоє крил. 
І ти і я. 
Ти – двоєкрил, 
Бо я – твоя.
Ми – двоє вуст. 
Тобі й мені 
В губах цих глузд 
На самім дні.
Ми – двійко серць, 
Мов подихтьох. 
Затятий герць, 
Звитяжці – вдвох.
Вдвох – переможці, 
Вдвох – переможені. 
Втоплені – в ложці, 
В краплині кожній,
А океани 
Нам по коліна. 
Подвійні рани – 
Віно до віна.
Вдвох – безневинна 
Одна вина, 
Вдвох – таїна 
Одним одна... [9]

А згадайте Олександра Кочеткова «Балла-
да о прокуренном вагоне» (1932). Перші ряд-
ки перейняті тими самими почуттями:

С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них, –
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг! [10]

Але ж в Гуменюка: це – надривно-заклич-
но-заклинальний Маланюківсько-Ольжичівсь-
кий дух, це – нескореність карпатських січо-
виків, возвеличена в поезіях В. Ґренджі-Донсь-
кого і Зореслава, І. Ірлявського й І. Колоса,
Ф. Моґіша й К. Вагилевича; це – «нас тут три-
ста, як скло, товариства лягло» чи «окропіте-
кров’ю-Шевченкове-заповітне», це – безстраш-

на козацька душа, це – самодостатність, на-
родження воїна, за великим рахунком – націо-
нально-свідомого воїна… Рве серце? Без сум-
ніву, рве. Чому? Очевидно, тому, що апелює
до якихось засадничих українських архетипів –
у першу чергу, волі, а далі – історичної пам’яті,
часової тяглості і вірності їй, самозреченості
во ім’я найсвятішого… Ця екстремальна мо-
дальність на сьогоднішній війні переростає
межі винятковості і стає нормою повсякден-
ності: війна – щоденна виснажлива робота,
найнеобхідніша, архіважлива робота, а
смерть… Якщо треба заплатити життям, то –
будь ласка:

Я вчора вмер.
Я лежу розкинувши руки у високій траві
І широко відкритими очима дивлюся у небо.

Я вчора вмер.
Так треба.
Щоб перемагати
Ми повинні постійно приносити криваву

жертву війні.

Вчора настала моя черга.

У війни свій бог
Свої жерці й капелани
Не схожі на тих яких я бачив колись
у Софійському храмі
Коли приходить час платити війні данину
Життя бійця можна відкупити
Обміняти його на життя трьох діток
Трьох діток чоловічої статі
Якщо жіночої – то вдвічі більше
Трьох жінок
Одна з них неодмінно мусить бути вагіт-

ною
І п’ятьох-шістьох старих.
Деякі так роблять
Через слабкість духу
Від страху
Здебільшого це притаманне солдатам

темного війська.
Я так не зміг.
Звісно можна спробувати відкупитися кро-

в’ю Господньою
Але це те саме що прикриватися в бою

жінкою з дитиною
Тією зі стіни Софійського
Чи ось цією з передмістя Горлівки
Однаково
Адже це просто слабка жінка з маленькою

дитиною.
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Якщо ти солдат
Ти не повинен ніким прикриватися
Ти маєш усіх викупляти собою [7].
«Викупляти усіх собою» – це твій чин, сол-

дате. Це не обговорюється. Бо інакше – зне-
важатимеш себе. Адже ти знаєш, що

вмирати зовсім не боляче
Жити – боляче.
У вас на землі усім так боляче!
Навіть звідси видно як вам боляче
Усе ваше життя –
Біль біль біль.

А тут – стільки неба!
Ви собі навіть не уявляєте скільки тут

неба!
Неба за яке не треба битися
Неба якого вистачить усім.

Ніби все гаразд
Я – вмер
Бо так треба
Але десь потайки я вам заздрю
Я сумую за вами
Я страшенно за вами сумую
Заздрю вашому болю
І мрію колись повернутися
Щоб знову зустрітися з вами
Навіть якщо доведеться ще раз
Пройти крізь біль [7].
На цій стоклятій війні стає нормою навіть

її запах:
Ти пахнеш порохом
Твої руки обличчя волосся одяг взуття
Скільки не вмивай не пери – пахнуть поро-

хом
Вони пахнуть війною
Ти пахнеш війною
І стаєте ви з війною суть одно [7].
Ви – це війна. Війна – це смерть. Отже, ви

– це смерть. Ні, отже, ви на війні. А значить –
за життя. Бо ж ви – любов. І цей мілітарний
наратив у приватному трактуванні Гуменюка
переростає у зворушливу мініатюру про пере-
могу життя над смертю: Андрія – бійця, в чиє
серце «в’їлася» війна, і відмити її не можна
нічим, руки – чорні і шкарубкі – такими руками
не обнімеш кохану, – побратими відправляють
на побачення з Марійкою – волонтеркою, що
привезла чимало потрібного – все, що Бог по-
слав у селі людям, всього п’ять тонн, – відправ-
ляють із такою світлою радістю-заздрістю-
вірою-гордістю, а він хвилюється про свої руки.
І тільки вранці, повернувшись у свій баталь-

йон, самими губами прошепотів: «Вона цілу-
вала мої руки… Уявляєте?» Важко придумати
чогось зворушливішого…

Українська модель війни мало приваблива
за художньою версією Бориса Гуменюка: тут і
недолугість командування, і відсутність спо-
рядження, і підступництво та зрада військових,
і безголовість влади, і ще багато чого. У ро-
зумінні автора, війна – це мірило совісті і честі
кожного українця. І це стосується всіх – кадро-
вих військових, добровольців, цивільних, на
передовій і в тилу:

Цей вірш починався як білий
Як ризи мучеників 18-20 лютого
Білий як щоки того чоловіка з Львівщини
Який 19 лютого вимкнув телевізора
Спересердя вирвав шнура з розетки –
Все не можу більше на це дивитися –
Сказав сполотнілій дружині
Обняв домашніх поцілував діток
Найменшу взяв на руки 
Довго гладив по голівці
Пішов на вокзал За три ціни придбав кви-

ток на потяг
Щоб хоч якось дістатися до Києва
Двадцятого о восьмій був на вокзалі
О дев’ятій – на Майдані
О десятій – на Інститутській
А об одинадцятій вже стояв перед Госпо-

дом
У білих ризах
Бо простилися йому всі гріхи його 
Свідомі і не свідомі
Бо відкупив він своєю жертвою
Не одне місто і не одне село
І сидітиме він довіку 
Праворуч від Сина Отця нашого 
Бо за народ свій життя віддав
Скам’яніла від горя жінка 
Дивиться тепер на нього 
Витесаного з каменю
А старенька ледь жива мати
Ходить по добрих людях
Б’ється головою до високих порогів
Добрим людям клямки обціловує
Дайте хоч яку копійку родині
Та ж лишив трійко малесеньких діток Ай!
А добрі люди сидять за дубовими дверима
З написом обід з 9 до 18
Зиркають на неї спідлоба недобрими очи-

ма
Чого вона ходить
Вона хіба не бачить – зайняті Їмо
Поступово мій білий вірш міняється на лиці
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Рядки беруться чорним від люті
Від образи наливається кров’ю
Вірш стає мокрим і солоним 
Як кінці хустки згорьованої матері… [7].
Класично-баладний образ «згорьованої ма-

тері» знаходимо у циклі «Може б ти не йшов,
сину…» Чоловік пішов на фронт, тепер хоче йти
і син, бо це ж його «свідомий триб». Мати не
пускає, а він іде, бо «кров загиблих воїнів пере-
тікає в його жили», і він уже належить війні.
Наступив день, коли світило сонце, день, у
який вона втратила обох:

Може б ти не йшов сину
Ой може би ти не йшов синочку
Як я нині тут сама буду
Один кут в хаті підпирати
Коли три хитаються
Небо й так вже на серце давить
Ще й стеля от-от обвалиться
А що там доброго на тій війні.

А чи я коли Вас не слухав мамко
А чи я коли Вам слово лихе сказав мамцю
А чи Ви мамко мене не любите
Ой пустіть мене мамцю на війну.

Ой не пущу тебе на війну сину
Ой не пущу тебе на війну синочку
Таж пішов на війну твій батько
А тобі щойно на Покрови буде вісімнадцять
Пречиста принесла мені тебе в запасці
Ой не пущу Ой не пущу.
Ой пустіть мене на війну мамко
Ой пустіть мене на війну мамцю
Бо як коло Вас лишуся
То як людям в очі гляну
А що я людям скажу…
Був день світило сонце
В той день вона втратила їх обох.
Чоловік підірвався на міні
Кажуть не було що в домовину покласти
А в сина влучив снайпер.
Стеля обвалилася в хаті
Не могла сама довше її тримати
В один день усі троє вкрились небом
В один день усі троє стали небом [7].
Типова балада-пісня, з гіперболою, пере-

творенням і символами, ритмом, повторами
й голосінням. І від того ще більше вражаюча.
Взагалі, Борис Гуменюк – поет Правди, без-
жальної правди. Його серце виспівує те, що
відчуває: без пафосу, без патетики, без верес-
ку. Про війну з пафосом писати не можна. Про
смерть з пафосом писати не годиться. У тому,

що стріляють гармати, нема поезії. Поезія з’яв-
ляється у короткі хвилини страшної тиші, коли
тулишся до землі і радієш, що ще живий.

Сьогодні знову копаємо землю
Цю ненависну донецьку землю
Цю черству закам’янілу землю
Тулимося до неї
Ховаємося в ній
Ще живі.
Ми ховаємося за землю
Сидимо в ній тихо
Наче малі діти за маминою спиною
Ми чуємо як б’ється її серце
Як вона втомлено дихає
Нам тепло й затишно
Ще живі.
Завтра ми вже будемо мертві
Може багато з нас
Може всі  [7].
Автор просить батьків, дружин і дітей запа-

м’ятати солдатів живими і красивими, не ста-
вити великих монументів на їхні могили, не ви-
голошувати довгих промов над їхніми тілами:

Просто накрийте нас землею
І – йдіть.
Було б добре якби на тому місці було поле
Колосилося жито
Щоб жайвір у небі
І – небо Багато неба –
Ви можете собі уявити який хліб родити-

ме поле
Де лежать бійці?!
(В пам’ять про нас їжте хліб з поля
Де ми полягли.)
Було б добре якби на тому місці були луки
І багато-багато квітів
І бджола над кожною квіткою
Щоб надвечір приходили закохані
Плели вінки
Кохалися до ранку
А вдень щоб приходили молоді батьки
З малими дітьми.
(Не перешкоджайте дітям приходити до

нас.)
Але це буде завтра. А сьогодні ми ще ко-

паємо землю
Цю дорогу українську землю
Цю солодку ласкаву землю
Пишемо гуртом саперними лопатками
На її тілі
Останній вірш української літератури,
Ще живі [7].
Отож, живіть. Бо є ще ті, для яких війна –

Чин.
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П остановка проблеми. Виховання
цілеспрямованої, самостійної, відпо-

відальної особистості, здатної інтегруватися до
суспільного і культурного оточення, жити, пра-
цювати і спілкуватися з іншими людьми, гото-
вої до активної ролі в суспільстві, стає пріори-
тетним завданням сучасної школи. З огляду на
це проблема формування соціокультурної ком-
петентності молодших школярів набула особ-
ливої гостроти й актуальності. Вона охоплює
загальнокультурний розвиток, морально-есте-
тичні якості, підготовку до життєдіяльності в
соціумі відповідно до загальноприйнятих норм
і правил.

Важливим засобом реалізації означеної про-
блеми має стати шкільний підручник. Адже
впродовж всієї історії підручникотворення про-
паганда культурних і соціальних цінностей за-
лишається одним із провідних завдань на-
вчальної книги [3, с.1].

Аналіз останніх досліджень. Аналіз нау-

ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
кової літератури, присвяченої окресленій про-
блемі, свідчить, що ряд питань з теорії і прак-
тики соціокультурного розвитку учнів на уро-
ках української мови розкрито в працях М.Ва-
шуленка, О.Горошкіної, О.Кучерук, М.Пентилюк,
К.Пономарьової та ін. Роль та місце підручни-
ка у формуванні ключових компетентностей
школярів досліджували Л.Варзацька, О.Топу-
зов, І.Гудзик. Теоретико-методичні засади по-
будови підручника, його значення в навчаль-
но-виховному процесі висвітлені в наукових
роботах Я.Кодлюк, Н.Буринської, О.Савченко,
А.Фурмана, у працях учених радянського пе-
ріоду Д.Зуєва, В.Бейлінсона, М.Тупальського.
Питання, що становлять сферу наших інте-
ресів, також знайшли відображення в доробку
сучасних зарубіжних науковців А.Хуторського,
В.Беспалька, Ф.-М.Жерара та ін.

Мета статті. У цій статті зробимо спробу
окреслити можливості формування соціокуль-
турної компетентності молодших школярів за-
собами чинних підручників з української мови.

Основна частина. У сучасній педагогічній
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науці є чимало визначень поняття соціокуль-
турної компетентності. У найновіших узагаль-
нюючих дослідженнях із вказаної проблеми
стверджується, що соціокультурну компе-
тентність слід розглядати як «якісну характе-
ристику особистості, що базується на сукуп-
ності набутих знань соціальних та культурних
сфер життя, ціннісних орієнтацій; …як важли-
вий фактор розвитку особистості, соціалізації
її в сучасному суспільстві, самореалізації та
культурного самовизначення» [9]. Для вирі-
шення окреслених завдань у початковій освіті
пріоритетного значення надається урокам ук-
раїнської мови, які, на думку К.Пономарьової,
покликані «формувати соціальну активність
особистості, здатної орієнтуватися в сучасно-
му світі, підвищувати її загальну культуру, фор-
мувати в неї творчі, світоглядні, морально-
етичні якості» [8, с.9].

