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С.М. Грицай

НАУКА – ЦЕ ДЕНЬ СЬОГОДНІШНІЙ
І ПОГЛЯД У ДЕНЬ ЗАВТРАШНІЙ»
Інтерв`ю з нагоди Дня науки в Україні.
Проректор з наукової роботи Сумського ОІППО
Сергій Михайлович ГРИЦАЙ
Він розглядав науку як геологічну й
історичну силу, що змінює біосферу й життя
людини. Якщо не жити, так би мовити, одним
днем, а дивитися у день завтрашній, потрібно
обов’язково дбати про розвиток науки у всіх
сферах людської життєдіяльності, сягаючи
космосу та розглядаючи «земні» питання
економіки, здоров’я людини, екології, безпеки
життєдіяльності і, зрозуміло, освіти.
Наш інститут як навчальний заклад і як
наукова установа – набуває в освітній галузі
особливого значення. Отже, хотів би
зупинитися на наукових аспектах діяльності
СОІППО. Наука – це постійній пошук, який
здійснюється у самостійних творчих
дослідженнях викладачів та методистів з
дидактичних основ, методології, змісту,
теорії освіти та виховання, управління
освітньої галузі. Підрозділи інституту ведуть
дослідження з науково-дослідної теми
«Управління організаційним та науковометодичним
супроводом
інноваційних
процесів в освіті Сумщини». У контексті
децентралізації ми досліджуємо освітні
округи на прикладі діяльності Слоутського
навчально-виховного комплексу Березівської
об’єднаної громади Глухівського району. До
речі, це перша об’єднана громада на
Сумщині. А згаданий навчальний заклад, що
є одним із лідерів освіти Глухівщини,
визначений опорною школою. У цьому
аспекті ми зараз працюємо над створенням
науково-дослідної лабораторії з питань
організаційного функціонування освітніх
округів. Наразі це актуально, на вивчення
цього питання є суспільний запит.
– Сергію Михайловичу, у складі СОІППО
працюють 5 кафедр та 5 лабораторії. Що
можна сказати про їхній науковий
потенціал?
Відзначу: кафедри та лабораторії не є

Досьє
На посаді з листопада 2015 року.
Закінчив Полтавський державний
педагогічний інститут.
Працював викладачем суспільних дисциплін у
Лебединському педагогічному училищі,
доцентом кафедри державного управління та
педагогічного менеджменту Сумського
обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти. Має досвід роботи в
державних органах влади.
У 2009 році захистив кандидатську дисертацію
на тему «Формування політичної культури
майбутнього вчителя в навчально-виховному
процесі вищого педагогічного навчального
закладу». Загалом має понад 20 наукових і
науково-методичних робіт, з яких 2 навчальнометодичні посібники: «Вимірювання та
статистика у галузі «Фізична культура і
спорт» (2011), «Методологія наукових
досліджень у діяльності вчителя фізичної
культури» (2011). Є співавтором навчальнометодичного посібника «Модульна технологія
загально-правової підготовки студентів» (2008).
– Сергію Михайловичу, в одному з перших
інтерв`ю на посаді проректора з наукової
роботи Сумського ОІППО Ви акцентували на
тому, що для нашого навчального закладу
важливим є поєднання науки та практики.
Саме це, на вашу думку, забезпечує
ефективний розвиток і позитивний
результат в освітянській сфері загалом і для
кожного педагога-освітянина окремо…
Скажіть, сьогодні, коли в освіті скільки
проблемних питань, Ви не змінили акценти?
– Так, слушне запитання. Його доводиться
чути дуже часто, мовляв, кому наука сьогодні
потрібна. У цьому сенсі давайте згадаємо
великого українця, людину, яка стала новатором
не тільки в науці, а й у методах її організації –
Володимира Івановича Вернадського.
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штучними утвореннями. Вони функціонують,
щоб якнайкраще здійснювати місію Сумського
обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти. На всіх 5 кафедрах та у 5 лабораторіях
здійснюється активна робота по виконанню
конкретних підтем, які загалом складають
основну тему наукової роботи, вже згадувану.
Тема сучасна, викликана життям і потребує
серйозного дослідження, у якому поєднається
наука і практика. Діяльність науковопедагогічних працівників спрямована на
проведення наукових досліджень та їх апробації.
Вона націлена на здійснення науково-методичних
досліджень викладачами та дисертаційних
досліджень
докторантами,
аспірантами,
здобувачами, захисту дисертацій, отримання
наукових звань тощо; здійснення та апробація
наукових та науково-методичних досліджень в
галузі дидактики, педагогіки, психології,
методики, державного управління, управління
освітою, освітнього менеджменту під час
наукових конференцій, форумів, семінарів,
виставок. Так, наукова робота потребує
відповідного фахового рівня. Сьогодні СОІППО
має високий науково-викладацький потенціал, у
нас збільшилася кількість докторів наук, доцентів,
викладачі інституту захищають дисертації і
отримують ступінь кандидата наук. У 2015 році
успішно захистили докторські дисертації наш
керівник, в.о. ректора Ю.О. Нікітін, кандидат
історичних наук, доцент, доцент кафедри
соціально-гуманітарних освіти, і Д.В.Кудінов,
кандидат історичних наук, доцент, доцент
кафедри соціально-гуманітарної освіти.
Колеги щиро вітали В. М. Успенську,
старшого викладача кафедри дошкільної та
шкільної освіти; С.В. Драновську та
Ю.В. Теслеву, старших викладачів кафедри
соціально-гуманітарної освіти, які поповнили
когорту кандидатів наук нашого навчального
закладу. Вдумаймось: методисти і викладачі
нашого інституту, маючи великий практичний
досвід, на основі вивчення реальних ситуацій і
постійних комунікацій із учителями з усіх
куточків області – вони як науковці розробляють
цікаві та реальні теми, результати яких знову ж
таки упроваджуються в роботу освітян уже на
якісно вищому рівні. Науковцями та
викладачами інституту за 2015 рік видано 116
науково-методичних
робіт,
серед
яких
підручники, навчально-методичні, навчальні
посібники (рекомендовані Міністерством освіти
і науки України), підручники, навчальнометодичні посібники, електронні навчальні

посібники та посібники у електронному вигляді,
словники, каталоги, довідники, хрестоматії,
атласи (карти), альманахи, інформаційні
збірники, бюлетені, «банки даних», навчальні
програми, навчально-методичні комплекси,
методичні
матеріали
до
практичних
(семінарських) занять, методичні рекомендації.
– Сергію Михайловичу, науковий світ дуже
мобільний,
особливо
сьогодні,
в
час
інформаційних технологій. Здається, навіть
сприйняти те, що відбувається щомиті,
важко.
Але
інформаційно-комунікаційні
технології
дозволяють
активніше
спілкуватися. Чи «прижилися» новітні форми
комунікацій в СОІППО?
– Звичайно, ми йдемо в ногу з часом, і у грудні
2015 року інститутом проведено Другу
міжнародну науково-практичну конференцію
«Освітні інновації: філософія, психологія,
педагогіка» за участю представників вищих
навчальних закладів Казахстану, Узбекистану,
Грузії та Польщі. Спілкування в режимі он-лайн,
через тисячі кілометрів, не зменшило наукової
ваги розглянутих питань. Ми й далі
вибудовуємо співпрацю з міжнародними
науковими колами, зокрема, протягом 2015 року
науково-педагогічні працівники СОІППО взяли
участь у 8 міжнародних заходах: Міжнародний
Українсько-Литовський освітній проект з
позашкільної
освіти;
науково-практична
конференція «ТОЛЕГЕН ТАЖИБАЕВ И
СОВРЕМЕННАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
НАУКА», проведеної у рамках щорічних
Тажибаєвських читань, що присвячені 75-річчю
кафедри загальної та етнічної педагогіки
Казахського національного університету імені
Аль-Фарабі;
міжнародна
конференція
«Образование в инновационном «обществе
знаний»:
проблемы
современности
и
адекватности», м. Барнаул; міжнародна
експертно-наукова конференція «Реформа
вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері
законодавчих та інституційних трансформацій»,
м. Київ «Спілка дослідників вищої освіти
України», університет Гон-Конгу (КНР),
Київський
національний
університет;
міжнародна наукова конференція «Aktualne
problemy nowoczesnch nauk» м. Przemysl,
(Польща); Європейська центральна Слав’янська
конференція «Перша світова війна у
Центральній і Східній Європі» (Польща);
Українсько-Польський проект «Шкільна
академія підприємництва – 3» (Польща);
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Десята міжнародна конференція «Нові
інформаційні технології в освіті для
всіх» (ITEA-2015), Міжнародний науковона в чал ьни й ц ен т р ін ф ор мац ійни х
технологій та систем, м. Київ. Рівень цих
заходів зобов’язує наш інститут постійно,
як кажуть, тримати руку на пульсі
наукового життя, працювати над
розробкою нових цікавих питань,
упроваджувати досвід і ділитися ним з
колегами. Додам, сьогодні ми активно
працюємо над залученням до наукових
розробок над актуальними темами
третього джерела фінансування, так
званий метод «фандрайзингу». Я вважаю,
що СОІППО має достатній кадровий і
науково-педагогічний потенціал, який
спроможний
за безп ечи ти
рівне
партнер ств о в спів р обітництві з
зарубіжними колегами. Отже, розвиток
міжнародної діяльності інституту слід
в в а ж а т и н ев і д’ є м н о ю с к л а д о в о ю
успішного європейського розвитку.
У чому Ви вбачаєте перспективи
науково-дослідної роботи Сумського
обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти?
Як я вже відзначав, у нас багато
дослідницької й аналітичної роботи над
осн овним загальн оінститутськи м
н а ук о в и м п р о ек т ом «У п р а в л ін н я
організаційним та науково-методичним
супроводом інноваційних процесів в освіті
Сумщини». Будемо й надалі розвивати
наукове співробітництво із закордонними
та вітчизняними осередками академічної
та галузевої науки з метою спільного
вирішення найважливіших завдань
м одерн ізац ії осв ітнь ої гал уз і на
регіональному рівні. Зрозуміло, для
ефективних комунікацій і надалі будемо
організаторами науково-практичних