Ученими чітко розмежовуються дві складові
соціокультурної компетентності: соціальна і
загальнокультурна. При цьому соціальний ком-
понент охоплює готовність школярів до адап-
тації в українському суспільстві і містить такі
складові, як держава, рідний край, сім’я, шко-
ла, громадські місця [8, с.9]. Загальнокультур-
ний компонент передбачає ознайомлення з
інформацією про українську національну куль-
туру, з відомими фольклорними зразками малої
форми і застосування цих знань у мовленнєвій
практиці [8, с.10].

У початковому курсі української мови фор-
мування соціокультурної компетентності мо-
лодших школярів покликана забезпечити соці-
окультурна змістова лінія. У чинній навчальній
програмі стверджується, що загальнокультур-
ний та соціальний розвиток учнів повинен
здійснюватися в наступних напрямках:

- використання народознавчого матері-
алу, відомостей з історичного минулого Украї-
ни; засвоєння назви рідної країни та її столиці;
ознайомлення з державними та національни-
ми символами; виховання патріотизму як на-
скрізного виховного орієнтиру, любові до рідної
мови та толерантного ставлення до чужих мов
і країн; використання лінгвокраєзнавчого мате-
ріалу (пов’язаного з рідною для учнів місцеві-
стю);

- опрацювання фольклорних творів ве-
ликої та малої форми (прислів’я, приказки,
лічилки, мирилки, дитячі пісні, колискові, казки
тощо);

- ознайомлення школярів з особливостя-
ми національного мовленнєвого етикету та

правилами мовленнєвої поведінки під час
спілкування з проекцією на стійке їх викорис-
тання у повсякденному житті;

- підготовка до виконання учнями різно-
манітних соціальних ролей, у тому числі в ро-
дині, серед однолітків; вміння поводитися в
громадських місцях відповідно до загальноп-
рийнятих норм; засвоєння правил поведінки на
природі, виховання бережливого ставлення до
довкілля [7, с.16-17, 36-37].

У сучасній лінгводидактиці існує думка, що
соціокультурне спрямування шкільної україно-
мовної освіти повинно реалізовуватися на тек-
стовій основі. Як зазначає О.Кучерук, «дидак-
тичні тексти – це засоби навчання, що несуть
культуру» [6, с.5]. Відтак текстоцентричні тех-
нології набувають неабиякої актуальності в
методиці викладання української мови і в по-
будові сучасних підручників зокрема. Таким
чином, провідним засобом реалізації вищевка-
заних завдань щодо формування соціокультур-
ної компетентності школярів стає шкільний
підручник, який теоретики навчальної книги
розглядають як носій змісту освіти і як засіб
процесуального забезпечення навчання.

Автор одного з підручників з української мови
для початкових класів відомий український
методист М.Вашуленко стверджує, що компе-
тентнісно-орієнтований зміст освіти має знай-
ти відображення в навчальних книгах нового
покоління. При цьому серію своїх нових підруч-
ників він побудував, спираючись на «педагогі-
чну технологію, яка ґрунтується на зв’язному
тексті» [1, с.32]. Ще один автор чинних аль-
тернативних підручників М.Захарійчук також
зазначає, що «діяльність учнів на уроках укра-
їнської мови доцільно організовувати на основі
текстоцентричної технології» [4, с.3].

Варто зауважити, що зарубіжні дослідники,
спеціалісти в галузі розробки навчальних книг
надають особливої ваги соціально-культурній
збалансованості змісту підручників. При цьо-
му вони вказують, що соціально-культурний
контекст має забезпечувати не тільки змісто-
ва частина текстового матеріалу вправ (ситу-
ації, близькі учням, або такі, в яких вони мо-
жуть опинитися), а й відкритість завдань та
інструкцій до вправ, що дозволить школярам
«якнайкраще поєднати шкільне навчання із
своїм повсякденним життям» [3, с.161]. Підруч-
ник роблять більш відкритим завдання на
кшталт «допиши кінцівку», «зроби висновок»,
«придумай початок», а також запитання,
відповідей на які нема в підручнику [3, с.320].
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До того ж, французькі науковці вивели доціль-
не співвідношення завдань і вправ за характе-
ром подання інформації. У підручниках з рідної
мови для початкових класів вправи, спрямо-
вані на надання готової інформації, мали б
становити 25%, вправи на практичне застосу-
вання – 45%, дослідницька діяльність і спос-
тереження – 30% [3, с.146].

Проаналізуємо зміст текстів і характер зав-
дань чинних підручників з української мови для
2 класу [2; 5] стосовно закладених у них мож-
ливостей для формування соціокультурної ком-
петентності школярів. Як засвідчив аналіз
підручників, у змісті текстової частини вправ
відображено ряд компонентів соціокультурно-
го розвитку другокласників.

У підручнику М.Вашуленка вміщено знання
про Україну, про Батьківщину. Учні знайомлять-
ся з столицею України, пригадують назви
сусідніх країн, їх столиці, мови спілкування;
виписують з «Літературного читання» імена і
прізвища поетів; згадують прізвище першого
українського космонавта і навіть переможниці
«Євробачення» [2, с.11-12]; знайомляться з
українськими містами, при цьому в переліку
подається зайва назва [2, с.14, 111, 148]. На-
томість у підручнику М.Захарійчук зроблено
акцент на минулому нашої держави (тексти
про князя Володимира, князя Ярослава), на
інформації про інші країни світу [5, с.38, 47, 59,
75, 101]. Зокрема, автор в одній із вправ про-
понує виписати з тексту назви країн та їх гро-
мадян, при цьому як зразок подає Америка –
американці, що є не зовсім назвою країни, а
частиною світу [5, с.13].

Інформація про національні символи, дер-
жавні та релігійні свята, обряди вміщена в обох
навчальних книгах. М.Вашуленко подає тексти
про вишитий рушник, мак, калину, хліб, крини-
цю тощо [2, с.25, 31, 41, 62, 110, 114]. М.Заха-
рійчук додає тексти про вареники як націо-
нальну страву, святкування Великодня; у трьох
текстах згадуються писанки [5, с.37, 43, 65, 72,
147, 155, 156].

Відомості про українську мову як державну,
толерантне ставлення до інших мов мають
місце в обох підручниках [2, с.32, 70, 71; 5, с.60,
159-160].

Тема «Мала батьківщина» знайшла відоб-
раження у підручнику М.Вашуленка через впра-
ви із завданнями записати назву свого міста
чи села, дізнатися про свій рідний край [2, с.46,
57, 67, 119]. У підручнику М.Захарійчук цей
напрямок представлений кількома вправами,

що є занадто малим показником. В одній із
вправ підручник пропонує написати учням
свою домашню адресу, назву міста чи села;
краєзнавчий матеріал ілюструє текст про За-
карпаття [5, с.84-85, 120].

Ознайомлення з великими фольклорними
формами в підручнику М.Вашуленка відбуваєть-
ся на основі казок «Курочка ряба», «Ріпка», «Ко-
тик і півник»; при цьому звернення до казки
«Ріпка» повторюється у трьох вправах, що, на
нашу думку, є не зовсім виправданим [2, с.74,
75, 76, 100, 118]. М.Захарійчук подає чимало
текстів-уривків з казок, однак більшість із них є
авторськими, серед народних зустрічаються
«Ріпка», «Котик та півник», «Рукавичка», «Круть
і Верть») [5, с.136, 161].

В аналізованих підручниках зафіксовано
достатньо творів малої фольклорної форми.
Найчастіше М.Вашуленко звертається до за-
гадок, їх зафіксовано 17, прислів’їв (10 вправ),
прикмет (4 вправи), скоромовок (6 вправ), є
поодинокі випадки вживання лічилок, мирилок,
дитячих пісень, ігор тощо [2, с.38, 96, 104].
М.Захарійчук також використовує в текстах малі
фольклорні форми – прислів’я і приказки (13
вправ), загадки (6 вправ), а також веснянки,
скоромовки, примовки, народні пісні тощо) [5,
с.131, 135].

Тематична група, присвячена особливос-
тям національного мовленнєвого етикету, до-
бору мовлення залежно від ситуації, належ-
ним чином відображена в підручнику М.Вашу-
ленка. Так, автор наскрізно пропонує рубри-
ку «Хвилинка спілкування», де учні дізнають-
ся про норми мовленнєвого етикету – усного
і писемного, слова ввічливості тощо, а також
із окремих текстів вправ [2, с 60, 61, 76-77,
95, 99]. У підручнику М.Захарійчук також на-
скрізною рубрикою є «Спілкуймося красно»,
в якій звертається увага на слова ввічливості,
їх уживання в повсякденному мовленні. Цій
тематиці присвячені тексти окремих вправ [5,
с.162-164].

Важливою складовою соціокультурної ком-
петентності є підготовка до виконання учнями
соціальних ролей. У підручнику М.Вашуленка
вона охоплює родинні стосунки [2, с.58], со-
ціальну роль «учень» і перспективи зміни цієї
ролі (помічник вдома, на фермі, читач бібліо-
теки, турист, глядач у театрі тощо) [2, с.62, 81,
88, 91, 98, 105]. Яскравим прикладом є наступ-
ний текст вправи, який надає вчителю мож-
ливість для проведення бесіди зі школярами у
контексті їх соціалізації:
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Минуть роки. І ти тепер –
ще учень – завтра інженер,
учитель, лікар, офіцер,
механік, слюсар чи шофер [2, с.25].
Також у підручнику діти знайомляться з пра-

вилами поведінки в громадських місцях і на
природі [2, с.26, 39, 53, 75, 134, ].

У навчальній книзі М.Захарійчук соціаліза-
ція школярів відображена в незначній кількості
текстів. Охоплює родинні стосунки (тексти про
родину, маму) [5, с.125, 159], знайомить з пра-
вилами поведінки в громадських місцях (у
бібліотеці) [5, с.165], в природному середовищі
[5, с.52, 82].

Таким чином, зміст текстової частини вправ
аналізованого підручника автора М.Вашуленка
цілком відображає соціокультурну змістову
лінію навчальної програми, в більшості випадків
пропонує тексти з описом життєвих ситуацій,
які є близькими для учнів або в яких вони мо-
жуть опинитися. Відтак такий підручник дає
широкі можливості вчителю для формування
соціокультурної компетентності другокласників.

Натомість зміст текстової частини вправ
підручника М.Захарійчук меншою мірою спря-
мований на забезпечення реалізації соціокуль-
турної змістової лінії початкового курсу укра-
їнської мови, а отже, містить менше можливо-
стей для формування соціокультурної компе-
тентності школярів, незважаючи на проголо-
шений автором текстоцентричний підхід до
побудови підручника. Це можемо пояснити
тим, що більшість уміщених текстів мають при-
родознавче спрямування, описовий характер
(таких текстів ми зафіксували 96), у них розпо-
відається про красу природи в різні пори року,
при цьому в окремих випадках має місце по-
рушення принципу сезонності, коли на одній
сторінці учні читають тексти про зиму, весну і
осінь [5, с.18-19]. Лише в незначній кількості
тексти вправ містять інформацію, пов’язану з
повсякденним життям дітей чи з ситуаціями, в
яких би школярі могли опинитися.

Нами також було здійснено аналіз завдань
на предмет їх відкритості. До завдань та
інструкцій відкритого характеру ми віднесли:

«продовжте розмову», «склади речення», «на-
веди власні приклади», «приготуйся до роз-
повіді», «усно доведи», «склади розповідь»,
«розкажіть», «поспілкуйся з батьками», «при-
думайте і запишіть початок казки», «спробуй
продовжити діалог» тощо. Як засвідчили ре-
зультати дослідження, відкриті завдання станов-
лять 12% (52 вправи з 430), що є досить низь-
кий показник у порівнянні з порадами щодо зба-
лансованості вправ різного типу, пропоновани-
ми французькими науковцями (30%) [3, с.146].

Здійснений нами аналіз завдань та
інструкцій до вправ у підручнику М.Захарійчук
засвідчив, що вправи відкритого характеру ста-
новлять 9% (38 із 350), до того ж, вони в ос-
новному однотипні, на кшталт «складіть одне
речення», «складіть п’ять речень» чи «про-
довжіть розповідь», «придумайте кінцівку».
Без сумніву, такий показник є дуже низьким і
малопродуктивним для досягнення сформуль-
ованих вище завдань.

Висновок. Отже, здійснений нами аналіз су-
часних підручників з української мови для 2 кла-
су засвідчив, що зміст уміщених текстів певною
мірою уможливлює формування соціокультур-
ної компетентності школярів, зокрема щодо роз-
витку в них культури мовлення, вміння дотриму-
ватися норм мовленнєвого етикету; формуван-
ня знань про Батьківщину, українську мову як
державну, національні символи; про великі і малі
фольклорні твори. У підручнику М.Вашуленка
вміщено чимало текстів і завдань для підготовки
школярів до виконання ними соціальних ролей.
Меншою мірою соціокультурна змістова лінія
відображена в підручнику М.Захарійчук. Для ре-
алізації поставлених завдань шкільні підручники
мають містити більшу кількість текстів, пов’яза-
них з реальним культурним середовищем шко-
лярів, та пропонувати ситуації відкритого типу.

Проведене дослідження не вичерпує всіх
аспектів окресленої проблеми. Додаткового
аналізу потребує питання гендерної збалан-
сованості, рівномірності відображення різних
ситуацій, пов’язаних з міськими та сільськими
сюжетами, з перспективами майбутньої про-
фесійної соціалізації школярів.
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Когут Ю. М.

Дидактична гра – метод імітації (насліду-
вання, відображення) прийняття уп-

равлінських рішень у різноманітних ситуаціях
шляхом гри (програвання, розігрування) за
правилами, які дані або розробляються сами-
ми учасниками.

Дидактичні ігри пов’язані насамперед з дво-
ма особливостями навчання: проблемністю та
засвоєнням навчальної інформації через дію.
Проблемність реалізується через самостійне
розв’язання учнем поставленої проблеми (зав-
дання) за недостатності необхідних знань,
коли він змушений самостійно опановувати
новий зміст або знаходити нові зв’язки між уже
засвоєними знаннями. У процесі такої діяль-
ності формуються нові вміння, й у такий спосіб
відбувається навчання через дію.

Р. Мейдмент і Р. Г. Бронштейн стверджують:
«Гра – це діяльність, яка полягає в інтеракції
між окремими учнями або групами учасників,
об’єднаними для реалізації певних цілей. Гру-
пи слухачів визначаються за правилами гри»
[3]. Джеймс С. Колман вважає, що під час ди-
дактичної гри учень привласнює собі обсяг
інформації або певні вміння, необхідні для ре-
алізації цілей гри [2].

Сучасна дидактика, звертаючись до ігро-
вих форм засвоєння матеріалу, справедливо
вбачає в них можливості ефективної взаємодії
учнів, продуктивної форми спілкування з еле-
ментами змагання, невимушеності, щирої за-
цікавленості. Гравці пізнають, запам’ятовують

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІГРОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ
ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

нове, орієнтуються в нових ситуаціях, розви-
вають свою уяву, фантазію. Навіть найпа-
сивніші докладають зусиль, щоб не підвести
товаришів по грі. При цьому спілкування є го-
ловним енергетичним джерелом гри, яке
підсилює її емоційне забарвлення.

Актуальність теми. У пропонованій роботі
основну увагу зосереджено на основні понят-
тя, що характеризують ігрові форми:

1) об’єкт, що моделюється, – установа,
підприємство, цех, дільниця, відділ та ін.;

2) процес, що моделюється, – проектуван-
ня, управління, підготовка виробництва тощо;

3) проспект економічної гри, у якому розк-
ривається концепція гри, її загальний зміст і
умови застосування; вказується, для чого не-
обхідне її проведення, діяльність яких поса-
дових осіб моделюється, для якої аудиторії
призначено ігрову форму;

4) сценарій, у якому характеризується
об’єкт діяльності, визначаються ролі, опису-
ються правила економічної гри.

Наше дослідження розкриває методичні та
практичні проблеми дидактичних ігор, зокре-
ма економічних; визначаються основні етапи
проведення та створення гри.

Мета: аналіз матеріалу, що використо-
вується при застосуванні ігор.

Відповідно до цієї мети було поставлено
наступні завдання:

1) узагальнити та розвинути теоретичні
відомості про ігрові форми взаємодії учнів та
вчителя, удосконалити знання про процес еко-
номічної гри;
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2) узагальнити порядок розігрування ча-
стин гри;

3) визначити характеристики часу прове-
дення ігрової форми;

4) визначити умови, при яких доцільніше
застосувати саме економічні ігри;

5) вивчити діяльність, пов’язану з іграми.
Об’єктом дослідження є ділова гра та про-

блеми, які виникають при ігрових формах на-
вчання, а його предметом – методичні та
практичні питання принципів побудови еко-
номічної гри.

У науковій дидактичній літературі (як
вітчизняній, так і зарубіжній) вичерпної
відповіді на питання «Чи є ефективне навчан-
ня у процесі гри?» немає.

Учитель повинен знати сильні та слабкі сто-
рони ігрового методу. І передусім, наскільки
ефективне навчання у процесі гри? Чи доцільні
великі витрати творчої праці учителя? Чи мож-
на передати будь-яке знання у процесі ігро-
вого заняття? Чи будуть діти і дорослі грати у
штучні ігри так само охоче, як і в традиційні
«дочки-матері» тощо.

Проблема оцінки ефективності активних
методів навчання дуже складна і потребує гли-
бокого експериментального дослідження. Ми
опишемо лише деякі висновки.

Труднощі процесу впровадження ділових
ігор пов’язані з тим, що педагоги мало зна-
ють про корисність ігор (крім того, серйозних
учителів лякає і  «грайливість» теми, і
складність у присутності на грі протягом три-
валого часу сторонніх людей, хоч тільки це
може дати розуміння суті й корисності гри).
До того ж не всі учителі дозволяють при-
сутність, бо це дуже ускладнює проведення
самої гри; існує звичайний природний опір
усякому новому процесові; достатньо багато
організаційних та методичних труднощів тощо.

Вивчення досвіду використання навчальних
ігор (як і будь-якої іншої проблеми) потребує
відповіді на такі традиційні запитання:

1) що в цьому досвіді є позитивним;
2) що в ньому є негативним;
3) що потрібно врахувати в майбутньому.
Для того, щоб дати такі відповіді, щоб зро-

зуміти гру та її ефективність, потрібно обо-
в’язково взяти участь у ній, отримавши і вико-
навши конкретну роль. Саме тому автори ігор
не часто запрошують на них колег-викладачів.
Проте створити певне уявлення про ефек-
тивність гри можна, так би мовити, опосеред-
ковано – через анкетування її учасників. По-

дамо приклад такої анкети.
Анкета оцінювання гри

1. Чого Ви навчились під час гри?
2. Що виховує гра?
3. Що позитивного в грі?
4. Що негативного в грі?
5. Як би Ви організували гру?
6. Чи вважаєте Ви, що чотири семінари

корисніші, ніж наукова гра?
7. Що Ви думаєте (до і після гри) про

Вашу майбутню працю?
8. Чи зіграли б Ви в цю гру ще раз?
9. Ваші зауваження і пропозиції щодо ви-

користання конспектів-схем у навчальному
курсі.

10. Ваші зауваження та пропозиції щодо
методики читання лекцій і ведення практич-
них занять з курсу.

11. Ваші пропозиції щодо роботи центру
ділових ігор.

12. Ваш середній бал в останню сесію.
Аналіз анкет показує, що гра вчить засто-

совувати знання на практиці, розвиває творчі
здібності, виховує почуття колективізму, поси-
лює інтерес до майбутньої праці та впев-
неність у правильному виборі спеціальності.
Учні відзначають день гри як один з найкра-
щих у шкільному житті. Анкетування (особли-
во анонімне) дає дуже багатий матеріал для
подальшого вдосконалення методики гри і
розуміння психології учнів.

Нам здається, що кращим ефектом, пра-
вильним результатом гри є обмірковування
учасником гри своєї «діяльності» та розумін-
ня того, що «іншим разом я б діяв (грав) кра-
ще». Саме це наближає учасника гри до
підтвердження тези «Гра – це репетиція жит-
тя!».

Проте, східна мудрість застерігає, що «коли
малюєш верблюда, не забудь намалювати і
його горб». Поряд з позитивними якостями
ділові ігри мають ряд недоліків і обмежень,
які необхідно враховувати при проведенні гри
та оцінюванні її результатів.

1) Учень не завжди встигає за ходом гри,
він змушений пристосовуватись до ритму гри.

2) Учень надто збуджується, часто вихо-
дить на межу емоційної витривалості.

3) Коли учень не повірить у реальність
«запропонованих обставин» (термін К.С. Ста-
ніславського), всі зусилля викладача будуть
змарновані, а гра перетвориться на звичай-
нісінький семінар.

4) Надзвичайна трудомісткість гри.
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Її підготовка потребує від учителя трудо-
місткої роботи.

Причини таких невдач частіше за все по-
яснюються поганою підготовкою учасників,
слабким розумінням суті проблеми, яка ле-
жить в основі гри. Часто учні, що добре вивчи-
ли теорію нездатні співвіднести завдання гри
з конкретними даними гри та своїми можли-
востями. Хоча слід відзначити, що краще за
все грають групи, які краще підготовлені.

Ми цілком поділяємо погляди, що не мож-
на погодитись з визначенням навчальної діло-
вої гри як гілки імітаційного моделювання,
вона є «гілкою педагогіки», тому педагог має
створити дидактичні умови для включення
особистості учня в ігрову форму навчальної
діяльності. Можна впевнено сказати, що «не
йдуть» або «погано йдуть» саме ті ігри, що в
них недостатньо відпрацьовані психолого-
педагогічні й методичні сторони.

Необхідно також усвідомлювати труднощі
практичного проведення ігор. Ми вже говори-
ли про великі витрати часу викладача, високу
інтенсивність його праці. До цього треба до-
дати складність знаходження у жорстко рег-
ламентованому розкладі часу для гри, пос-
тійна недостача вільних класних кімнат тощо.
Діапазон застосування ділових ігор обме-
жується і тим, що ділова гра завжди відобра-
жує конкретну, реальну ситуацію, що звужує
сферу навчання.

Що ж, на наш погляд, треба зробити, щоб
отримати від навчальних ігор найбільший мож-
ливий ефект? Передусім необхідно позбути-
ся спрощеного розуміння ділових ігор тільки
як «модної» форми навчання. Ми проти «кам-
паній» взагалі і «кампанії ділових ігор» зокре-
ма. Потрібно брати навчальні ігри за якісно
нову і більш високу форму навчання, що ви-
магає глибокої організаційно-методичної
підготовки.

Найбільшим ворогом ділових ігор є халту-
ра, кон’юнктурщина та діляцтво, бо найстраш-
ніший ворог той, хто свою неправду викладає
твоїми ж словами. Керуймось принципом
«Ліпше менше, та ліпше».

За збалансованості умовних та реальних
компонентів навчальна ситуація усвідом-
люється і як умовна, і як реальна, а гра слу-
жить засобом розвитку особистості учасника.
За переважання виробничої сторони ділова
гра стає одноплановою і «вироджується» у
тренажер – складний, але такий, що принци-
пово не відрізняється від інших (не ігрових)

типів тренажерів.
Психологи вважають гру способом імітації

діяльності, особливою мовою майбутнього.
Проте не ясно, яким має бути зв’язок ігрової
та реальної діяльності учасників гри, що учні
дізнаються чи можуть дізнатися у ході гри, які
проблеми доцільно вирішувати ігровим мето-
дом, а які – ні. Від відповідей залежить і став-
лення до ігор та їхнє майбутнє. Але це потре-
бує спеціальних досліджень, експеримен-
тальної перевірки, що виходить за межі дослід-
ження даної випускної творчої роботи.

Зрозуміло одне: для підвищення ефектив-
ності навчальних ігор треба не копіювати ре-
альну господарську ситуацію (це в багатьох
випадках просто неможливо), а відтворюва-
ти основні зв’язки, які учні повинні виявити,
зрозуміти та використати.

Особливо ефективні орієнтаційно-рольові
ігри у випадках, коли через об’єктивні причи-
ни школярі ще не можуть практично застосу-
вати свої знання у галузі економіки. Проте, ви-
конуючи роль дорослої людини, учень може
зрозуміти значення економічних, моральних,
етичних, юридичних, тобто тих соціальних
норм, які регулюють людські взаємини в різних
соціально-економічних сферах. У процесі
ігрової взаємодії та подальшого аналізу ре-
зультатів гри учень шукає і знаходить потрібні
йому соціальні орієнтири для майбутніх
вчинків.

Сюжетно-рольова гра (або ігрова взаємо-
дія) дає можливість учневі поведінково вия-
вити себе. Аналіз ігрових вчинків дає учаснику
гри можливість порівняти й усвідомити свої
вчинки, а це і є мета навчання взагалі, і на-
вчання економіці зокрема, рушійна сила про-
цесу самовиховання на основі обраних соці-
ально-еконо-мічних норм поведінки.

Основні фактори ефективності економічних
ігор. На нашу думку, ефективність гри (як і
принципи її побудови) залежить від тієї теорії
навчання, на якій (свідомо чи ні) базуються її
творці й організатори. Як вважають дослід-
ники, основною теоретичною базою для про-
ведення імітаційних ігор був біхевіоризм, у
кінці 60-х років сталася переорієнтація на
праці Дж. Брунера, який вважав найкращим
способом набуття практичних навичок той
досвід, який дають ігри, а не лекції або інші
дидактичні методи. У грі, як у житті, знання і
досвід набувають методом спроб та помилок.
Проте ціна помилки у грі не така велика, як у
реальному житті [5, с. 144].
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Навчальна гра є формою навчання, у якій
реалізуються частково-пошуковий і навіть
дослідницький методи навчання (автори Ар-
темова Л. В. та Шаталов В. Ф. розглядають
гру як форму і метод навчання й виховання)
[1, 18].

Та сама гра може виконувати кілька
функцій:

1) Навчальну – розвиток таких загально-
навчальних вмінь і навичок, як пам‘ять, ува-
га, сприймання інформації різної модальності;
розвиток навичок володіння рідною (інозем-
ною) мовою.

2) Розважальну – створення сприятливої
атмосфери, перетворення уроку на захоплю-
ючу пригоду.

3) Комунікативну – об’єднання учнів у ко-
лектив, встановлення емоційних контактів.

4) Релаксаційну – зняття емоційної на-
пруженості, спричиненої навантаженням на
нервову систему за інтенсивного навчання.

5) Психологічну – підготовка для більш
ефективної діяльності, перебудова психіки і
фізіології для засвоєння великих обсягів
інформації.

6) Розвивальну – гармонійний розвиток
особистісних якостей для активізації резерв-
них можливостей.

7) Виховну – психотренінг і психокорек-
ція поведінки в ігрових моделях життєвих си-
туацій.