конференцій, семінарів, «круглих столів»,
із запровадженням телекомунікаційних
систем за участю науковців з країн
Єврозони, де будуть демонструватися
результати наукових розробок. Працюючи
на перспективу, плануємо активізувати
роботу працівників інституту над
дисертаційними дослідженнями, будемо
створювати умови для їх участі у
міжнародних наукових заходах і
публікацій наукових статей у виданнях,
включених до наукометричних баз,
зокрема Scopus або Web of Science Core
Collechion.
Наукова діяльність – це постійний
пошук. Хотілося б, щоб до інноваційної та
досл ідн о- експ ерим ентальної роботи
залучалися вчителі-практики, молоді й
досвідчені науковці. Тоді ми зможемо
забезпечити консультування, координацію
дослідно-експериментальної
роботи в
експериментальних навчальних закладах.
Це важливе завдання, поставлене
сьогоденням.
З в ер т а ю ч и с ь д о к о л ег - н а у к ов ц і в
напередодні Дня науки в Україні,
висловлюю щиру вдячність за їхню
копітку працю, за відданість своїй справі
та бажання розвивати національну науку.
Сьогодні, усупереч всім негараздам,
необхідно пам’ятати головне: наука – це
перспектива, це велике прагнення розуму
та серця змінити день завтрашній, зробити
його кращим. Отож, шановні колегинауковці, усім бажаю невтомності у
пошуках і відмінних результатів роботи,
світлого людського щастя і благополуччя!
Спілкувалася Ірина Панасенко
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Л.М. Артюшкіна

ШКІЛЬНИЙ БУЛІНГ ЯК СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Сьогодні надзвичайно
гострою є проблема
насильства в освітньому
середовищі,
щ о
підтверджується великою
кількістю наукових досліджень. Специфічною
формою шкільного насильства є булінг.
«Булінг» – достатньо новий термін для
вітчизняної педагогічної спільноти. Але він
має відношення до добре відомого соціальнопедагогічного явища: систематичної,
довготривалої агресії одних учнів до інших,
коли в ситуацію її прояву
поступово
«включається» весь учнівський колектив.
Перші систематичні дослідження булінгу
розпочав у 70-х роках минулого століття
норвезький науковець доктор Дан Ольвеус.
Але слід зауважити, що на початку 1980-х
ситуацію повторювальної та систематичної
агресії між працівниками на робочих місцях
досліджував також і шведський
вчений
Х. Лейман, котрий визначив це явище через
поняття «мобінг». Учені з Великої Британії,
Австралії та Японії почали співпрацювати з
дослідницькою групою Норвегії для
вивчення явища булінгу у школах, а вчені з
Німеччини, Франції, Угорщини, США й
Австралії залучилися до співпраці
з
дослідницькою групою в
Швеції
для
дослідження мобінгу на робочих місцях.
Оскільки майже одночасно досліджувати
прояви систематичної та довготривалої агресії
стали дві групи науковців, то було вирішено,
що поняття «булінг» застосовується щодо
шкільних ситуацій, а термін «мобінг» – щодо
ситуацій на робочих місцях [7].
Поняття «булінг» походить від
англійського слова «bully», яке означає
хуліган, забіяка, людина, яка використовує
свою силу і владу, щоб налякати або заподіяти
шкоду слабшим людям. Англійське слово
«bullying» означає агресивну поведінку однієї
людини, яка має вищий статус, відносно іншої
людини, з нижчим статусом, з метою
заподіяти їй моральну або фізичну шкоду,
принизити її і в такий спосіб утвердити свою
владу [12].

Біл ь шіст ь ін оз ем н и х на ук ов ц ів
виокремлюють на чотири основні ознаки
булінгу: це агресивна поведінка, що включає в
себе небажані, негативні дії; здійснюється
повторно чи регулярно; між учасниками є
дисбаланс влади чи сили; така поведінка є
зумисною [8].
Шкільний булінг має дві основні форми:
1. Фізична – умисні поштовхи, удари,
стусани, побої, нанесення інших тілесних
ушкоджень та інше. До цієї форми булінгу
можна віднести сексуальний булінг (дії
сексуального характеру).
2. Психологічна – насильство, пов’язане з
дією на психіку, яке наносить психологічну
травму шляхом словесних образ або погроз,
переслідування, залякування, створенням
напруженої атмосфери для навчання з метою
формування зверхнього ставлення групи,
навіть учителів чи персоналу школи до
аутсайдера, жертви, найчастіше
фізично
слабшої
дитини або з бідної
чи
неблагополучної
родини. До цієї форми
можна віднести: вербальний булінг; образливі
жести або дії; залякування; ізоляцію;
вимагання; кібербулінг [1].
У сучасній зарубіжній педагогічній
практиці шкільний булінг розглядається як
актуальне соціально-педагогічне явище, що
обумовлене і масштабами його поширення, і
тими наслідками, які воно спричиняє.
Дослідження зарубіжних науковців
доводять, що проблема шкільного булінгу
існує у багатьох країнах і має глобальний
характер.
Так, за даними норвезьких дослідників,
12,5% учнів піддавалися регулярним нападам
агресії з боку однолітків кожного дня; 17,2%
учнів – один раз на тиждень; 13,7% учнів – один
раз на місяць та 28,9% учнів – один чи два рази
на рік. За даними турецьких дослідників, від
10% до 30% дітей та молоді залучені у процес
булінгу. За даними грецьких досліджень, від
15% до 30% учнів піддаються постійній і
систематичній агресії з боку однолітків. За
даними британських дослідників, 27% учнів
початкової школи та 10% учнів середніх
шкіл піддаються знущанням [10].
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Найбільш
високі
показники участі
підлітків і в одиничних, і в регулярних
проявах булінгу мають такі країни, як
Австрія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва,
Швейцарія й Україна. Найнижчі показники –
у Чехії, Словенії та Швеції [11].
Статистичні дані щодо поширеності
булінгу в Україні мають локальний характер.
Систематичні загальнонаціональні дослідження цього явища відсутні.
Зокрема, результати дослідження
«Насильство в школі», проведеного у
2011 році у чотирьох регіонах України,
свідчать, що третина з 1236 учнів 20 шкіл
Київської, Кіровоградської, Вінницької та
Черкаської областей (від 24% до 37%)
зазнавала фізичного чи психологічного
насильства у школі [6].
За даними анкетування, проведеного
Міністерством юстиції України, булінгу у
школі зазнавали 45% опитаних дітей у
Закарпатській області, половина опитаних
школярів Київської області і більша
половина юних одеситів були свідками чи
жертвами булінгу в школі. Серед
чернівецьких школярів морального
приниження хоч раз у житті зазнавали 48%
учнів: фізичного булінгу – 27%; нападу з
боку групи – 14%; пограбування – 12%;
сексуальної загрози – 8% опитаних [2].
Науковці Києво-Могилянської Академії
стверджують, що 13,3%
учнів
часто
потрапляють у ситуацію булінгу, 44,7%
учнів періодично потрапляють у ситуацію
знущання над ними [5].
Дослідження українських науковців
свідчать про те, що проблема булінгу в
українській школі існує. І вона досить
масштабна і вимагає негайної реакції з боку
педагогів, психологів, батьків, суспільства
загалом.
Булінг – це серйозна проблема, що має
важкі наслідки для учнів, причетних до
нього, їхніх родин, ровесників і найближчої
громади. Ситуація булінгу призводить до
низки педагогічних (шкільна дезадаптація,
академічна неуспішність), психологічних
(психологічні розлади, закріплення у
свідомості негативних уявлень про себе,
з ниж ення сам ооц ін ки, п ор ушенн я
соціалізації, соціальна дезадаптація),
медичних (травматизація) наслідків.
Проблема булінгу є не лише
педагогічною, але й соціальною, оскільки

призводить до збільшення проявів
насильства, жорстокості, адикцій та
девіантної поведінки серед молоді.
Незважаючи на гостроту, актуальність і
широке вивчення зарубіжними науковцями
(Данкансон Н., О’Моор А., Ольвеус Д.,
Рандолл П., Роланд Е., Салісбері Дж.,
Таттум Д. та ін.), у вітчизняній науці
шкільний булінг до недавнього часу взагалі
не виокремлювався в якості самостійної
соціально-педагогічної проблеми, тому
зазначену проблему українські науковці
(М. Алєксєєнко, О.Глазман, А.Король,
Л.Лушпай, М.Ясеноська та інші) почали
активно досліджувати лише в останнє
десятиліття.
Недостатній рівень дослідження
проблеми булінгу обумовлює існування в
освітян і громадськості суттєвих стереотипів
стосовно сутності та особливостей
шкільного булінгу, що заважають
подоланню цього явища.
Досить поширеною та загрозливою є
думка, що ініціатори булінгу попри
агресивну поведінку й
зовнішню
самовпевненість мають низьку самооцінку і
високий рівень тривожності. Але сучасні
дослідження свідчать про те, що їхня
самооцінка здебільшого є середньою чи
вищою від середньої. Найчастіше агресор –
найпопулярніша особистість, у якої багато
друзів і партнерів, він сильний фізично й
енергетично, виділяється зовнішністю,
одягом, манерою поведінки, можливо,
економічним і соціальним статусом. Він
твердий, холодний, емоційно-чуттєво
недорозвинений, біль інших його не
хвилює.
З клінічної точки зору, ініціаторами
булінгу виступають діти, які мають
нарцисні риси
характеру. Основна
особливість нарциса – прагнення до влади,
самоствердження за рахунок інших.
Агресори мають такі типові риси: вони
відчувають сильну потребу владарювати і
підкорювати собі інших учнів, досягаючи
таким
шляхом своїх цілей; вони
імпульсивні та легко переходять до гніву;
вони прагнуть за будь-якої ціни бути у
центрі уваги; вони часто ведуть себе
агресивно та з викликом по відношенню до
дорослих, включаючи батьків та вчителів;
вони егоцентристи, що не вміють співчувати
оточуючим, ставити себе на місце інших;
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вони звикли ставитися до оточуючих з
почуттям зверхності, розділяючи на «своїх»
та «чужих», вони максималісти, що не
бажають іти на компроміси, якщо це
хлопчики, вони звичайно сильніші за інших
хлопчиків [4].
Мотивація до булінґу різна:
– заздрість;
– помста;
– почуття неприязні;
– боротьба за владу;
– нейтралізація суперника через показ
переваги над ним;
– самоствердження аж до задоволення
садистських потреб окремих особистостей;
– прагнення бути в центрі уваги,
виглядати «круто»;
– прагнення здивувати, вразити;
– прагнення розрядитися, «приколотися»;
– бажання принизити, залякати людину,
яка не до вподоби.
Учні з нарцисними рисами характеру не
обов’язково стають булірами, але буліри
походять саме з цієї категорії дітей.
Дітей, які потребують ствердження себе
через владу, стає все більше. І тому є кілька
причин.
Одна з них – сучасні соціальні відносини.
Якщо раніше відносини пануванняпідпорядкування були зрозумілими й
обґрунтованими економічно, то сьогодні всі
прагнуть рівних прав. Чіткість і визначеність
соціальних ролей відсутня. Раніше школяр
повинен був строго відповідати своїй
підлеглій ролі: добре вчитися і бути
слухняним та ввічливим, а вчитель повинен
бути строгим, але доброзичливим суддею.
Тепер все змінилося: ролі замінені
міжособистісними відносинами, і вчитель
цікавиться такими питаннями, як «Що ви
хочете?», «Що ви збираєтеся робити?», «Що
ви потребуєте?». Фактично в нашому
суспільстві немає жодної конструктивної
моделі безумовного підпорядкування
авторитету. Тому діти і не вміють
підкорятися.
Інша причина поширення властолюбної
поведінки – мода на «сильну особистість».
Сильна особистість, непереможний
герой, якому ніхто і ніщо не указ, борець –
ось герої сьогоднішнього дня. Діти і батьки
читають книги з назвами: «Як стати
переможцем», «Як досягти успіху і впливати
на людей» і т.п. Вчителі велику увагу

приділяють розвитку індивідуальності,
з д і б н о с т ей , р о б л я т ь а к ц ен т н а
досягненнях. Звідси – нова цінність:
особистісна сила.
Але діти часто плутають сутність
понять. Поняття «сильна особистість» для
них може означати не владу, яка рівна
контролю над власною особистістю
(характером, слабкостями і т.д.), скільки
владу над іншими людьми. Вони
стверджують себе не у відносинах з
самими собою, а у відносинах з
оточуючими. З таким наївно зрозумілим
самоствердженням стикаються у класі
вчителі й однокласники. І вчитель повинен
бути готовим грамотно, професійно
відреагувати на витівки властолюбця,
навчити учня розрізняти справжню
особистісну силу та владолюбство. Якщо
вчитель навчиться це робити, то
атмосфера у класі сприятиме зростанню
цієї особистісної сили та волі.
Вважається, що булінг найбільш
пошир ений сам е у підл ітк ов ом у
середовищі. Але статистика свідчить: це
явище
більш притаманне дітям
молодшого шкільного віку. Воно
з’являється у старшому дошкільному віці,
збільшується у початковій школі й у 3-6
класах досягає піку, а потім знижується.
Існує думка, що велику загрозу
становить, перш за все, фізичний булінг.
Тому школа повинна реагувати перш за
все саме на його прояви, бо фізичний
булінг з більшою вірогідністю спричиняє
ризики здоров’ю дитини у той час, як
психологічний булінг дозволяє учням
навчитися впевненості та розвиває вміння
захищати себе.
Але, за статистичними даними,
найбільш поширений у шкільному
середовищі не фізичний, а саме
психологічний булінг. Крім цього, діти
набагато частіше пер еживають і
відчувають себе зацькованими саме
через психологічний булінг. Зрозуміло,
вчителі, які мають вказані погляди,
помічають лише ті випадки булінгу,
коли
ігнорування вже неможливе.
Т ака п озиц ія п едаг ог ів п овинна
розглядатися як позитивне підкріплення:
вона провокує кривдника не лише на
продовження, а й на розвиток і
посилення подібних дій.
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Учителі для ефективного втручання
повинні переглянути свої власні погляди на
міжособистісну поведінку школярів. У
ситуації знущань існує дисбаланс сили, за
якого жертва завжди програє та зазнає
найгіршого: приниження людської гідності,
образ, фізичного болю, матеріального
збитку тощо. І жертва, і ті, хто знущається,
потребують допомоги та втручання для
припинення цієї жахливої поведінки.
Слід враховувати, що явище булінгу
формує своєрідне коло його учасників. Тому
педагогові важливо розуміти специфіку
соціальної взаємодії в умовах булінгу, яка
виникає
у
групі
і
заснована
на
порушеннях
у соціальних
стосунках,
передбачає специфічну групову динаміку
(з
перерозподілом
групових норм,
цінностей) і ситуацію, в якій, прямо чи
побічно, задіяні всі члени колективу.
«Коло булінгу» включає учнів з таким
репертуаром соціальних ролей:
1) жертва – учень, що є об’єктом репресій
і погроз;
2) агресор (булер) – ініціатор булінгу,
який систематично протягом тривалого часу
здійснює насильницькі дії щодо жертви;
3) помічники агресора – учні, які не є
ініціаторами булінгу, але які беруть у ньому
активну участь;
4) активні прибічники – учні які, не
беруть
активної участі у булінгу, але
відкрито виказують свою підтримку
агресору;
5) пасивні прибічники – учні, яким
подобається насилля, але вони відкрито не
демонструють свою підтримку агресору;
6) сторонні спостерігачі – у ситуації
булінгу дотримуються нейтральної позиції,
керуючись принципом «це не моя справа»;
7) вірогідний захисник – учні, які не
підтримують агресора, але нічого не
здійснюють у напрямку захисту жертви;
8) захисник жертви – учні, які займають
активну позицію протидії булінгу [3].
Булінг негативно впливає не тільки на
жертву, а й на всіх його учасників. Дійсно,
діти, які зазнали психологічного чи
фізичного насилля з боку ровесників,
залишаються з травмованою психікою на
все подальше життя. Булінг є соціально
заразною хворобою, тому сприяє
формуванню у спостерігачів якостей
найнижчого типу, таких як цинізм. У
агресорів формуються не тільки моделі