В основі гри лежить поєднання інформа-
ційного (репродуктивного), проблемного (ев-
ристичного) й ігрового навчання. В ній можна
спостерігати принаймні три рівні активності
учасників:

1) Репродуктивний – учасник гри за най-
сумліннішої праці не виходить за межі раніше
знайденого способу дії.

2) Евристичний – учасник гри не задо-
вольняється відомими, апробованими мето-
дами розв’язування задач, а шукає оригіналь-
ного розв’язку.

3) Творчий – учасник гри, знайшовши
розв’язок евристично, не спиняється на цьо-
му, а намагається зрозуміти і використати всі
його наслідки і можливості. Активність на
творчому рівні якісно інша, ніж на евристич-
ному: це вже шлях до самостійної творчості.

Розглянемо деякі методи (за Р.М. Грановсь-
кою [12, с. 353]), що розвивають певні психічні
якості.

 Метод конкретних ситуацій спрямований
на вдосконалення аналітичних граней розу-

мового процесу, здатність розуміти й вирішу-
вати реальні, не адаптовані практичні завдан-
ня не тільки з урахуванням НТІ, а й соціаль-
но-психологічних компонентів ситуації.

Ділові ігри, забезпечуючи максимальне емо-
ційне і практичне залучення до конкретної ігро-
вої ситуації, створюють принципово нові мож-
ливості у навчанні, дозволяючи радикально
скоротити час накопичення власного соціаль-
ного досвіду, перетворюють загальні знання
на особистісно значущі, сприяють розвитку
організаторських навичок у спеціалістів. Недар-
ма широке використання ділових ігор дозволяє
зменшити визначений для вивчення деяких
дисциплін час на 30–50%.

У соціально-економічній тематиці потрібно
моделювати не тільки явища, структуру, про-
цеси, а й соціальну діяльність.

Правильна управлінська поведінка у склад-
них і таких, що постійно змінюються, умовах
– це мистецтво, хоч окремі рішення можуть
базуватись на суто наукових (наприклад, еко-
номіко-математичних) засадах.

Абсолютно правий Ю.В. Геронімус, коли
він пише: «... саме цьому мистецтву, а не
зібранню розрізнених методів і слід було би
навчати управлінця. Надзвичайно важливо не
тільки і не стільки інформувати його про спо-
соби управління, скільки прищеплювати йому
навички активного володіння цими методами
та їх комбінування у конкретних умовах» [11].
Ефективність імітаційних ігор як засобу
пізнання і надбання, вмінь та навичок зумов-
лена синтезом в рамках однієї діяльності ігро-
вого й пізнавального інтересів.

Освіта – це вміння зустрічати життєві си-
туації. З курсу «Педагогіка і психологія діяль-
ності» відомо, що навчання є системою вик-
ладання та учіння з допомогою різних дидак-
тичних засобів і спільної діяльності виклада-
ча й учня. Схематично це показано нижче
(мал. 1):

Рис.1
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При цьому вибір засобів та способів діяль-
ності, як правило, здійснюється викладачем.
Це дуже чітко проглядається у традиційному
інформаційному навчанні. Але чим більше
уваги приділяється другій частині формули
(спільна діяльність учителя й учня), тим ефек-
тивніше здійснюється весь процес навчання.
Людина вчиться в тій мірі, в якій викладач зумів
організувати її самостійну працю. А методич-
на система як така, що педагогічно управляє
самонавчанням, покликана реалізувати цілі
педагогічної та дидактичної систем [9, с. 38].

Кожен викладач часом відчуває сумніви
щодо вибору стратегії педагогічної діяльності,
коливаючись між інформативним (традицій-
ним) і активним (проблемним) методами на-
вчання. За традиційною методикою процес
навчання ведеться у формі монологу або діа-
логу: вчитель пояснює – учень слухає чи вчи-
тель опитує – учні відповідають.

У поняття активних методик навчання вхо-
дять рольові, управлінські та навчальні ігри,
соціально-психологічні, педагогічні й інші тре-
нінги, комп’ютерні ігри – все те, що забезпе-
чує максимальну спільну активність викладача
і учнів – педагогіку співпраці.

Від проблеми до теорії. Коли людина ус-
відомлює, що перед нею значуща проблема,
котра торкається якихось суттєвих сторін її
життя, вона відчуває необхідність насамперед
всебічно її обміркувати. Гра, як метод навчан-
ня, і дозволяє ніби насправді пережити певну
ситуацію. Це один із дійових способів повер-
нути навчання лицем до конкретної людської
практики.

Проблеми співвідношення між методами
організації навчально-пізнавальної діяльності
вирішують окремі методики навчання. Кожен
викладач сам вибирає свій стиль, своє
співвідношення між «педагогікою сходження»
та «педагогікою співпраці». Ясна річ, тради-
ційне навчання дає (гірше або ліпше) певну
суму знань. Але ці знання засвоюються па-
сивно, ось і нагадує голова такого учня щой-
но відремонтовану музейну шафку: все бли-
щить свіжою фарбою, на всіх шухлядках по-
наклеювані хитромудрі наукові етикетки, а
відсунь шухлядку – там порожньо. Всі, прога-
лини у знаннях «закриваються» тільки в про-
цесі самостійної діяльності. Лессінг говорив:
«Сперечайтесь, помиляйтесь, але, заради
Бога, думайте, хоч і криво, та самостійно».

Дуже важливий недолік традиційного на-
вчання полягає в тому, що воно не розкриває

процесу взаємодії людей, їхніх інтересів і по-
треб. Досвід показує, що після закінчення на-
вчання людина бачить, що вона вже багато
забула, а те, що пам’ятає, їй потрібно засто-
совувати у таких комбінаціях, котрі вона не
могла і передбачити. Гра – це школа людсь-
ких взаємовідносин. У грі немає особи, яка на-
вчає. Процес навчання ведеться мовою дій,
учасники гри вчаться і вчать через активні
обопільні контакти. Гра – це школа соціаль-
ного досвіду, і то досвіду набагато ширшого,
ніж сюжет конкретних ігор.

Оволодіння методикою навчання шляхом
використання навчальних ігор є в певному ро-
зумінні вершиною методичної майстерності
викладача. Педагогічна практика показує, що
ігри – це доля активних молодих та деякої
(природної, творчої) частини викладачів зі ста-
жем, котрі, володіючи традиційною «педаго-
гікою сходження», прагнуть важкої мети – «пе-
дагогіки співпраці», «навчальної діяльності
через рольову гру».

В їхнє завдання входить «навчити вчитися»,
вчитися «граючи», тобто легко, з інтересом
та задоволенням. Основний девіз гри – «ко-
рисно та цікаво». Тому в навчальній діяль-
ності у грі завжди відпрацьовуються провідні
знання та навички.

У процесі проведення ігор реалізуються
такі психолого-дидактичні закономірності:

1) принцип негайного застосування знань;
2) зведення абстрактних знань і понять на

рівень чуттєвого перетворення матеріалу;
3) наближення до практичного розуміння

економічних категорій і закономірностей;
4) менша втомлюваність учасників гри.
Нарешті, у грі втілюється основна форму-

ла педагогічної творчості: первісне абстракт-
не знання перетворюється на конкретне пе-
реживання. Дуже важливо, що ігри виробля-
ють в учнів «рефлекс волі» (термін Куринсь-
кого), адже рішення в них кожен приймає са-
мостійно. У грі формуються співпричетність,
співпереживання та самооцінка. Гра – це на-
самперед дія. А погодьтесь, що у житті ніхто,
власне, не цікавиться тим, як людина знає
теорію. Її успіх визначається тільки тими дія-
ми, які вона виконує в різних ситуаціях. Я
твердо впевнена (і ця впевненість не зміни-
лась за 25 років практичної педагогіки), що
зрозуміти економічні категорії та законо-
мірності неможливо без методик ігрового на-
вчання.

Навчальні ігри – це вершина навчального
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процесу, найдосконаліша форма «педагогіки
співробітництва», творчої діяльності, набут-
тя досвіду соціального спілкування. Зрозумі-
ти когось можна лише, як кажуть, «побував-
ши у його шкурі».

Гра як метод і проблема сучасної психо-
логії навчання. Аналізуючи вплив та взаємо-
дію психолого-педагогічної теорії з методика-
ми навчання і виховання, хотілося б зауважи-
ти, що, як правило, методика є продовжен-
ням психологічних і педагогічних теорій. Але
буває й інакше. Методика сама шукає (і рано
чи пізно знаходить) ті теоретичні «цеглинки»,
які роблять її фундамент стійкішим. Так ста-
лося з навчальними іграми.

Навчальні економічні ігри та їхня класифі-
кація. Дидактична гра – це активна навчаль-
на діяльність з імітаційного моделювання си-
стем, явищ, процесів, а також майбутньої про-
фесійної діяльності.

У терміні «дидактична гра» підкреслюєть-
ся педагогічна спрямованість, відбивається
різноманітність її застосування у процесі на-
вчання. За вузівською дидактикою термін «ди-
дактична, або навчальна гра» набагато шир-
ший, ніж «ділова», і краще відображує педа-
гогічну сутність цього виду навчальних за-
нять. Крім того, його можна використати для
позначення усієї різноманітності ігор. Не на-
зивати ж ігри для хіміків – хімічними, для буді-
вельників – будівельними тощо. Якщо розг-
лядати процес навчання як творче співробіт-
ництво викладача й учня, то активні методи
навчання, а особливо гра, – це найкращий (і
найважчий) методичний засіб для підготовки
людини до вирішення життєвих економічних
проблем.

Як відомо, проблемна ситуація виникає як
конфлікт у мисленні учня в той момент, коли
йому пропонують задачу, для розв’язання якої
в нього ще недостатньо знань, але він може
їх набути, активізуючи свою пізнавальну
діяльність.

Найважливішим принципом і передумовою
активізації пізна-вальної діяльності учнів є на-
ближення навчального процесу до завдань
майбутньої практичної економічної діяльності
на базі сучасної комп’ютерної техніки.

Класифікація ігрових методик навчання. На
жаль, у цьому питанні триває значний різнобій.
Так, у книзі Р.М. Грановської [12, с. 334] розг-
лядаються такі активні методи навчання: кон-
кретні ситуації; метод інциденту; тренування
чутливості; «мозкова атака»; «метод занурю-

вання»; ділові ігри і т.д. Крім того, великого
поширення набули кейс-методи,
businessgames (ділові ігри), ігрові фільми тощо.

У практиці економічної освіти найбільш
відомі: ділові ігри, тренінги, аналіз ситуацій,
розробка колективних проектів у малих гру-
пах, методика колективного планування кур-
су, організаційно-діяльнісні ігри тощо. Не вда-
ючись у полеміку з цих питань, ознайомимо
читача з тими ігровими розробками, які бажа-
но, на наш погляд, використати у навчально-
му процесі.

Описувати гру надзвичайно складно. Емпі-
ричний опис конкретних сценаріїв не дає чітко-
го уявлення про їхні структурні компоненти,
функціональні зв’язки, не дозволяє виділити
їхню ієрархічність та варіативність. Можна роз-
повісти сюжет, але щоб мати справжнє уявлен-
ня про гру – в ній потрібно взяти участь. Більше
в цьому випадку дає розробка моделі гри.

Широкі можливості ігор як практичних мо-
делей взаємодій людей дозволили включити
ігри у навчання економічних дисциплін. Виник-
ли методи активного навчання на базі іміта-
ційних ігор, які називають ще управлінськи-
ми, або діловими.

Сучасному економісту недостатньо фор-
мальних знань, умінь та навичок. Йому не-
обхідні якості керівника виробництва і колек-
тиву, соціальна компетентність.

Сутність, місце і роль змісту гри, дає мож-
ливість самостійно знайти рішення поставле-
ного завдання. Вчитель має втручатись лише
тоді коли група зайшла в глухий кут і не може
з нього вийти, це необхідно для успішного
розв’язання завдань і досягнення поставле-
ної мети.

Нами була поставлена задача системати-
зувати відомості, які будуть корисні вчителям
в їх практичній діяльності.

Суть ігор має риси вільної розвивальної
діяльності, що має активний творчий харак-
тер, сприяє розвитку почуттів і позитивних
емоцій.

На основі викладеного можна зробити на-
ступні узагальнення:

1) існує велика кількість різних ігор: сти-
муляційні, управлінські, ігри-вікторини;

2) всі ігри спрямовані формувати різні
вміння та навички діяльності кожного учасни-
ка гри в певних ситуаціях котрі симулюються.

Ми змушені були викласти матеріал стис-
ло, але намагалися розкрити питання ефек-
тивності ігрових форм навчання економічних
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Кудрявцева Т.О.

Постановка проблеми. Модернізація
сучасної медичної освіти в Україні виз-

начила необхідність підвищення якості підго-
товки медичних кадрів, удосконалення про-
фесійного рівня викладачів, розвиток та підви-
щення їхньої педагогічної компетентності
відповідно до вимог, цілей і завдань національ-
ної освіти як складової європейського освітнь-
ого простору. Питання підготовки викладачів
для роботи з дорослими порушувалися ще у
70-ті роки ХХ ст., коли на міжнародних педаго-
гічних форумах йшлося про необхідність ство-

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ

ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
рення умов і можливостей для підготовки вик-
ладачів, які навчають дорослих.

Усвідомлення значимості освіти дорослих
загострило проблему підготовки викладачів
закладів післядипломної освіти. Дослідження
О. Кукуєва доводять, що освіта дорослих ви-
магає ґрунтовної концептуалізації, оскільки, не
зважаючи на існування певних концепцій, вона
ще не стала предметом спеціального осмис-
лення, хоча має свою суттєву відмінність, що
складається з багатьох чинників [5; с. 37-42].