антисоціальної та кримінальної поведінки,
але з’являються проблеми психічного і
фізичного здоров’я.
Булінг є досить складним соціальнопедагогічним явищем, тому не має ні
однозначного
пояснення,
ні
універсальних способів подолання та
попередження. Але зарубіжний досвід
доводить, що шкільна
політика,
толерантне або нейтральне ставлення
адміністрації
школи,
вчителів
до
прояву
агресивних,
насильницьких,
ворожих дій з боку учнів і поведінка
самих
учителів
формує
загальну
атмосферу
не
тільки
учнівського
класу, але й усієї школи, визначає
внутрішнє життя, тобто соціальнопсихологічний
клімат.
Булінг
у
шкільному середовищі розвивається в
ситуації
ворожості,
конфліктності,
страху.
Проблема шкільного булінгу вимагає
погляду на нього як на явище системне й
комплексне. Саме тому й підхід до її
розв’язання повинен бути системним і
комплексним. Ця проблема виходить
далеко за межі
школи, а, отже,
вимагає залучення до її вирішення не
тільки вчителів, фахівців психологічної
служби
школи,
батьків,
а
й
громадськості, засобів масової інформації.
Тому зарубіжні дослідники прагнуть
не лише виявити типи та фактори
булінгу учнів, а й розробити програми
й ог о з а п о б іг а н н я т а п од ол а н н я
наслідків. Більшість таких програм
ма ють си ст емний п р оф іла кти чн о корекційний характер.
Першу експериментальну програму
протидії шкільному булінгу розробив
Д. Ольвеус у 1982 – 1984 роках.
Ця програма пройшла апробацію у
42-х норвезьких школах, і після її
закінчення було виявлене стійке
зниження частоти виникнення ситуацій
шкільного булінгу, більше ніж у двічі.
Програма Д. Ольвеуса (Olweus
Bullying Prevention Program, ОВРР) є
комплексною та охоплює всіх учасників
навчально-виховного процесу. Профілактична
робота у рамках цієї програми
здійснюється за такими напрямами:
інформативно-консультативним, діагностичним, корекційним і організаційним.
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Профілактична
робота
з учасниками
навчально-виховного процесу здійснюється
на трьох рівнях: загальношкільному,
г р уп ов ом у ( на р ів н і к л а су) та
індивідуальному. Так, просвітницькопрофілактична робота на загальношкільному
р ів н і п ол я г а є у ф ор м у в а н н і в
загальноосвітньому навчальному закладі
відп овідн ої к оординаційн ої гр упи
(комітету), чия діяльність спрямовується на
узгодження дій усіх учасників навчальнови х овн ог о п р оц ес у;
пров еденн і
психодіагностичних досліджень учнів з
метою моніторингу ознак, особливостей і
причин булінгу (за стандартизованою
авторською психодіагностичною методикою
Д. Ольвеуса OBVQ – Olweus Bully/Victim
Questionnaire); проведення навчальних
тренінгів для фахівців школи з метою їх
ознайомлення із сутністю проблеми
та
методами її вирішення; організація групових
дискусій для фахівців шкіл; здійснення
супервізії; впровадження у шкільне життя
норм, що визнають булінг або інші форми
насильства неприйнятними. Керівниками є
директор школи, шкільний консультант,
члени учнівської групи підтримки (англ.
Student Assistance Support Group – SASG)
та вчителі. На рівні класу програмою
передбачено впровадження норм нульової
толерантності до булінгу та проведення
регулярних зустрічей з учнями класу та
їхніми батьками; на індивідуальному рівні
проводиться безпосередня робота з учнями,
які виступають у ролі жертв та агресорів,
тобто є учасниками ситуації булінгу, а
також з їхніми батьками [9].
У Великій Британії використовується
програма Д. Таттума, яка має багато спільних
рис з програмою Д. Ольвеуса. Ці програми
пройшли
апробацію у багатьох школах
Норвегії, Великої Британії, США, Канади,
Австралії і довели, що грамотна й
систематична робота зі шкільним булінгом
сприяє його зменшенню і має перспективу
подолання цього негативного явища.
Існуючий зарубіжний досвід щодо
протидії
шкільному булінгу доводить:
одиничні заходи щодо профілактики булінгу
(бесіди, зустрічі з працівниками міліції,
переконання, приклади з життя, виклики до
директора школи) є малоефективними. Булінг
слід розглядати як виклик всьому освітньому
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закладу, тому з метою його профілактики на
рівні освітнього закладу необхідно:

забезпечити спільне планування та
т існ у в з а є м одію п си х ол ог а,
соціального педагога, класних
керівників, адміністрації;

встановити у школі єдину систему
правових, не репресивних методів
заохочення та покарання учнів, які
повинні бути прописані у Статуті
закладу або в іншому документі і
бути відомими кожному члену
шкільного колективу;

розвивати творче, динамічне освітнє
середовище
з
чіткою
ненасильницькою та просоціальною
спрямованістю;

забезпечити підвищення кваліфікації
педагогів щодо профілактики
шкільного булінгу;

проводити раннє виявлення учнів
групи ризику, які схильні до прояву
насильства і здійснювати на них
необхідний вплив до того, як вони
почнуть
проявляти
себе
деструктивним чином;

проводити систематичну роботу по
з б ор у ін ф о р м а ц і ї, р о з р о бц і
індивідуальних програм супроводу
кожного учня та відстеженню
динаміки його розвитку;

навчати учнів мирним способам
вирішення конфліктів шляхом
впровадження відповідних програм;

проводити поведінкову стратегію
запобігання булінгу в освітній
установі, яка здійснюється через
залучення персоналу школи, учнів та
їхніх батьків до вирішення проблеми
н а с и л ь с т в а , п і д в и щ ен н я ї х
обізнаності щодо ситуації булінгу в
школі.
З метою протидії шкільному булінгу
кожний педагог повинен:
– не ігнорувати та не применшувати
значення факту шкільного булінгу;
– зайняти чітку позицію і спробувати
домогтися того, щоб «спостерігачі», а по
можливості і сам булер, змінили свою
позицію щодо того, що відбувається, а
також пояснити їм, які психологічні
наслідки існують перш за все для жертви в
цій ситуації;
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– провести розмову з агресором, у якій
показати своє ставлення до ситуації і ясно
дати зрозуміти, що у школі не будуть
терпіти булінг; дати можливість оцінити
ситуацію кривдникові з погляду потерпілого
(тобто поставити себе на місце жертви);
– провести розмову з жертвою булінгу;
бесіда з жертвою булінгу покликана,
насамперед,
підтримати його, усунути
почуття страху й загрози. Дуже важливо
захистити дитину, яка стала жертвою
булінгу;
– провести розмову з класом; обговорити у
класі випадок булінгу; така розмова
позбавить ситуацію насильства завіси

«таємниці», зробить її явною для всіх,
допоможе вирішити конфліктну ситуацію,
разом обговорити існуючі правила протидії
булінгу; при тому треба використати
потенціал тих школярів, які займають
позицію захисників;
– проінформувати педагогічний колектив;
педагогічний колектив повинен знати про
випадок булінгу і взяти ситуацію під
загальний контроль;
– запровадити програму шефства; система
шефства старших школярів над молодшими
створює комунікативний простір, що сприяє
більш швидкому виявленню випадків
булінгу.
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С.М. Панченко

ВИБІР ПРОФЕСІЇ – ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНО
Але життя не стоїть на місці: з кожним
роком з’являються нові професії, проходить
«мода» на одні спеціальності, і стають
престижними інші. Усі ці чинники важливі у
професійному самовизначенні людини, але
ключовими повинні залишатися знання про
вимоги, які висуває професія до особистості,
та врахування власних інтересів, нахилів і
здібностей.
Престижність
фаху
має
враховуватися, але залишається ризик
оволодіти «модною» спеціальністю, яка не
приносить задоволення, а людина виявиться
непридатною
до виконання
основних
професійних функцій.
У розрізі кожної професії теж немає
сталості, адже змінюється зміст і характер
діяльності, підвищується культура праці,
запроваджуються нові технології. У будь-якій
сфері діяльності відбуваються зміни занять і
посад у міру зростання кваліфікації людини.
Аналізуючи педагогічну професію, ми
можемо згадати себе студентами, коли кожний
із нас хотів стати кращим учителем та
визнаним наставником, автором нових ідей,
авторитетом серед учнів і колег. Однак шлях
до
професійної
майстерності
інколи
виявляється тернистим, постійно не вистачає
знань і вмінь. Орієнтація відразу на
досягнення вищої кваліфікації й нехтування
деякими важливими для вчителя початковими
навичками є поширеною помилкою. При тому
найбільшого успіху досягає той, хто добре
пройшов початкові ступені. Доводиться
регулярно
підвищувати
кваліфікацію,
освоювати суміжні спеціальності.
Не варто боятися, що вибір професії
фатальним чином визначить долю. Освоєння
нової спеціальності може зробити людину
цінним
спеціалістом,
незамінним
у
міждисциплінарних
галузях
діяльності.
Отримана друга професія знадобиться в
непередбачуваних ситуаціях.
Добре, якщо у людини є розроблений
власний план-перелік необхідних дій і кроків
для особистісного та професійного зростання.
До нього можуть бути включені наступні дії:
аналіз попиту спеціальності та професії на
ринку праці; аналіз пропозицій на ринку

Народна мудрість уже давно визнала: немає
неталановитих людей, є люди, котрі
займаються не своєю справою. Справді, не
кожній людині вдається зробити правильний
вибір професії. У молодості, відразу після
школи, молода людина стикається з першими
труднощами дорослого життя і при виборі
спеціальності зустрічає перешкоди, протидії
тих чи інших людей, робить помилки.
Щоб уникнути цих помилок при виборі
професії, спочатку доречно було б розібратися
у своїх особистих якостях (інтересах,
здібностях,
нахилах,
мотивах,
рисах
темпераменту й характеру). Зрозуміти себе
допоможуть психологи, профконсультанти,
батьки, вчителі, друзі. Глибше пізнати себе
можна завдяки професійним психологічним
тестам, публікаціям з популярної психології.
Варто також оцінити свої фізичні особливості
та усвідомити, що існують професії, які
можуть бути протипоказані, адже погіршать
стан здоров’я людини.
Не слід ототожнювати з фахом шкільні
навчальні предмети, адже професій існує
набагато більше, ніж шкільних предметів.
Розчаруванням часто закінчується вибір тієї
професії, в якій успішною є авторитетна
людина, або людина, яка подобається. Так, у
педагогічний професії досить поширене
явище, коли захоплення вчителем, викладачем
відіграє вирішальну роль у виборі фаху
учнями. Часто роблять помилку, коли
намагаються отримати професію кумира
(артиста, спортсмена, журналіста) або коли
вибір професії відбувається під впливом друзів
(за компанію), за наполяганням батьків як
результат нереалізованих власних прагнень.
Будь-яка професія, окрім зовнішньої
привабливої сторони, містить рутинні
процеси, передбачає щоденну наполегливу
працю, тому захоплення тільки зовнішньою чи
якою-небудь окремою стороною спеціальності
вводить в оману.
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випускники різних напрямків підготовки
освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр»,
«спеціаліст».
Підготовка студентів ведеться з циклу
професійно-орієнтованих
дисциплін.
Фахівець з менеджменту згідно з державним
класифікатором професій буде здатний
виконувати такі професійні роботи:
• директор дошкільного виховного
закладу;
• директор школи (вищої спортивної
майстерності,
спеціалізованої
дитячоюнацької, спортивно-технічної та ін.);
• керівник школи, школи-дитячого садку,
ліцею, гімназії;
• директор (начальник) професійного
навчально-виховного закладу (професійнотехнічного училища, професійного училища
та ін.);
• директор (ректор) вищого навчального
закладу (технікуму, коледжу, інституту,
академії, університету та ін.);
• директор курсів підвищення кваліфікації
тощо.
Заочна форма навчання та навчання за
індивідуальним
планом
та
графіком
дозволить продовжувати діяльність за
основним місцем роботи. Навчання в
інституті
за
обома
спеціальностями
здійснюється на комерційній основі.
Детальнішу
інформацію
про
спеціальності можна знайти на сайті
інституту (sumy. oippo@gmail.com) у
рубриці «Абітурієнт». За допомогою
контактних телефонів приймальної комісії
((0542) 65-64-95; 66-17-29; 0994457458)
можна завжди звернутися до спеціалістів,
які обміркують з абітурієнтом рівень
підготовленості
до вибору професії,
намітять план самопідготовки, допоможуть
у процесі підготовки до співбесід і вступних
випробувань.
Отже, розглянувши чинники вибору
професії та врахувавши усі «за» і «проти»,
кожен має можливість замислитись над
вектором свого професійного зростання,
зробити правильний вибір удосконалення
себе у професії.
З а п р о ш ує м о н а н а в ч а н н я д о
комунального закладу Сумський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти!

освітніх
послуг
щодо
підвищення
кваліфікації та отримання другої вищої
освіти (перепідготовки); об’єктивна оцінка
своїх прагнень, здібностей, нахилів, знань;
фінансові можливості (оскільки друга освіта,
як правило, платна) тощо. Варто визначити,
що необхідно знати, зіставити, порівняти,
зважити, визначаючи горизонти власної
професійної кар'єри.
Наприклад, виникає можливість здобути
другу вищу освіту та отримати іншу
професію в комунальному закладі Сумський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти,
професорськовикладацький склад якого надають якісні
освітні послуги з підготовки психологів і
менеджерів згідно з ліцензіями та відповідно
до сертифікатів про акредитацію.
Професія
психолога
надзвичайно
популярна сьогодні не тільки в закладах
освіти. За 1,5-2 роки (у залежності від форми
навчання) студенти зможуть отримати
диплом державного зразка про вищу освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
та у розрізі циклів природничо-наукової та
професійно-орієнтованої
підготовки
оволодіти необхідними компетенціями для
виконання таких видів діяльності:
– практичний психолог у різних видах
навчальних закладів;
– співробітник психологічних, соціальнопсихологічних,
науково-дослідницьких,
науково-методичних установ;
– викладач освітніх закладів різних рівнів.
До того ж при виборі заочної форми
навчання освоєння нової професії можна
поєднувати з діяльністю за основним місцем
роботи.
Спеціальність
«Менеджмент»
теж
користується попитом серед тих, хто хоче
підвищити свій фаховий рівень, отримати
диплом державного зразка про вищу освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» та
відчуває здатність здійснювати керівництво
не тільки власною діяльністю, а й діяльністю
своїх колег. Серед наших абітурієнтів не
тільки вчителі, педагоги, а й керівники
закладів освіти, працівники методичних
служб, науково-педагогічні працівники,
працівники органів державної влади,
державних
підприємств,
установ
та
організацій галузі освіти тощо. Це
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М.В. Борцова

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ
З ЛЕГКОЮ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ

Організація навчального
процесу учнів з розумовою
відсталістю здійснюється
на основі оновленого
змісту освіти, визначеного
Державним
стандартом
початкової
загальної
освіти
для
дітей
з
особливими
освітніми
потребами. Відповідно до
Державного
стандарту
передбачається формування
життєвої компетентності у дітей з розумовою
відсталістю як необхідної умови їх соціальної
інтеграції, здатності застосувати здобуті знання і
вміння у практичній життєдіяльності, здійснення
інклюзивного та інтегрованого навчання. Поняття
«розумова відсталість» в українській спеціальній
психології розглядається – це стійке порушення
пізнавальної діяльності, яке виникає внаслідок
органічного пошкодження центральної нервової
системи. Розумова відсталість – вроджене або
набуте недорозвинення когнітивних функцій,
кількісні та якісні характеристики якого можуть
дуже
різнитися.
Розумова
відсталість
класифікується за видами, формами, ступенями,
діагнозами. У цьому визначенні слід підкреслити
наявність трьох ознак:
1) органічного дифузного пошкодження кори
головного мозку;
2) порушення пізнавальної діяльності, зокрема
усіх розумових операцій (аналіз, синтез,
узагальнення абстрагування тощо);
3) стійкість порушення або його регресивність
[1].
Найбільш несформованими у дітей з легким
ступенем розумової відсталості виявляються вищі
психічні процеси: мислення, мовлення, пам’ять. У
цієї категорії дітей мислення є конкретним,
некритичним. Через недорозвиток мислення
повільно формуються вищі почуття: гностичні,
естетичні, моральні тощо. Системні порушення
усного мовлення відображаються й на оволодінні
письмом і читанням.
Діти - дебіли можуть оволодівати мовленням з
затримкою, але здатні використовувати його у
повсякденному
спілкуванні.
Мовлення
характеризується порушенням всіх його сторін,
обмеженням словникового запасу, неадекватним
вживанням слів.
Довільна увага дітей з легкою розумовою
відсталістю є нерозвиненою: порушеними є такі
її
властивості,
як
цілеспрямованість,
концентрація, стійкість.