Використання у навчальному процесі
новітніх інформаційно-комунікаційних техно-
логій, мобільних сервісів та всесвітньої мережі

дисциплін як найбільш ширше. Але ми вва-
жаємо, що даний матеріал стане в нагоді сту-
дентам, бажаючим розширити свої знання про

заняття, які проводяться методом навчаль-
ної вікторини і можуть охоплювати зміст як те-
оретичних, так й практичних питань.
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Інтернет є необхідною умовою підвищення
педагогічної компетентності викладачів зак-
ладів післядипломної медичної освіти.

Сьогодення характеризується швидкими
темпами впровадження та вдосконалення
інноваційних технологій навчання – таких, як
дистанційне, електронне, мобільне, комбіно-
ване та ін. Використання дистанційних форм і
методів навчання сприяє індивідуалізації про-
цесу професійного розвитку фахівців, спону-
кає їх до самостійної роботи, формує інфор-
маційну культуру, налаштовує на оволодіння
інноваційними засобами здобуття та застосу-
вання інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз наукової психолого-педагогічної літера-
тури та сучасних дисертаційних досліджень
свідчить про значну увагу науковців до пробле-
ми впровадження дистанційних технологій у
навчальний процес навчальних закладів різних
типів, у тому числі післядипломних.

Проблематикою впровадження дистанцій-
ного навчання в освітній процес займались
вітчизняні науковці В. Кухаренко, В. Олійник,
В. Рибалко, П. Стефаненко та інші, зарубіжні
дослідники Р. Бел, Дж. Блумстук, Д. Кіган,
Дж. Коумі та інші.

Значний внесок у розробку теорій дистан-
ційного навчання, а саме в теорію автономії
та незалежного навчання, зробили Р.Делінґ,
Ч.Ведемеєр, М.Мур; у теорію індустріалізації
викладання – О.Петерс; у теорію інтерактив-
ності й комунікації – Б.Гольмберґ та ін.

Узагальнюючи наукові праці дослідників із
питань теорії і практики дистанційного навчан-
ня, слід відзначити такі напрями напрацювань:
наукове забезпечення дистанційної професій-
ної освіти вивчали В. Биков, Л. Лещенко,
М. Михальченко та ін.; організаційно-педа-
гогічні основи дистанційної освіти за кордоном
та в Україні розглядали В. Олійник, Н. Жевакі-
на, Н. Корсунська, В. Шейко та ін.; психолого-
педагогічні аспекти і технології створення дис-
танційних курсів визначили М. Бесєдіна,
Є. Блінов, К. Власенко, В. Гура, Н. Сиротенко
та ін.; можливості й перспективи дистанційно-
го навчання у вищих навчальних закладах Ук-
раїни та за кордоном висвітлювали Р. Гуревич,
Т. Гусак, І. Клименко, К. Корсак, І. Палійчук та
ін.

Слід звернути увагу на проблему формуван-
ня педагогічної компетентності викладачів, яка
досліджується науковцями в різних напрямах.
Так, Л. Артемчук, І. Булах, О. Волосовець,

Ю. Вороненко, Т. Чернишенко та ін. вивчали
фундаментальні основи оновлення системи
вищої медичної освіти; А. Деркач, І. Ісаєв,
Є. Клімов, А. Маркова, В. Сластьонін та ін. на-
дали характеристику професійних якостей пе-
дагога вищої школи; Н. Гузій, О. Дубасенюк,
І. Зязюн, С. Сисоєва та ін. визначили теоре-
тичні та методичні засади формування про-
фесіоналізму, професійної культури та профе-
сійної майстерності; С. Вершловський, І. Ес-
маа, Л. Лук’янова, Г. Сухобська та ін. дослід-
жували зміст інтегрально-рольової позиції пе-
дагога-андрагога; Р. Хеймстер вивчав пробле-
ми професійної підготовки андрагогів; В. Анд-
рущенко, Н. Кузьміна, В. Лозова, В. Луговий,
Н. Протасова та ін. досліджували феномен
професійної компетентності викладача.

Проте незважаючи на значний внесок нау-
ковців щодо питань професійної підготовки
педагогів, проблема формування педагогічної
компетентності викладачів закладів післядип-
ломної медичної освіти засобами дистанцій-
ного навчання як у теоретичному, так і в прак-
тичному аспекті залишається малодослідже-
ною.

Метою статті є висвітлення питань форму-
вання педагогічної компетентності викладачів
закладів післядипломної медичної освіти засо-
бами дистанційного навчання.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У сучасному освітньому просторі України
дистанційне навчання набуває рис соціальної
технології, оскільки сприяє ефективному вирі-
шенню низки соціальних завдань, зокрема за-
безпечує доступ до навчання людей з обме-
женими можливостями, створює умови для
професійної перепідготовки та перекваліфікації
фахівців з урахуванням соціальних запитів
тощо.

Особливістю дистанційного навчання вик-
ладачів закладів післядипломної медичної ос-
віти є надання їм можливості самостійного
пошуку необхідної професійної інформації, ко-
ристуючись розвиненими інформаційними
ресурсами, які надають сучасні інформаційні
технології.

Дистанційне навчання передбачає
збільшення тривалості та значущості самоос-
віти слухачів. При цьому актуалізується завдан-
ня формування навичок самостійної пізнаваль-
ної та практичної діяльності [2].

Організація дистанційного навчання – це
спланований, цілеспрямований процес ство-
рення умов, що забезпечують ефективність
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суб’єкт-суб’єктних відносин та суб’єкт-об’єктних
відносин у дистанційному навчанні [3; 4; 5; 6;
7].

Під дистанційним навчанням розуміємо
індивідуалізований процес набуття знань,
умінь, навичок і способів пізнавальної діяль-
ності особистості, який відбувається переваж-
но за опосередкованої взаємодії віддалених
один від одного учасників навчального проце-
су у спеціалізованому середовищі, яке функ-
ціонує на базі сучасних психолого-педагогічних
та інформаційно-комунікаційних технологій [1].

На кафедрі педагогіки, філософії та мовної
підготовки ХМАПО здійснюється підвищення
кваліфікації викладачів ВМНЗ І-ІV рівнів акре-
дитації та викладачів закладів післядипломної
медичної освіти.

Підвищення кваліфікації відбувається за
очно-дистанційною формою навчання та є ке-
рованим, дидактично забезпеченим і контро-
льованим педагогічним процесом, що ґрун-
тується на засадах співробітництва та парт-
нерських стосунках усіх його учасників. Цей
процес передбачає залучення слухачів до ак-
тивної самостійної роботи (у зручному місці,
за індивідуальним розкладом), основою якої є
використання власного професійного досвіду
та застосування сучасних інформаційно-кому-
нікаційних засобів. Необхідно зазначити, що
підвищення кваліфікації за очно-дистанційною
формою навчання запроваджується з метою:

- підвищення якості післядипломної освіти;
- індивідуалізації процесу підвищення ква-

ліфікації відповідно до потреб і можливостей
кожного слухача без відриву від виконання про-
фесійних обов’язків;

- створення умов для реалізації моделі
відкритої освіти у забезпеченні рівних можли-
востей одержання якісної освіти й освіти впро-
довж життя;

- створення єдиного освітньо-інформацій-
ного простору;

- підвищення рівня та якості самостійної
роботи слухачів;

- розвитку професійних компетенцій слу-
хачів на базі широкого застосування у навчанні
сучасних інформаційно-комунікаційних техно-
логій.

Слухачі, які підвищують кваліфікацію за
очно-дистанційною формою навчання, мають
постійний та вільний доступ до мережі Інтер-
нет, вміють користуватися її послугами і сер-
вісами, володіють навиками роботи з програм-
но-інструментальними платформами.

Викладачами кафедри створено навчально-
методичне та дидактичне забезпечення на-
вчального процесу, а саме: методичні реко-
мендації для слухачів щодо організації само-
стійної роботи, щодо роботи з мережевими
технологіями дистанційного навчання (служби
та сервіси Інтернет: електронна пошта, форум,
чат, блоги, вікі-проекти, тощо; платформи дис-
танційного навчання; відеоконференції тощо);
графіки консультацій з викладачами (тьютора-
ми); методичні рекомендації з вивчення теми,
рішення контрольних тестів для самоперевір-
ки тощо.

Реалізація дидактичного забезпечення пе-
редбачає створення системи, що гарантує
зручний та швидкий пошук джерел навчальної
інформації (перелік рекомендованої літерату-
ри, анотовані покажчики, тематичні дайджес-
ти тощо).

Розроблені викладачами комплекти дидак-
тичних матеріалів (кейсів), які складаються з
сукупності підручників, посібників, методичних
документів, збірників ситуаційних задач, інфор-
маційно-довідкових ресурсів, аудіо- та відео-
матеріалів, комп’ютерних навчальних програм-
но-педагогічних засобів на лазерних носіях,
видаються слухачам у постійне користування.

Зацікавленість слухачів, які підвищували
кваліфікацію за очно-дистанційною формою,
підтверджена результатами опитування: 92%
респондентів констатували її ефективність.
Особливо корисними визнані практичні занят-
тя, які передбачають виконання практичних
навичок. Ці заняття проводяться дистанційно
в асинхронному режимі, що забезпечує індиві-
дуалізацію навчання. Виконання окремих прак-
тичних завдань відбувається в синхронному
режимі. У ході занять слухачі отримують чіткі
методичні рекомендації та алгоритми щодо
виконання завдань, мають можливість обміну
досвідом із колегами. Використання Skype доз-
воляє у форматі on-line конференції транслю-
вати майстер класи викладачів кафедри в ре-
альному часі.

Висновки. Отже, ефективність дистанцій-
ного навчання обумовлена інтерактивною взає-
модією суб’єктів навчання; використанням
інформаційно-комунікаційних технологій у на-
вчанні; якістю розроблених навчально-мето-
дичних матеріалів та способів їх доставки;
дієвістю зворотного зв’язку; якістю професій-
ної підготовки викладачів.

Формування педагогічної компетентності
викладачів закладів післядипломної медичної
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освіти має певні особливості, що зумовлені
специфікою навчання дорослих людей з вищою
медичною освітою, досвідом їхньої професій-
но-педагогічної діяльності, варіативністю зас-
тосування технологій.

Подальші дослідження будуть спрямовані на
вдосконалення науково-методичного супроводу
процесу підвищення педагогічної компетентності
викладачів закладів післядипломної медичної
освіти засобами дистанційного навчання.
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Ломага В.В.

«Викладання – це мистецтво, а не ре-
месло, у цьому – самий корінь учительсь-
кої справи… вічно винаходити, вимагати,
удосконалюватися – от єдиний можливий
курс сучасного вчителя».

М. А. РИБНИКОВА
І. Вступ

Одним з пріоритетів розвитку освіти є
впровадження сучасних інноваційних

технологій, які розширюють можливості учнів
щодо якісного формування системи знань,
умінь і навичок, їх застосування у практичній
діяльності, сприяють розвитку інтелектуаль-
них здібностей до самонавчання, створюють
сприятливі умови для навчальної діяльності
учнів [1,2].

Успіх у свідомому опануванні шкільної про-
грами залежить від творчої активності як вчи-
теля, так і учня на уроці, вміння доказово мірку-
вати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілку-
ватися із вчителем. Визначальними рисами

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТИ
КРЕАТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

навчання у педагогічній роботі є взаєморозум-
іння, взаємоповага, творче співробітництво між
учителем та учнем. Творчо працюючий учи-
тель пробуджує в учнів бажання вчитися. Щоб
навчити дитину, треба не просто передати їй
знання і вміння, а викликати в неї відповідну
активність, пізнавальну чи практичну.

Метою роботи є визначення методичних ас-
пектів для підвищення активізації мислиннєвої
діяльності учнів під час навчально-виховного
процесу з використанням сучасних інновацій-
них технологій. Цього можна досягти лише че-
рез доступне на даному етапі завдання, що
підтримує впевненість у собі: повагу та визнан-
ня учня як особистості, забезпечення сприят-
ливої морально – психологічної атмосфери в
ході виконання завдань; евристичний та креа-
тивний підхід до організації навчання; диферен-
ціація допомоги у виконанні завдань і т. д.

ІІ. Особливості креативного навчання
Креативне навчання – це процес постійної

творчої співпраці вчителя з учнями. Навчаль-
ний процес організовується через безпосе-
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редній контакт партнерів, зацікавлених один у
одному та в справі, якою вони займаються
разом. Креативне навчання має характерну
рису: навчальний процес пов’язується з жит-
тям, із розв’язком реальних творчих задач [3].

Працюючи над темою «Інноваційні техно-
логії як елементи креативного навчання на
уроках фізики», спираюся на активну модель
навчання та частково на інтерактивну (робота
в парах, групах), як спеціальну форму органі-
зації пізнавальної діяльності, яка має конкрет-
ну, передбачувану мету – створити творчі умо-
ви навчання. Використовую методи: дослід-
ницький (старша школа), частково-пошуковий
(основна школа); пояснювально-ілюстратив-
ний (на етапі підготовки дослідження).

У процесі багаторічної педагогічної роботи
прийшов до висновку, що саме моделювання,
розв’язування прикладних та винахідницьких
задач, участь у семінарах сприяють формуван-
ню креативної особистості, яка здатна творчо
мислити, активно діяти і досягати реальних
успіхів. Навчально-виховний процес організо-
вую таким чином, щоб заохочувати учнів до
самостійної творчої діяльності, метою якої є
засвоєння нових знань та їхнє успішне засто-
сування на практиці. Під час проведення ла-
бораторних та дослідницьких робіт, організації
спостереження за процесами чи явищами, при
розв’язуванні експериментальних та якісних
задач використовую елементи розвивального
навчання.