Ці діти
характеризуються підвищеною
розсіяністю, невмінням утримувати увагу на будьякій діяльності тривалий час. Запам’ятовування є
неточним, не опосередковується мисленням.
Недостатній розвиток сприймання цих дітей не
дозволяє їм оволодіти правильними уявленнями
про навколишній світ [1]. Процес сприймання
оточуючих предметів протікає у розумово
відсталої дитини сповільнено і не виходить за межі
безпосередньо одержаних вражень. Вона сприймає
в предметах тільки звичні риси, не виділяє усієї
різноманітності зв’язків, не здійснює складної
роботи, спрямованої на аналіз і синтез.
Діти з легкою розумовою відсталістю мають
знижений темп роботи, тому об’єм завдань та їх
складність повинні бути доступними. Вони не
мають достатніх навичок самостійної роботи,
потребують неодноразового повторення вчителем
інструкцій щодо виконання того чи іншого
завдання. Загалом поведінці дітей з обмеженими
розумовими
можливостями
притаманна
відсутність мотивації, залежність від думки
оточуючих, зовнішніх обставин, нездатність
передбачити наслідки своїх вчинків, недостатнє
вміння керувати інстинктивними потягами.
Запровадження інклюзії у сфері освіти
передбачає розроблення й включення широкого
спектру навчальних стратегій для більш
гнучкого реагування на розмаїття потреб учнів.
Інклюзія як освітня концепція постійно
розвивається і є важливою для формування
політики, спрямованої на усунення причин і
наслідків
нерівності
та
виключення.
Впровадження інклюзивної
освіти – це
послідовний процес, який ґрунтується на
принципах, орієнтованих на розвиток усієї
системи освіти.
В Листі МОН України від 13.08.2014 р.
№ 1/9-413 «Про організацію навчальновиховного процесу учнів з розумовою
відсталістю та затримкою психічного розвитку»
визначено, що у разі, коли дитина з розумовою
відсталістю навчається в інклюзивному класі у
загальноосвітній школі, для неї обов’язково
складається індивідуальна програма розвитку,
навчальний план і навчальна програма з урахуванням її можливостей та особливостей
навчально- пізнавальної діяльності.
Слід зазначити, що індивідуальний навчальний
план і програма розвитку розробляються групою
фахівців: заступником директора з навчально виховної роботи,
вчителями, асистентом
вчителя, психологом, вчителем-дефектологом з обов’язковим залученням батьків або
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осіб, які їх замінюють, з метою визначення
Розумова відсталість є психічною хворобою,
конкретних форм і методів навчання дитини з яка виникає внаслідок спадкової зумовленості або
розумовою відсталістю. В індивідуальній програмі внутрішньоутробного ураження головного мозку.
розвитку вказується кількість і тривалість занять з Проявляється в тотальному нервово-психічному
відп овідни ми фа хівц ями : логоп едом, недорозвитку, який зачіпає не тільки інтелект, а й
фізіотерапевтом, психологом та іншими усі інші функції та психічні процеси [2]. Діти з
спеціалістами. У разі, коли дитина навчається в дебільністю, як правило, пізніше починають
спеціальній школі, вона отримує і відповідну ходити, говорити, у більш пізній термін
реабілітаційну допомогу. Якщо дитина з розумовою опановують навички самообслуговування; мало
відсталістю
навчається в інклюзивному чи цікавляться навколишнім: не досліджують
спеціальному класі у загальноосвітній школі, вона предмети, не прагнуть довідатися про них у
може отримувати корекційну допомогу за місцем дорослих, байдужі до процесів і явищ, що
навчання (за наявності спеціалістів) або у навчально- відбувають у природі й соціальному житті. Діти дебіли здатні до цілеспрямованих видів
реабілітаційному центрі, ПМПК.
Індивідуальна програма розвитку учня діяльності, можуть передбачати наслідки своєї
розробляється на один рік. Двічі на рік (за потребою активності, якщо зробити їх предметом
усвідомлення. Проте досить часто під впливом
частіше) вона переглядається з метою коригування.
Інваріантна складова Типових навчальних планів нагальних потреб вони виявляються схильними
імпульсивних
необдуманих
вчинків.
шкіл для розумово відсталих дітей обов’язково до
Характерними
при
дебільності
є
незрілість,
включає години корекційно – розвивальних занять,
спрямованих на вирішення специфічних завдань, інфантильність емоцій, слабкість волі, знижена
зумовлених особливостями психофізичного спроможність докладати вольові зусилля. Для
розвитку учнів, наприклад: розвиток мовлення, профілактики порушень соціальної адаптації у
пізнавальної діяльності, формування у дітей з дітей з дебільністю потрібно забезпечити
особливими освітніми потребами навичок адекватні умови їх навчання. Урахування
просторового соціально-побутового орієнтування, сучасних класифікацій дозволяє обрати для
розвиток навичок саморегуляції шляхом взаємодії з дитини відповідний заклад, розробити програму
підібрати
правильні
методи
навколишнім середовищем, формування розвитку,
навчального, виховного, корекційного впливу.
компенсаційних способів діяльності, створення
Корекційна робота має бути спрямована на
умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з
профілактику шкільної дезадаптації, формування
особливостями психофізичного розвитку, розвиток
моделей поведінки та навичок соціальної
їхньої самостійності та життєво важливих
адаптації.
компетенцій.
Отже, структура дефекту у розумово відсталих
Легка розумова відсталість характеризується
дітей є достатньо складною. Визначаючи
конкретністю мислення, нездатністю до творчої розумову відсталість, слід враховувати первинні
думки, примітивністю почуттів. У підлітковому порушення в структурі дефекту. Вони
віці внаслідок гормональної перебудови відображаються на розвитку психіки дитини,
організму та недостатності розвитку гальмівних ускладнюють його. Тому педагогічні зусилля
процесів і механізмів саморегуляції можливі необхідно
спрямовувати
на
вторинні
порушення проявів статевого потягу. У деяких ускладнення, оскільки саме вони піддаються
випадках трапляються порушення поведінки, корекційному впливу. Діти з легким ступенем
потяг до бродяжництва. Характерним є розумової відсталості за умови проведення
відхилення від норми в особистісному розвитку, корекційної роботи можуть оволодіти певним
інертність, недостатня життєва компетентність. освітнім рівнем і нескладними професійними
Допомога такому учневі під час навчання в школі навичками.
практично не впливає на результати його
діяльності. Він нездатний засвоїти принцип
ЛІТЕРАТУРА
виконання завдання та перенести його на
1. Основи корекційної педагогіки: навч.
аналогічне завдання. Спостерігається відсутність
Посібник
/За
ред.
СП.
Миронової,
зони найближчого розвитку. Зона найближчого
О.В. Гаврилова, М.П. Матвєєвої. – Кам’янецьрозвитку означає діяльність, яку дитина не може
Подільський: Кам’янець-Подільський національний
виконати самостійно, але таку, з якою вона може
університет імені Івана Опенка, 2010. – 264 с.
справитися з невеликою допомогою дорослого. На
2. Психологія девіантної поведінки: навч.
думку Л. С. Виготського, те, що входило до зони
посібник
/ Н.Ю. Максимова. –К.: Либідь, –
найближчого розвитку, в процесі навчання
2011.–
520с.
переходить на рівень актуального розвитку [2].
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О.С. Зінченко

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ
СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
ження їхньої соціальної активності в новому,
незвичному середовищі, погіршується якість
життя.
За сучасним трактуванням, внутрішньо
переміщеними особами (ВПО) вважаються
особи, які змушені раптово залишити місця
звичного проживання в великих кількостях в
результаті збройного конфлікту, внутрішньої
ворожнечі, систематичних порушень прав
людини чи стихійних лих, але не залишили
територію власної країни, тобто не перетинали
міжнародно визнаний державний кордон.
Свого дослідження проблема внутрішньо
переміщених осіб набула не лише в галузі
психологічної науки, а й у інших галузях
наукових знань: соціологія, демографія,
філософія,
культурологія,
політологія
(О. Блинова, Ф. Василюк, Н. Лебедєва, К. Оберг,
Н. Палагіна,
Ю. Платонов,
Г. Солдатова,
Т. Стефаненко,
В. Хесле,
Л. Шайгерова,
О. Шлягіна).
Проблема суб’єктивного благополуччя досить
детально розглядається в межах соціальної
психології.
Але проблема детермінант
суб’єктивного
благополуччя
внутрішньо
переміщених осіб усе ще залишається не
дослідженою і потребує подальшого вивчення.
Одним із перших, хто привернув увагу
науковців до проблеми суб’єктивного
благополуччя, був Н. Бредберн. Він у своїй
праці
«Структура
психологічного
благополуччя», датованій 1969 роком,
висловив думку, що нехтування дослідниками
почуття щастя, зокрема, та самоопис
досліджуваними власних почуттів взагалі є
безпідставним. Н. Бредберн розкрив зміст
поняття «щастя», замінивши його на поняття
«психологічне благополуччя», і у такий
спосіб конкретизував його, активізував
подальше вивчення його не як абстрактного,
а
цілком
конкретного,
наповненого
відповідним змістом. При тому сам дослідник
його розглядав як різницю між позитивними
та негативними емоціями, що накопичуються
у вигляді відповідного афекту.
Отримавши
конкретне
наповнення,
суб’єктивне
благополуччя
набуло
подальшого дослідження у працях Е. Діннера,
який додав до нього, окрім позитивного та

Актуальність означеної
проблеми
зумовлена
різким зростанням чисельності вимушено переміщених осіб, особливостями
сприйняття населенням цієї
групи, можливою дискримінацією, наслідком чого є
зниження якості життя осіб цієї вікової групи.
Геополітичні процеси, що широко розгортаються
останнім часом, пришвидшують проходження
соціальних процесів у суспільстві. Це потребує
дослідження факторів, які лежать в основі
соціально-психологічної адаптації особистості,
виступають
передумовою
виникнення
суб’єктивного благополуччя особистості.
Сьогодні немає чіткого та універсального
визначення суб’єктивного благополуччя як
явища, від якого залежить якість життя особи в
цілому.
Соціально-психологічна складова якості життя
аналізується
в
роботах
А. Кампбелла,
Ф. Конверса, А. Маслоу, Е. Фромма; критерії
якості життя та методи його оцінки – в працях
Н. Водопьянової, А. Журавльова, Г. Зараковського,
В. Хащенко та інших. Суб’єктивна оцінка якості
життя досліджується серед різних груп
населення: дитячому віці (Л. Шестопалова),
студентів
(Г. Баранова),
літніх
людей
(Л. Ратманська, М. Розенбаум), менеджерів
(Н. Водопьянова, О. Старченкова).
Найбільш детальне дослідження проблеми
суб’єктивного благополуччя здійснене в роботах
таких науковців, як Н. Бахарєва, О. Бочарова,
І. Джидар’ян,
В.Духневич,
Л. Куліков,
Р. Шаміонов та інших.
Сучасні зарубіжні вчені виявляють структури
суб’єктивного благополуччя (E. Diener), вплив
життєвих цілей на суб’єктивне благополуччя
(Р. Еммонс). Також проблему суб’єктивного
благополуччя досліджували такі вчені, як М.Аргайл,
Н. Бредберн, Л.Кларк, Р. Райан, К. Риффта ін.
Внаслідок воєнного конфлікту, що триває на
сході України значна кількість людей змушена
була залишити місця свого проживання,
переселятися у чуже для них середовище. Це
негативно позначається на їхньому фізичному
та психологічному стані, спостерігається зни -
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негативного афектів, суб’єктивну задоволеність
життям. Це дозволило йому виокремити
компоненти феномену – когнітивний (або
інтелектуальна (оцінка задоволеності життям)
та емоційний, тобто наявність поганого чи
гарного настрою [3]. Отже, Н. Бредберн і
Е. Діннер здійснили перехід від розуміння
«щастя» як абстрактної одиниці до цілком
конкр етного поняття «суб’єктивне
благополуччя», яке можна дослідити.
Різноманіття наукових підходів до
визначення змісту поняття суб’єктивного
благополуччя призвела до виникнення
багатьох наукових концепцій. Наприклад, М.
Аргайл не відмовився від поняття «щастя».
Він назвав суб’єктивне благополуччя
синонімом щастя, але з обов’язковим
врахуванням додаткових складових, таких як
«прибуток» і «стан здоров’я» [1]. Хоча він теж
вважав, цілком погоджуючись з Е. Діннером,
що благополуччя є дійсно об’єктивним явищем.
Думки науковців щодо співвідношення
понять «суб’єктивне благополуччя» та
«психологічне благополуччя» також
різняться. Так, Е. Діннер вважав, що
суб’єктивне благополуччя є частиною
психологічного благополуччя, а в роботах
Н. Бредберна ці поняття є взагалі
тотожними. Сучасні дослідження теж не
дають чіткої та однозначної відповіді на це
питання.
Найбільш загальним визначенням суб’єктивного благополуччя можна вважати таке:
суб’єктивне благополуччя – це емоційнооціночне ставлення людини до свого життя,
своєї особистості, взаємовідносини з іншими і
процесами, що мають важливе для неї
значення з точки зору засвоєння нормативноціннісних і смислових уявлень про
благополучне зовнішнє та внутрішнє
середовище, що проявляється в задоволеності
нею, в переживанні щастя [2].
На зміну структурі суб’єктивного
благополуччя, створеній
Е. Діннера та
Р. Бредберна, яка включала в себе
задоволеність, позитивні та негативні емоції,
К. Рифф була запропонована шестикомпонентна модель. У ній благополуччя – це
структура, до якої належать такі складові:
– самоприйняття;
– позитивні стосунки з оточенням;
– автономію;
– управління оточуючим середовищем;
– цілі в житті;
– особистісний ріст [4].

Найбільш широко використовується в
наукових дослідженнях трьохкомпонентна
модель, де виокремлено когнітивну (оцінка
власного
життя,
яка
проявляється
у
задоволеності), емоційну (позитивні чи негативні
емоції) та конативну (поведінкову) складову.
До чинників, що детермінують суб’єктивне
благополуччя, належить досить значна
кількість факторів, які досить складно
систематизувати. Так, за М. Аргайлом,
детермінантами благополуччя (тобто тими
факторами, що впливають
на позитивні,
негативні емоції та задоволеність) є соціальні
відношення (дружба, кохання та шлюб,
родина), робота та зайнятість (рівень
заробітньої плати, соціальних аспектів
трудової діяльності), наявність почуття гумору,
дозвілля, наявність прибутку, соціальний
статус, вік, стать, особистісні характеристики,
релігія, національні відмінності.
На думку сучасних дослідників, в якості
передумов розвитку суб’єктивного
благополуччя виступає сприйняття
особистістю різних комплексів (низки
чинників). До таких комплексів належать:
– стосунки з малим соціумом ( родина, родичі,
знайомі, друзі);
– стосунки з загальним соціумом ( політична,
економічна стабільність держави);
– трудова діяльність (фах, прибуток);
– життєві процеси (потреби, безпека, здоров’я,
екологія);
– інтереси
(комунікативні,
пізнавальні,
матеріальні);
– внутрішньо особистісні процеси (ціннісні
орієнтації, самооцінка, баланс прагнень і
можливостей);
– комплекс
станів
і
властивостей
(темперамент, властивості особистості);
– соціальний досвід (подолання фрустрації,
наявні паттерни поведінки) [2].
Наведені підходи та перелік виявлених
детермінант не є вичерпними, дослідження
продовжується. Проте наведеного переліку
вже достатньо, щоб дійти висновку щодо
надзвичайно сильного порушення підґрунтя
суб’єктивного благополуччя у внутрішньо
переміщених осіб (ВПО). Це є основою різкого
погіршення якості життя наведеної групи осіб
та, як наслідок, наявності особливостей
поведінки ВПО стосовно прагнень повернути
психічну рівновагу особистості в процесі
соціально-психологічної адаптації до різко
змінених умов оточуючого середовища.
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Зрозуміло,
що
наведені
загальні
детермінанти здійснюють свій вплив на
будь-яку особистість. Існує припущення, що
для специфічної категорії (наприклад, ВПО)
такі чинники можуть мати як дещо змінене
змістовне наповнення, так і мати значні
відмінності
за
кількістю
одночасно
впливаючих факторів.
Розуміння
необхідності
детальних
досліджень
чинників
суб’єктивного
благополуччя в особливих умовах адаптації
та соціалізації (що характерне саме для
внутрішньо переміщених осіб) є однією з
основних передумов подальшої допомоги та
розробки програм щодо сприяння розвитку
рівня суб’єктивного благополуччя внутрішньо переміщених осіб.

Отже,
дослідження
чинників
суб’єктивного благополуччя внутрішньо
переміщених осіб на сьогодні є надзвичайно
актуальним завданням, яке покликане
допомогти внутрішньо переміщеним особам
адаптуватися, підвищити якість свого життя.
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МОНІТОРИНГ
О.Ф. Борисенко, Сагалаєва Н.В.

ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОЇ ДИТИНИ –
ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ
СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

У сучасному суспільстві здоров’я
розглядається як показник цивілізованості,
який
відображає
рівень
соціальноекономічного розвитку суспільства. Його
зміни зумовлюють також зміни способу
життя, найбільше впливають на людину та
призводять до змін у її фізичному,
психічному та розумовому стані. Тому
одним з пріоритетних завдань освіти є
орієнтація навчально-виховного процесу на
розробку нових підходів до впровадження
особистісно
зорієнтованої
моделі
формування у дітей навичок здорового
способу життя, підтримки фізичного та
психічного здоров’я, соціального захисту
прав дитини та педагогічних працівників,
запобігання
шкідливим
звичкам,
забезпечення охорони життя.
На виконання наказу Департаменту

освіти
і
науки
Сумської
облдержадміністрації
від
07.09.2015
№ 515-ОД «Про проведення регіональних
моніторингових досліджень у 2015-2016
навчальному році» та плану роботи
Сумського ОІППО на 2015 рік, з метою
аналізу
ефективності
організації
педагогічного
супроводу
формування,
збереження та зміцнення здоров’я учнів
загальноосвітніх навчальних закладів у
період з 01.12.2015 по 21.12.2015 року було
проведено
моніторингове
дослідження
організації
педагогічного
супроводу
формування, збереження та зміцнення
здоров’я дітей у 15 загальноосвітніх
навчальних закладах двох районів області.
Моніторинг
проводився
шляхом
анкетування 622 респондентів, у тому числі
246 учнів (104 учні 4-х та 142 учні 9-10-х
класів).
Одним із пріоритетних завдань сучасної
освіти є збереження та зміцнення здоров’я
дітей, виховання свідомого ставлення до
свого та здоров’я оточуючих, формування
гігієнічних навичок і засад здорового
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способу життя. Оскільки низка негативних
тенденцій, що нині спостерігаються в
суспільстві (зокрема, стрімке погіршення
здоров’я дітей та учнівської молоді), істотно
впливають на неперервність та ефективність
навчально-виховного процесу, одним із
завдань моніторингу стало оцінювання
сформованості життєвих компетенцій і
позитивної мотивації школярів до здорового
способу життя.

Так, учням 4-х класів та 9-10-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів було
запропоновано визначити рейтинг найважливіших для них життєвих цінностей. Як
було встановлено, серед запропонованого
здоров’я було визначено пріоритетним для
переважної більшості респондентів молодшої
та старшої вікових груп (таблиця 1).

Таблиця 1
Рейтинг найбільш важливих життєвих цінностей
№ з/п
Перелік цінностей

Місце в рейтингу
4 кл.
9-10 кл.

1

Міцне здоров’я

1

1

2

Добробут у родині

2

2

3

Якісна освіта

3

4

4

Можливість мати друзів

4

3

5

Матеріальне благополуччя

5

7

6

Приваблива зовнішність

6

8

7

Можливість бути самостійним та незалежним

-

6

8

Улюблена робота

-

5

Ставлення до здоров’я як до цінності у
73 % опитаних школярів 4-х класів та 65 %
учнів 9-10-х класів визначило родинне
виховання.
Життєвий досвід учнів 4-х класів є
невеликим, тому значну роль в отриманні
ними
здоров’язбережувальних
знань

відіграють родина та шкільне середовище.
Як
свідчить
опитування,
основними
джерелами інформації щодо піклування про
власне здоров’я для учнів є батьки
(зазначили 90 % опитаних) та вчителі
(78 %). Для учнів 9-10 класів джерела
інформації не змінюються (діаграма 1).
Діаграма 1

Основні джерела інформації про здоров’язбереження
(за відповідями учнів, у %)
100%
90%
90%
79%

78%

80%
70%

57%

60%

52%

50%
40%
30%
30%

10%

9%

23%

21%

18%

20%

12%

3%

0%
Друзі

Книжки та
журнали

Телебачення

4 класи

Медичні
працівники
9-10 класи
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Проте ставлення учнів до самої інформації її майже виключно корисною, у той час як
здоров’язбережувального змісту з віком більшість старшокласників характеризують
змінюється. Так, молодші школярі вважають інформацію про здоров’я як цікаву (таблиця 2).
Таблиця 2
Ставлення учнів до інформації здоров’язбережувального змісту
(за віковими групами, у %)
№
з/п
1

Характеристика отримуваної інформації

4 класи

9-10 класи

Цікава

7

65

2

Корисна

91

29

3

Не зовсім цікава та корисна

2

5

4

Нудна

-

1

5

Марна

-

-

Інформацію про здоров’я 94 % підлітків
вважають цікавою та корисною, а джерелом
її надходження називають здебільшого
батьків. Було встановлено,
що школа
(діяльність навчального закладу, робота
класного керівника, вчителів) не стала для
більшості респондентів (65 %) основним
джерелом знань щодо здоров’язбереження.
Попри доброзичливе та поважне ставлення
педагогів до школярів (про що повідомили
84 % опитаних), 79 % учнів намагаються
складні ситуації вирішувати вдома в

родинному колі.
Крім того, учням 9-10-х класів було
запропоновано визначити найважливіші
умови збереження здоров’я. Як повідомили
93 % респондентів,
дотримання норм
здорового способу життя для підлітків є
найважливішим
фактором
збереження
здоров’я. Важливими старшокласники також
назвали: відсутність шкідливих звичок,
систематичні заняття спортом і наявність
здоров’язбережувальних знань (діаграма 3).
Діаграма 3