Важливе місце в моїй роботі займають ви-
ховні заходи: тижні фізики та математики, КВК,
брейн-ринги тощо. Особливу увагу звертаю на
домашні завдання, які обов’язково диферен-
ційовані і в процесі виконання яких учні ста-
ють більш організованими, активними. Вели-
кий ігровий потенціал мають уроки узагальнен-
ня знань, закріплення їх або вироблення прак-
тичних умінь і навичок. Тому такі уроки про-
воджу у вигляді уроків-змагань. Уроки-змаган-
ня сприяють поєднанню колективної й індиві-
дуальної форм роботи, урізноманітнюють про-
цес навчання, поліпшують психологічний клімат
у класі, створюють вільну творчу атмосферу й
одночасно здоровий дух змагання.

У кожній навчальній темі з фізики можна
створити умови для креативної діяльності. За
опитуванням учнів, найбільшу перевагу вони
надають роботі у групах та парах, що сприяє
генерації різнопланових думок та ідей (іноді
неймовірних). При цьому діти визначають, що
колективна робота допомагає навчитися слу-

хати та чути інших.
Оскільки основне завдання школи на сучас-

ному етапі полягає в тому, щоб навчити учня
вчитися, то під час засвоєння нових знань пер-
ший етап процесу розвитку критичного мис-
лення передбачає формування навичок робо-
ти з навчальною літературою, складання пла-
ну, конспекту, заповнення таблиць, побудову
чи аналіз графіків, схем, написання рефератів,
підготовку усної та письмової розповіді-розду-
му, розв’язання задач, роботу з позатекстовим
матеріалом підручника, комп’ютерних програм
тощо. Здобувши інформацію з різних джерел,
учень при цьому має можливість зіставити її,
знайти протилежну і спільну думку, прийняти
чи відвернути її і, в кінцевому результаті, зро-
бити свій осмислений висновок.

Подібні уроки дозволяють підвищити інте-
рес до вивчення предметів природничо-мате-
матичного циклу, активізувати їх пізнавальну
діяльність, сприяють формуванню наукового
світогляду.

На мій погляд, презентація – це зручна візу-
альна конструкція, в якій легко демонструва-
ти фізичні явища, особливо швидкозмінні про-
цеси, будувати графічні залежності і, саме го-
ловне, вона дозволяє орієнтуватися учням в
питаннях які розглядаються на уроці. Виходя-
чи з цього інформаційні технології розглядаю
як поєднання традиційних педагогічних техно-
логій навчання і технологій інформатики, які
розширюють можливості учнів щодо якісного
формування системи знань, умінь і навичок, їх
застосування у практичній діяльності, сприя-
ють розвитку інтелектуальних здібностей до
самонавчання, створюють сприятливі умови
для навчальної діяльності учнів і вчителя. Муль-
тимедійні технології на уроках фізики стають
дуже ефективним технічним засобом навчан-
ня, який одночасно впливає на зоровий та слу-
ховий аналізатори, оперативно відповідає на
дії користувача, підтримуючи справжній зворот-
ний зв’язок, тобто дозволяють працювати в
інтерактивному режимі.

Все це дозволяє вивести сучасний урок на
якісно новий рівень; підвищити статус вчите-
ля; впроваджувати в навчальний процес інфор-
маційні технології; розширювати можливості
ілюстративного супроводу уроку; використову-
вати різні форми навчання та види діяльності
в межах одного уроку; ефективно організову-
вати контроль знань, вмінь та навичок учнів;
полегшувати та вдосконалювати розробку
творчих робіт, проектів, рефератів.
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Проведення уроків при комплексному зас-
тосуванні традиційних та мультимедійних тех-
нологій забезпечує набуття учнями не тільки
глибоких та міцних знань, а й вміння розвива-
ти інтелектуальні, творчі здібності, самостійно
набувати нових знань та працювати з різними
джерелами інформації.

Проектна технологія – це інноваційна фор-
ма роботи організації освітнього середовища,
в основі якої лежить комплексний характер
діяльності тимчасового колективу спеціалістів
в умовах активної взаємодії з навколишнім се-
редовищем.

В основі методу проектів лежить розвиток
учнівських пізнавальних навичок, уміння само-
стійно конструювати свої знання та орієнтува-
тися в інформаційному просторі, розвиток кри-
тичного мислення, формування навичок, мис-
лення високого рівня. Учні бачать результат
своєї роботи, встановлюють зв’язок із життє-
вим досвідом, розвивають вміння ставити мету
і здійснювати саморегуляцію діяльності, ство-
рювати умови, за яких учні самостійно отри-
мують необхідні знання з різних джерел, вчать-
ся користуватися здобутими знаннями для
розв’язання пізнавальних і практичних завдань,
дістають комунікативні вміння.

Застосування інноваційних технологій, які
будуються на комплексному психологічному
вивченні особистості всіх учасників навчально-
виховного процесу, дає можливість позитивно
розвивати їх інтелектуальну, соціальну, духов-
ну сфери, сприяє соціальному самостверджен-
ню й культурному самостворенню. Використан-
ня різноманітних освітніх технологій є резуль-
татом творчого підходу вчителя до справи [4].

Доцільно на уроках використовувати інно-
ваційні технології разом із традиційними, що
дозволяє урізноманітнити діяльність учнів, а
саме:

- навчає здобувати знання самостійно;
- акумулює вміння користуватися здобу-

тими знаннями для рішення нових завдань;
- сприяє набуттю комунікативних нави-

чок і умінь (тобто умінь працювати в різнома-
нітних групах, виконуючи різні соціальні завдан-
ня і ролі);

- надає можливість широких людських
контактів в знайомстві з різними точками зору
на одну проблему;

- навчає користуватися дослідницькими
методами: збирати інформацію, факти, уміти
їх аналізувати з різних точок зору, висувати гіпо-
тези, робити висновки;

- надає можливість висловлювати свої
власні думки.

Інноваційні технології на уроках фізики дозво-
ляють забезпечити глибину вивчення матеріа-
лу. Учні опановують всі рівні пізнання (знання,
розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка).
Змінюється і роль учнів: вони стають активни-
ми, приймають важливі рішення. Проте кожна
інтерактивна вправа потребує попереднього
розгляду і навчання учнів для її проведення [4].

Основна ідея мого досвіду полягає у відмові
від механічного засвоєння знань і переходу до
проблемно-пошукової діяльності учнів, що реа-
лізується через наукові дослідження, формуван-
ня проблем, гіпотез, пошуку шляхів їх розв’язан-
ня, формування понять та їх пояснення. При
цьому вчитель здійснює супровід діяльності
учнів, дає певні рекомендації, спонукає їх до
творчої діяльності, демонструє певний спосіб
дій. Креативне навчання передбачає індивіду-
ально-орієнтовану роботу вчителя з учнями.
Першочерговою задачею є розвиток у школярів
здібностей до самостійного формування нових
знань, умінь, способів дій. Головним фактором
креативного навчання є ініціативність учнів. При
цьому учень із об’єкта педагогічного впливу
перетворюється на суб’єкт спілкування. Він
відповідає за свою діяльність так само, як і вчи-
тель за свою. Креативне навчання – це процес
постійної співпраці вчителя та учня. Навчаль-
ний процес організовується як живий контакт
партнерів, зацікавлених один у одному та в
справі, якою вони займаються разом.

ІІІ. Приклади уроків
Уроки фізики планую таким чином, щоб:
- навчальний процес мав позитивний

емоційний зміст. Бо саме емоціонально-акту-
альний початок уроку сприяє формуванню
творчої атмосфери. Для цього використовую
афоризми, приказки та прислів’я, уривки віршів,
картини відомих художників тощо;

- учні розуміли, що творчість починається
саме із сумніву. Дуже дієвим на даному етапі є
створення проблемних ситуацій, формулюван-
ня проблемних питань, висування проблемно-
пошукових гіпотез. Наприклад, під час вивчення
теми «Потужність» з учнями розглядаємо таке
питання: навіщо людству було створювати
підйомний кран та подібні до нього пристрої,
якщо вантаж на певну висоту можна підняти
вручну. У Єгипті ж побудували піраміди?!

- до проблеми, яка розглядається, було
б знайдено декілька варіантів рішень. Наприк-
лад, вивчаючи явище інерції, пропоную учням
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знайти способи переміщення склянки з водою
на смужці паперу до краю столу так, щоб смуж-
ку витягнути з-під склянки на краю столу і склян-
ка при цьому не впала. На даному етапі вико-
ристовую загадковість, інтригу, таємничість,
деяку театральність формування проблеми –
це все підсилює мотивацію пошуку нових ідей;

- на окремих уроках були б присутні пи-
тання відкритого типу, однозначну відповідь на
які не завжди можна найти. Такі питання є роз-
виваючими. Наприклад, чому з давніх часів
більшість філіжанок виготовляють ширшими
вгорі, а серед сучасних спостерігаємо філіжанки
циліндричної форми?

- обов’язково були присутні елементи
винахідницької діяльності учнів, не зважаючи
на те, що ті відкриття, які вони можуть зроби-
ти на уроці, давно відомі людству. Наприклад,
під час вивчення теми «Явище електромагніт-
ної індукції» пропоную учням створити індук-
ційний струм, якщо тільки маємо котушку,
магніт та гальванометр.

Пропоную розглянути декілька методичних
прийомів і завдань до них, які сприяють розвит-
ку критичного мислення. Їх можна застосовува-
ти на уроках фізики та позакласних заходах.

1. Вправа «Пошук альтернатив». Разом з
дітьми прагнемо винайти найбільшу кількість
різних рішень певної задачі. Пошук альтерна-
тив може не дати результату, проте замість
прийняття найбільш імовірного варіанту вироб-
ляється звичка шукати інші можливості. З ме-
тою активізації пошуку альтернатив, висуваю
учням обмеження – деяке фіксоване число
альтернативних шляхів підходу до ситуації. У
результаті можуть виникнути такі ситуації:

1) з одного боку, учні шукають альтерна-
тивні рішення проблеми;

2) з другого боку, вичерпавши ймовірні
варіанти, вони намагаються досягти обмежень
і при цьому вигадують штучні рішення, які іноді
містять протиріччя.

Приклади:
1. Описати лід, використовуючи всю відо-

му інформацію, отриману за допомогою
органів чуття. Обмеження – 10.

Твердий, холодний, кристалічний, прозорий,
без смаку, під час нагрівання перетворюється
на воду, утворюється з води, може мати не-
рівності поверхні, сніжинки – це лід, темпера-
тура завжди менше або дорівнює нулю.

2. Тема «Об’єм. Одиниці об’єму».
Описати об’єкт, його характеристики (влас-

тивості, параметри, дії). Об’єкт – мензурка об’-

ємом 500 мл, у яку налито вдвічі менше води.
Обмеження – 5.

Варіанти відповіді:
- мензурка на половину заповнена во-

дою;
- на половину пуста мензурка з водою;
- якщо вдарити, то мензурка розіб’ється,

а вода – розіллється;
- якщо нахилити мензурку, то поверхня

води залишається паралельною поверхні сто-
лу;

- 250 мл води в ємкості 500 мл.
2. Вправа «Пошук причин». Наприклад,

вода у чайнику не кипить.
Чому? Калюжі на дорозі не висихають.

Чому?
Зрозуміло, що під час опису об’єктів чи про-

цесів виникають штучні обмеження, які треба
відкинути у процесі пошуку рішень. Головне –
розуміння того, що будь-які припущення мо-
жуть підлягати сумніву. Наприклад, інтерпре-
тація відсутньої або неповної інформації на
малюнку чи в тексті. Описати об’єкт, систему,
явище тощо. У цьому випадку:

а) показую учням частину малюнка, а другу
частину вони інтерпретують;

б) даю фізичний диктант, у якому учням тре-
ба відновити відсутні слова, фрази.

Наприклад, показую малюнок, на якому па-
сажири автомобіля відхилилися вправо (вліво,
вперед, назад). Учні визначають, як рухається
авто або яке світло горить на світлофорі.

3. Вправа «Встановлення аналогій». У кре-
ативному мисленні використання аналогій
сприяє постійному руху думки вперед. Сутність
завдань на аналогію полягає в тому, що дітям
пропоную певну систему, до якої вони знахо-
дять аналогічну, але з іншими об’єктами. Почи-
наючи з 7 класу, вправи на аналогію зводяться
до встановлення фізичного змісту приказок,
винайдення їм аналогічних, розв’язування логі-
чних задач, серед наданих задач знайти ана-
логічні та пояснити. Наприклад, пояснити фізич-
ний зміст приказки «Багато снігу – багато хліба»
та підібрати до неї аналогічну («Відвезеш гній у
поле – матимеш хліба доволі»).

Виміром креативності під час викладання
фізики можуть бути допоміжні способи розв’я-
зання задач, виконання різнорівневих тестів,
участь у семінарах і тижнях фізики, проектній
діяльності.

Доцільно на уроках фізики використовува-
ти інноваційні технології разом із традиційни-
ми, що дозволяє урізноманітнити діяльність
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учнів, а саме:
- навчає здобувати знання самостійно;
- акумулює вміння користуватися здобути-

ми знаннями для рішення нових завдань;
- сприяє набуттю комунікативних навичок і

вмінь (тобто вмінь працювати в різноманітних
групах, виконуючи різні соціальні завдання і
ролі);

- надає можливість широких людських кон-
тактів у знайомстві з різними точками зору на
одну проблему;

- навчає користуватися дослідницькими
методами: збирати інформацію, факти, уміти
їх аналізувати з різних точок зору, висувати гіпо-
тези, робити висновки;

- надає можливість висловлювати свої
власні думки.

Під час роботи зіткнувся з факторами, які
заважають прояву креативних (творчих)
здібностей: недостатній розвиток певних
здібностей учнів; наявність таких особистісних
рис, як схильність до конформізму, острах виг-
лядати смішним у своїх судженнях та діях, по-
боювання робити рецензії на відповіді чи дії

інших учнів через відплату; завищена оцінка
значущості своїх власних ідей; конфлікт двох
типів мислення: критичного та творчого.

Подолати вищезазначені труднощі можна
створенням в пізнавальній діяльності учнів си-
туації успіху та відчуття правильності виконан-
ня задачі, що досягається наявністю відповід-
ної мотивації, певним рівнем емоціонального
збудження. Учитель має кожен урок будувати
так, щоб в учнів постійно був стійкий інтерес до
предмета та процесу пізнання, навчальна ак-
тивність, бажання творити і пізнавати.

ІV. Підсумок
У результаті впровадження сучасних інно-

ваційних технологій в школі створюється інно-
ваційне розвивальне середовище, яке здатне
вирішувати такі завдання: мотивація навчаль-
ної діяльності; проблемна креативна спрямо-
ваність, інтерактивна організація освітньої
діяльності; набуття знань, умінь і навичок як
самостійного, так і колективного пошуку, пос-
тійна актуалізація їх застосування, формуван-
ня нового досвіду психологічних якостей; орі-
єнтація на особистий і колективний успіх.
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ÚJ MÉDIA A TANULÁSBAN ÉS A
SZABADIDŐBEN

Napjaink informatikai eszközökkel ellátott
világában az iskolás gyerekek és a fiatalok
számára a számítógép, az internet és a különböző
interaktív  megoldásokat lehetővé tevő

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В НАВЧАННІ ТА ВІДПОЧИНКУ

médiaalkalmazások a mindennapi élet
természetes részét jelentik. Az új média sokoldalú
felhasználási lehetőségei szórakozást, a társas
kapcsolatokat, tanulást, önkifejezési alkalmakat
és kiemelkedő mértékű szabadidős elfoglaltságot
rejtenek magukban. Amellett, hogy a szá-
mítástechnikai eszközök a formális oktatásba is
bevonultak, jelentős mértékben kiegészítik az
iskolában tanultakat a non formális és az
informális tanulás keretei között is. A mobil tanulás
vagy más néven m-tanulás (=hordozható
számítástechnikai eszközök segítéségével
történő tanulás) az iskolán kívül művelődésben,
a múzeumokban, a könyvtárakban, továbbá az
állatkertekben, vadasparkokban, gyermektá-
borokban is fel lelhető, pl . mobi ltelefon,
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okostelefon, laptop, e-Book olvasó stb.
használatával tartott foglalkozásokon.

A XXI. század gyermekei mediatizált világban
nőnek fel, s gyermekkoruktól fogva otthonosan
mozognak a különböző technikai eszközök között.
Az újmédia mind nagyobb teret kíván magának.
A gyermekek egyre korábbi életkorban kezdik
használni az internetet és a többi interaktivitásra
alkalmat adó elektronikai eszközt, s mind többen
vesznek részt a hálózat adta tanulási  és
szabadidő eltöltési alkalmakban világszerte. Az
EU Kids Online(Haddon, Livingstone és mtsai,
2012) felmérés szerint a magyar 9-10 évesek 7
éves korukban, míg a 15-16 évesek 10 éves
korban kezdték el először használni a világhálót,
azonban az első csatlakozás kezdő időpontja
fokozatosan korábbra tolódik.

A felnőttek és a gyermekek – Kárpáti Andrea
(2001) megfogalmazásában, a «televíziós
nemzedék» és a «net nemzedék» között az új
információs-kommunikációs eszközök
használatában nagy különbségek vannak. A fő
eltérés lényegében abból ered, hogy az idősebb
generációk a televízión nőttek fel, míg a gyerekek
már korai  életéveikben találkoznak a
számítástechnikával és az internettel, nem
ismerték a gép nélküli világot. S fokozatosan
jártasságot szereztek az új technológiai eszközök
használatában. A fiatal generáció könnyen
megtanulja a számítógép világát, hiszen korábbi,
már megtanult minták, sémák, kategóriák,
beidegzett szokások nem nehezítik mindezt, addig
a felnőttek, az idősebbek a már meglévő
tudásukhoz, konstrukcióikhoz illesztik az új
elemeket. Például az írógéppel hasonlítják össze
a szövegszerkesztő működését, s gyakran félnek,
hogy elrontják a szerkezetet. A már rögzült minták,
sémák nehezebben oldódnak, s cserélődnek ki
új elemekkel. Az idősebbek között több a technikai
újdonságoktól idegenkedő, azt előítélettel,
szorongással és félelemmel kezelő személy.

Az internet adta alkalmazások megtanulása
kapcsán új szakkifejezés látott napvilágot, ez
pedig az ún. fordított szocializáció jelensége.
Ahogyan azt a hagyományos keretek között
megszokhattuk, a gyerekek tanulnak a
felnőttektől, s az előző generáció tagjai vezetik
be a következő generációk tagjait a tudás
világába, addig a számítógép és az internet
használatának megtanulásakor gyakori, hogy az
iskolás gyermekek és a fiatalok segítenek a
felnőtteknek, a szülőnek és a nagyszülőnek a
számítógép alkalmazásában. Kutatások szerint
felnőttek között sokan kiskorú gyermekeik révén

tanulják meg a hálózati alkalmazásokat, s a
gyerekek és a fiatalok gyakran úgy érzik, többet
tudnak a számítógépről, mint szüleik vagy
tanáraik. Csepeli György és Prazsák Gergő
(2010)vizsgálata arra mutatott rá, hogy a 40 éven
felüli felnőttek körében nagy szerepe van saját
gyermekeiknek a számítógép és az internet
használatának megtanításában. Közöttük jelentős
azok aránya, akik gyermekeik segítségével
sajátították el az internet kultúráját. Nem az
iskolában vagy tanfolyami keretek között, hanem
otthon, a családban, a gyermekeik segítségével
tanultak, s tőlük kértek tanácsokat. A gyerekek
tapasztalatok szerint magabiztosabban,
rutinosabban használják a világhálót, mint
szüleik.

Az új média használatának általános
tendenciái

2010-ben 25 országban, végzett EU Kids
Online (Livingstone és mtsai, 2011) felmérés
szerint a 9-16 éves európai gyermekek 60%-a
átlagosan naponta, vagy majdnem naponta, 93%-
uk az elmúlt héten használta az internetet. Mindez
jelzi, hogy a számítástechnika rendszeresen, az
élet természetes részeként van jelen a gyermekek
mindennapi életében, s igen alacsony azok
száma, akik az elmúlt héten ne lettek volna a gép
közelében. Az eszközhasználat döntő
többségében otthon (87%) történik, s ezt követi
az iskolai használat (63%). Közösségi tereken,
internet kávézókban, könyvtárakban jóval ritkább
az internetezés mértéke, tekintve, hogy szinte
minden háztartásban jelen vannak a
számítástechnikai eszközök. Míg a fiatalabb
életkorban lévők esetében több a nyilvános
térben hálózatra kapcsolódó, addig a serdülőkor
idején döntően privát környezetben, saját
szobájukban internetező fiatalok vannak túlnyomó
többségben. A tizenévesek körében életkorukból
adódóan egyszerre van jelen az egyedüllétre való
igény és a kortársakkal való kapcsolattartás
szükséglete. Mindkét célt kiszolgálja a
számítógép és a többi médiaeszköz, s nem
véletlen, hogy az IKT használata a tizenévesek
között a legnépszerűbb és a legelterjedtebb. Ők
azok, akik a legtöbb időt fordítanak az
elektronikus médiára, s így a függőség
kialakulásának esélye is körükben a legnagyobb.

A fenti vizsgálat szerint, európai gyerekek
58%-a mással (pl. a testvérével) közösen
használja hagyományos asztali számítógépét,
35%-uknak saját számítógépe van, 24% saját
laptoppal rendelkezik, 22% a laptopját megosztva
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használja, 12% pedig további multimédiás
eszközön látogatja a hálózati oldalakat (pl.
mobiltelefon, okostelefon, iPod Touch, iPhone
segítségével éri el a kívánt tartalmakat). A
megkérdezett európai gyermekek változatos
célokkal és motivációval kapcsolódnak rá a
hálózatra, 85%-uk a házi feladat megoldásához
veszi igénybe az internetet, s érdemes
megfigyelni, hogy majdnem ugyanilyen fontos a
játék is (83%) számukra. 76%-uk videoklipet néz,
62% üzenetküldésre hasznosítja az internetet, míg
31%-uk webkamerát is használ, 11% pedig blogot
ír. A felhasználás az iskolai munkától kezdve az
unaloműzésig sokféle formát öl t. A szá-
mítástechnikai eszközök szerteágazó alkalmazási
lehetőségei továbbá a gépek árának folyamatos
csökkenése, jelentősen hozzájárul növekvő
elterjedtségükhöz és nagyfokú népszerűsé-
gükhöz. A megkérdezett gyerekek és fiatalok
59%-a a közösségi oldalakon saját hálózati
profillal is rendelkezik, s tendenciáját tekintve a
tizenévesek között a legtöbb a felhasználók száma
ezeken az oldalakon. Számukra a megjelenés
lehetősége életkoruk pszichológiai jellemzőinek
megfelelően, egyfajta önbemutatás, az identitás
keresésének, formálódásának, a személyiség
önreprezentációjának sajátos eszköze és a
kortárscsoporthoz tartozás jellegzetes módja. Az
internet, mint közvetítő eszköz révén újfajta
önbemutatási formák és kulturális minták jöttek
létre.

A médiakompetenciákat és az eszközök
felhasználást tekintve megfigyelték, hogy a
magasabb szocioökonómiai háttérrel rendelkező
gyerekek többféle tevékenységet végeznek az
interneten, míg az alacsonyabb társadalmi
státuszú családok gyerekei kevesebbet. A
magasabb státusz révén az eszközök korábbi
elérése jellemző, továbbá a nagyobb tőke
birtoklása többfajta informatikai eszköz vásárlását
teszi lehetővé. Az életkor növekedésével egyre
több online tevékenységbe kapcsolódnak be a
gyerekek. A fiúk és a lányok között némi eltérés
mutatható ki, a tevékenységek skáláját tekintve,
a f iúk többféle tevékenységet végeznek a
világhálón, mint a lányok. (Sonck, Livingsone és
mtsai, 2011, Ságvári, 2008) Másrészt, a fiúk
körében hamarabb elterjedt a net használata.

A fentiekkel összehasonlítva, az EU Kids
Online II. (2011) magyarországi eredményei
szerint az európai átlaghoz képest hazánkban
némileg többen (EU 63%, HU 66%) használják a
világhálót az iskolában, vagy a kollégiumban, s
jóval kevesebben otthoni környezetben. A magyar

fiatalok átlagosan 85 percet töltenek a hálózaton
naponta, míg Európa-szerte ez a szám átlag 88
percet tesz ki. A gép használata a hétvégén a
leggyakoribb, hiszen a tanulók kötött
elfoglaltságai, általános iskolai kötelezettségei
ekkor csökkennek. A nemek vonatkozásában a
fiúk némileg több időt töltenek a képernyőnél, mint
a lányok, továbbá a budapestiek körében
gyakoribb az internet használata az ország többi
pontján élőkhöz képest. Míg a kistelepüléseken
élő gyerekek az átlag alatti mértékben
kapcsolódnak az informatikai szupersztrádára,
azonban ők többet tévéznek. A netet az évek
múlásával egyre hosszabb ideig veszik igénybe
a fiatalok. Személyes kapcsolataik mellett
lényeges szerepet tölt be a virtuális
kapcsolatfelvétel és kontaktus barátaikkal,
osztálytársaikkal. Az érdeklődési körök mentén,
interneten szerveződő virtuális csoportokhoz
kapcsolódás meghatározója a net generációnak.
Hazánkban elsősorban videót néznek a hálózaton
keresztül, s második helyre szorult az iskolai
feladatok megoldásához történő internet-
használat. Akiknek a háztartásában nincsen
számítógép és internet-elérhetőség, az iskola, a
teleház, a művelődési ház és más közösségi
csatlakozási pontok adnak alkalmat az
informatikai szupersztrádára való fellépésre.

A médiahasználatban gyakran a párhu-
zamosság figyelhető meg, azaz a gyerekek és a
fiatalok körében jellemző, hogy több eszközt
egyszerre használnak (tv, számítógép, internet,
mobiltelefon, zene-lejátszó stb.), másrészt
egyszerre több feladaton dolgoznak (több
dokumentumot nyitnak meg a szövegszerkesztőn,
több műveletet végeznek a neten, több emberrel
kommunikálnak a közösségi oldalakon). A
felgyorsult tempó, az azonnali elérés (Tapscott,
2001) a gyerekek iskolai és a mindennapi életére,
tanulására is hatással lehet. A felhasználók
folyamatos aktivitását kívánó mediatizált világban
való részvétel azzal jár, hogy a hagyományos
módszerekkel és eszközökkel zajló óravezetés,
tanítási stílus már kevésbé motiváló napjaink
diákjai számára. Az érdeklődés megtartása
érdekében, mind szélesebb körben új oktatási
módszerek, a gyermekek cselekvésének,
aktivitásának sokoldalú kiaknázása, az IKT-ra
építő alkalmazások, nagyobb nyitottság,
rugalmasság szükséges a formális oktatásban is.

A számítógép és az internet mellett a
mobiltelefon használata is figyelmet érdemel.
2011-ben a hazai általános iskolás és
középiskolába járó tanulók közül szinte
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mindenkinek volt készüléke. A fiatalok 90%-a
fényképezésre, 89%-a zenehallgatásra míg 37%-
a internetezésre is használja mobilját (Kósa,
László, 2012). A gyermekek és a f iatalok
mobiltelefonos elérhetősége a barátokkal,
osztálytársakkal való kapcsolattartást, a
kontaktusfelvétel számát, a csoportok
szerveződésének esélyét növelheti, miközben az
iskolai feladatok megbeszélésében, és a
szabadidős programok megosztásában
ugyancsak lényeges helyet kap.

Az új média a tanulásban
Az internet új tanulási kul túrát, az

ismeretszerzés meglehetősen új meg-
közelítésének elterjedését hozta magával. A
tanköteles korú gyermek körében tanórán kívül
is rendszeres onl ine tanulóközösségek
szerveződnek (Kalmus, 2011), amelyek
keretében a csoport tagjai újra megbeszélik a
feladott tananyagot, s együtt értelmezik azt,
segítik egymást a megoldásában az interneten
és más mobil elektronikai eszközökön keresztül.
Az internet a virtuális csoportmunkának, az
összedolgozásnak, a tudás megosztásának
kedvez, idő és földrajzi határok nélkül. A web2.0-
n alapuló tanulás a közösségekre, hálózatokra
épít, a közoktatásban és az iskolán kívüli térben
és időben. Az internetre alapozó tanulás e
jellemzője előkészíti a majdani felnőttkori,
munkahelyi együttműködést, a ma már széles
körben elvárt kooperációt. A média közvetítésével
történő egymásnak való segítés a tanulók
számára a közvetett tanulás alkalmainak
megsokszorozódását hozza magával. Az új média
használata révén összehasonlíthatatlanul több
információhoz férhetnek hozzá a gyermekek, mint
ami az iskolában törzsanyagként vagy annak
kiegészítéseként szervezett keretek között
elhangzik. A számítástechnikai  eszközök
használata a tanulás minden formájában
(formális, non formális, informális) megtöbbszörözi
a tanulási  alkalmakat, helyeket, és a
hozzáférhető tudás mennyiségét (pl. az internetes
kapcsolatra építő, diákok közötti kooperáció, a
mobil tanulás változatos alkalmai növelik a
nyitottságot, a lehetséges tanulási helyszínek
számát). Eddig soha nem látott mértékben nőtt
meg az elérhető ismeretek mértéke. Egy-egy
területen kiemelkedő mértékű, naprakész tudásra
tehetnek szert az elektronikus technológia
alkalmazásával a gyerekek, amely a kötelező
tanulmányok ideje alatt és a hétköznapi életben
egyaránt hasznosulhat. Az új média jellemzője,
hogy interaktivitásra ad alkalmat, s ezzel a tanulók

aktív közreműködése, kreatív részvétele, nyitott
gondolkodása jóval nagyobb lehet a tanulási
folyamatban (vö. Forgó, 2009, Benedek, 2007).
Az internettel és más mobilkommunikációra
alapozó eszközzel a passzív befogadó szerep
helyett az interaktivitásra építő médiahasználat
a tanulási folyamatra is lényeges hatást gyakorol.
Az internet világa jelentősen megváltoztatta a
tanulás kultúráját is.

Az internet és az elektronikus eszközök az
egyéni tanulási utak létét erősítik. Ki-ki saját
érdeklődése mentén kereshet információkat,
tájékozódhat a virtuális világban az iskolai
feladatokhoz és érdeklődésének megfelelő
témákban. Egyéni szempontjai mentén mélyülhet
el az őt érdeklő tartalmakban, amelyet a hálózat
segítségével azonnal megtehet. A nemzetközi
összekapcsoltság révén a számítástechnikai
eszközökkel támogatott tanulás élményszerűvé,
felfedező jellegűvé, mind életszerűbbé válik. A
tanulók határokon átnyúlóan köthetnek
kapcsolatot, játszhatnak, kommunikálhatnak,
együtt dolgozhatnak a formális oktatáson kívül
is. Az új médiaeszközök ezen kívül a gyerekek és
fiatalok egyéni érdeklődésének kiteljesítéséhez
is hozzájárulnak, a hobbi elmélyítésében, az
önképzésben, a nyelvtanulásban is nagy
segítségre vannak. Sok más mellett, a hálózaton
elérhető autentikus idegen nyelvi hanganyagok
és olvasmányok ugyancsak értékes kiegészítői
az iskolai tananyagnak. A netgeneráció tagjai a
gyors ismeretszerzés révén megtanulják, hogy az
információt hogyan lehet naprakészen elérni, s
tisztában vannak azzal is, hogy az ismeretek
rohamos bővülése, a tudomány gyors változása
az élethosszig tartó tanulásban való részvételt
igénylik. A számítástechnikán felnövő fiatalok
azonban ettől már egyáltalán nem riadnak vissza.
A probléma jóval inkább a leszakadók, a hálózati
kapcsolattal nem rendelkezők körében
mutatkozik, hiszen amíg a világhálóhoz
csatlakozók közelebb kerültek egymáshoz, addig
a rendszert nem használók egyre messzebb
távolodnak a társadalom többi tagjától.

Az új média rétegspecifikus felhasználása
Az interaktivitásra építő számítástechnikai

eszközök a társadalom minden csoportja számára
kitágítják a világot, tőkét jelentenek. Ma már a
kutatók (Nagy, 2007) arról írnak, hogy a netet nem
a televízió és az internet párosításban érdemes
összevetni, a hálózat sokkal többet jelent ennél, a
világhálóra csatlakozás lehetősége a közjavakhoz
tartozik. Olyan tőkeként értelmezendő, amely a
tudás, az információ, az adatbázisok gyors
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elérésének forrása és lehetősége. Aki hozzáfér az
internethez, jelentős tőkéhez fér hozzá, amelyet
anyagiakra, kultúrára, tudásra és kapcsolatokra
válthat át. A megfelelő színvonalú IKT
kompetenciák lényeges gazdasági, kulturális és
kapcsolati tőkét hordoznak az egyén és a tágabb
közössége számára egyaránt.

A szegények és a jobb szociális helyzetben
lévő gyerekek és fiatalok információ-szerzése,
tájékozódása között alapvető különbség, hogy a
szegények gyakrabban tévéznek, míg a
magasabb szociokulturális helyzetben lévők
többet használják a világhálót. A szegénységből
érkező, a kirekesztésnek kitett, marginális
helyzetben lévő etnikai csoportok iskolás
gyermekeinek döntő az információs
szupersztrádára való feljutás a világ minden
pontján. Hátrányaik leküzdhető, tudásuk,
kapcsolataik köre bővíthető, esélyeik növelhető
az új média eszközei segítségével. Hogy hozzáfér-
e valaki a számítógéphez és a világhálóhoz,
annak a tétje nem más, mint, hogy gyorsan eléri-
e az információkat, a tudást, a könyvtárak
adatbázisait, a tanulás és a fejlődés lehetőségeit.

A hozzáférés terjedésével egyúttal óriási esélyt
adnak a hátrányos helyzetben lévő társadalmi
csoportok gyermekei számára a fejlődésre és a
felzárkózásra. A társadalom peremén lévőknek a
világon számos olyan kezdeményezés indult,
amely informatikai jellegű felzárkózásukat szolgálja.
Példaként említhető, hogy az USA-ban, már az
internet terjedésének kezdetén rájöttek arra, hogy
az otthoni internettel nem rendelkező szegények
számára közösségi csatlakozási lehetőségeket
érdemes teremteni. Kalifornia egyik
szegénynegyedében létrehozott közösségi
számítógépes központ nem csupán azért érdekes,
mert az oda betérő gyerekek és fiatalok ingyen
internetezhetnek, sokkal lényegesebb, hogy a
centrum munkatársai rendszeresen figyelemmel
kísérik a tanulmányaikat, segítenek a házi feladat
megoldásában, és web-programozást továbbá
gépírás is oktatnak a betérők számára. Egészében
véve, azon túl, hogy megtanulják a számítógép és
az internet használatát, személyiségük fejlődésére,
napi problémáikra, gondjaikra is odafigyelnek,
életvezetésükhöz adnak támogatást. (Tapscott,
2001) Ezáltal tagadhatatlanul nevelő, oktató
feladatokat látnak el, s a peremen lévőknek esélyt
adnak a jobb életre.

A hazai teleházak, e-Magyarországpontok
hasonló megfontolások alapján jöttek létre, céljuk,
hogy a hátrányban lévők számára is alkalom
legyen a rácsatlakozni a világhálóra: tanulni,

játszani, olvasni és kapcsolatot teremteni. Nagy-
Bri tanniában pedig a hátrányos helyzetű,
bevándorló f iatalok kreativ itását, alkotó-
képességét ösztönző programokat jellemzően
összekapcsolják a médiatartalmak előállításának
támogatásával. Közösségi házakban és ifjúsági
klubokban szervezett művészeti programokban
(filmek készítése, honlapok fejlesztése) a
részvevők megmutathatják tehetségüket,
kibontakoztathatják képességeiket, miközben
tudásuk és önbizalmuk fejlődik. Mindennek a
haszna nem csupán egyéni, hanem társadalmi
vonatkozásokban – rövid és hosszú távon –
egyaránt megmutatkozik. (Buckingham, 2005)

Észak-Amerika és Nyugat-Európa országaiban,
ahol sok a migráns gyermek és felnőtt, a
bevándorló népesség társadalmi és iskolai
integrációjának elősegítésére, az új ország
nyelvének megtanulásának támogatására is
alkalmazzák a számítógéppel segített tanulás
eszközeit – az intézményes oktatáson kívül, a
közművelődés intézményeiben is. Sokfelé nyelvi
oktatóprogramot használnak a tanulásban,
amelyeket az egyén saját tempójában alkalmazhat,
miközben hibáit a program folyamatosan javítja.
Erre könyvtárakban, művelődési házakban
egyaránt lehetőség van. Az USA közkönyvtárai
azzal is segítik a migráns családok társadalmi
beilleszkedését, hogy praktikus, az új országban
életvitelüket megkönnyítő, linkgyűjteményt
állítanak össze számukra.

A számítógép, a világháló, az új média további
hátrányos helyzetű csoport, a fogyatékkal élő
gyerekek és fiatalok társadalmi integrációjának
folyamatában ugyancsak nagy szerepet kap. A
mozgáskorlátozottaktól kezdve a vakok és a
gyengén látók köréig, valamennyi sérült
profitálhat az internet-, és mobil, interaktív
elektronikai eszközök hozzáférésének lehe-
tőségéből, az informatika gyors fejlődéséből. Ma
már számos olyan számítógépes program létezik,
amely a fogyatékkal élők tanulását, kultúrához
való hozzáférését, örömteli szabadidő-eltöltését,
tanulását segít i a vi lághálón keresztül.
Ugyanakkor a számítástechnikai eszközök
számukra is új perspektívákat nyitnak meg.
Társadalmi reintegrációjuk, majdani munkaerő-
piaci esélyeik jelentős segítői, hiszen az eszközök
megfelelően il leszkednek a felhasználók
változatos igényeihez. Az internet nagy előnye,
hogy az ér intetteknek – köztük a moz-
gáskorlátozottaknak nem kell utazniuk,
otthonukból vehetnek részt a kulturális
folyamatokban (pl. filmek megtekintése, zenék
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letöltése, múzeumi virtuális közösségek életébe
való bekapcsolódás, játék stb.). A közlekedés
kihagyásával, mobil eszközökkel, a könyvtári
adatbázisok, elektronikus könyvek internetes
elérésével rengeteg időt takaríthatnak meg a
sérültek is (Torgyik, 2013).

S végül, de nem utolsó sorban a világháló a
generációk közötti kapcsolatok formálására, az
idősek és a fiatalok egymástól való tanulására
ugyancsak számtalan alkalmat szolgáltat. Az előző
generációknál összegyűlt páratlan tudás
átadására, történetek terjesztésére, tová-
bbadására kiváló tér az internet világa. Erre példa
az időseknek nemzetközi szinten tanulási és
közösségi színteret jelentő Harmadik Kor
Egyeteme, amelynek keretében próbálkozások
történtek arra, hogy az idős emberek a régi
korokkal, a világháborúval kapcsolatos emlékeket
a tágabb közönséggel megosszák. Az «időtanúk»
nevű programjuk (l. http:// timewitnesses.org)
keretében azok a személyek, akiknek a második
világháborúval kapcsolatos emlékük van,
elhelyezhetik az interneten, s ezzel értékes forrást
jelentenek a történelem megértéséhez a fiatalabb
generációk számára. Az így összegyűlt történetek
az iskolai oktatásban és azon kívül is ugyancsak
jól használhatók, határok nélkül. Az idősek
történetei közül jó néhányat gyerekek fordítottak
le német és francia nyelvre, melyet a történelmi
tanulmányaik kiegészítéseként hasznosítanak a
diákok. (Swindell, 2009)

A számítástechnika, az internet, az új média
interaktivitást lehetővé tevő eszközei jelentősen
átalakították a tanulás és a szabadidő
eltöltésének formáit, szemléletét, kultúráját, s
egyúttal új távlatokat nyitottak. A csúcstechnika
vívmányai közelebb hozzák a fejlett és a fejlődő
országokat, a magasan képzett és a kevésbé
iskolázottakat, a gyerekeket és a felnőtteket, s
ezzel hallatlanul nagy szerepet vállalnak a
társadalmi, gazdasági, földrajzi különbségek
kiegyenlítésében.
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