Найважливіші умови збереження здоров’я
(за відповідями учнів-респондентів 9-10-х класів, у %)
Дот римання здоров ого способу жит т я

93%

Відсут ніст ь шкідлив их зв ичок

86%

Сист емат ичні занят т я спорт ом

73%

Наяв ніст ь здоров 'язбережув альних знань

63%

Екологічні факт ори

54%

Мат еріальний добробут

42%

Дост уп до якісної медицини

37%

Спадков іст ь

25%

Відсут ніст ь перев ант ажень

8%
0%

10%

Здоров’я учнів – це загальна проблема
медиків, батьків і педагогів. Більшу частину
дня учні проводять у школі, тому одним із
завдань загальноосвітніх навчальних закладів є
формування вмінь і навичок, які допомагають
школярам зберегти власне та здоров’я
оточуючих. Отже, навчально-виховний процес

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

у закладах освіти повинен бути побудованим
з урахуванням зазначених вище аспектів.
Підвищений обсяг навчальних навантажень
на учнів, що включає у себе час, витрачений на
уроки в школі, факультативні заняття,
самопідготовку вдома, призводить до нервовопсихічних і фізичних перевантажень дітей.
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За відповідями 13 % учнів-респондентів,
вони систематично сильно втомлюються
після уроків, час від часу це трапляється з 63
% респондентів.
З метою компенсації недостатньої
рухової активності учнів адміністрація
загальноосвітніх
навчальних
закладів
організовує роботу шкільних спортивних
секцій і танцювальних гуртків, які
відвідують 47 % школярів – учасників
дослідження. З цією ж метою під час
навчального
процесу
проводяться
фізкультхвилинки, про що зазначив 71 %
опитаних учнів молодшої школи. Однак,
тільки 5 % старшокласників зазначили, що
фізкультхвилинки проводяться в закладах
часто, а 38 % повідомили про те, що
фізкультурні паузи в школах, де вони
навчаються, не проводяться. Аналогічна
ситуація спостерігається із проведенням
вправ, спрямованих на профілактику
порушення зору. Проте інтенсифікація
навчального процесу здійснює значне

навантаження на органи зору дитини, тому
слід передбачити проведення в урочний час
зазначених вище вправ. Як повідомили 66 %
учнів 4-х класів, вони щоденно виконують
вправи з профілактики порушення зору. При
тому близько половини (49 %) опитаних
старшокласників указали на відсутність
систематичності в їх проведенні.
Значну роль у боротьбі з гіподинамією
дітей відіграють уроки фізкультури в школі.
Їх із задоволенням відвідують 59 % учнів.
Тільки 7 % опитаних повідомили про
негативне ставлення до зазначеного вище
предмету.
Близько 63 % учнів зазначили, що в закладах,
де вони навчаються, систематично проводяться
заходи здоров’язбережувального змісту.
Серед найбільш популярних школярі
називають спортивні змагання та ігри,
тематичні виховні години, свята з охорони
здоров’я, в і к т о р и н и т а к о н к у р си
( т а бл и ц я 3 ) .

Таблиця 3
Виховні заходи здоров’язбережувального змісту, що проводяться в
загальноосвітніх навчальних закладах (за відповідями учнів, у %)
№
з/п

Виховні заходи

Відсоток відповідей
4 класи
9-10 класи
88
49

1

Спортивні змагання, ігри

2

Виховні години

68

63

3

Свята, присвячені збереженню здоров’я

47

21

4

Дні здоров’я

42

23

5

Вікторини, конкурси

39

27

6

Лекції про те, як піклуватися про здоров’я

33

39

7

Показ фільмів на тему здоров’язбереження

24

14

8

Походи

24

16

9

Тренінги

-

23

Окремо слід відзначити роль зустрічей з
представниками спеціальних служб у набутті
учнями
знань
зі
здоров’язбереження,
попередження ризикованої поведінки, формування
моделі комплексної оздоровчої орієнтації
особистості. Проте зустрічі з медичними
працівниками,
пожежниками,
працівниками
правоохоронних органів, як показало анкетування
учнів, відбуваються досить рідко.
Особливуроль у діяльності загальноосвітнього
навчального закладу в напрямі здоров’язбереження
відіграє шкільне самоврядування, до якого

залучені учні переважно підліткового віку.
Активне залучення старшокласників до цієї
діяльності допомагає поширювати знання зі
здоров’язбереження, популяризувати здоровий
спосіб життя, формує їхню активну
громадянську позицію. Але відповіді учнів
свідчать про їхню пасивну участь в організації
волонтерської та громадської роботи в закладі.
Так, близько половини (49 %) старших
підлітків
лише
відвідують
заходи
здоров’язбережувального змісту, а 32%
участі в них не беруть.
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Тільки
19
%
старшокласників
безпосередньо залучені до організації та
проведення зазначених вище заходів.
За порадою чи наданням допомоги до
педагогів (класного керівника, шкільного
психолога, вчителів) звертаються від 6 до 13
% учнів. Вплив школи на своє здоров’я
більшість респондентів визначили як
позитивний (65 % відповідей) або
нейтральний (17 %).
Отже, пріоритетним завданням сучасної
школи є інформаційно-просвітницька робота
здоров’язбережувального змісту з дітьми та
учнівською молоддю. Така робота має
проводитись ґрунтовно, з урахуванням
вікових особливостей учнів. Основною
метою
здоров’язбережувальної
роботи
закладу повинна стати формування у дітей і
підлітків навичок здорового способу життя
та позитивної мотивації щодо його
дотримання. У зв’язку з цим необхідно:
– спрямовувати навчально-виховний процес
на підтримку здоров’я учнів, профілактику
ризикованої поведінки та шкідливих звичок;
– надавати ретельну допомогу кожному
учневі з розвитку позитивних якостей,
необхідних для повноцінного життя;

Г.М. Браткова ,

– привертати увагу учнівської молоді до
підтримання власного здоров’я та здоров’я
оточуючих;
– враховувати значні психічні та розумові
навантаження на дитину при плануванні
навчально-виховного процесу;
– організовувати роботу шкільних спортивних секцій і танцювальних гуртків з
метою уникнення обмеження рухової
активності;
– для попередження гіподинамії в учнів
систематично проводити рухові паузи під
час уроків не лише для школярів 1-4-х
класів, а й для 5-11-х;
– звернути увагу на необхідність проведення
вправ з профілактики порушення зору,
особливо
на
уроках
із
суттєвим
навантаженням на зір;
– налагодити співпрацю закладу з органами
учнівського самоврядування, громадськими
організаціями, представниками спеціальних
служб
(пожежниками,
медичними
працівниками, працівниками правоохоронних
органів,
рятувальних
служб
тощо),
батьківською
громадою
з
метою
урізноманітнення проведення виховних
заходів здоров’язбережувального змісту.

УПРАВЛІНСЬКА
КОМПЕТЕНТНІСТЬ
КЕРІВНИКА ЯК СКЛАДОВА
МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Н.В. Сагалаєва

( за результатами моніторингового дослідження)

Суспільні процеси, що відбуваються в державі,
вимагають професійно підготовлених фахівців,
здатних ефективно працювати в сучасних умовах.
Важливою на сьогодні є проблема забезпечення
якості управління освітою на регіональному рівні.
Саме від керівників органів управління освітою та
навчальних закладів залежить реалізація на місцях
сучасної парадигми педагогічної діяльності та
механізмів її застосування в системі освіти, яка б
могла задовольнити вимоги суспільства.

Зважаючи на актуальність теми, навчальнометодичним відділом моніторингу якості
освіти
та
зовнішнього
незалежного
оцінювання
Сумського
ОІППО
було
проведено моніторингове дослідження стану
управління якістю освіти. Мета цього
моніторингу полягала в аналізі шляхом
самооцінювання управлінської компетентності
начальників управлінь (відділів) освіти (освіти
і науки; освіти, молоді та спорту) міських рад,
міськвиконкомів,
райдержадміністрацій
(далі – керівники управлінь (відділів) освіти)
та директорів загальноосвітніх навчальних
закладів; основних проблем, що ускладнюють
управлінську діяльність. У подальшому
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планується проведення другого дослідження
з метою оцінки діяльності керівників освіти
експертами.
У
дослідженні
взяли
участь
469 респондентів, із них: 25 начальників
управлінь (відділів) освіти та 444 директори
загальноосвітніх навчальних закладів.

Із загальної кількості начальників
управлінь (відділів) освіти досить молодими
є 3 особи (12 %), вік яких від 30 до 40 років.
Стаж керівної роботи цих управлінців є
різним: до 5 років на посаді працюють 7 осіб
(28 %); більше 30
років – 1 керівник
управління освіти (4 %) (діаграма 1).
Діаграма 1

Якісний склад респондентів (за стажем роботи, у %)

4%
20%

28%

28%

До 5 років

Від 5 до 10

20%

Від 10 до 20

Основна
професійна
діяльність
керівника – управлінська. Відповідно до
визначення Л. Карамушки, управління як
вид діяльності забезпечує ефективне
досягнення цілей шляхом планування,
організації
діяльності,
здійснення
керівництва та контролю за організаційними
ресурсами, а співставлення результату й
поставленої
мети
відображає
якість
управління [3, с. 9]. Для успішного управління
за сучасних соціально-економічних умов
ринкової економіки потрібні якісні зміни в
мисленні керівника. Сучасний освітній
менеджмент має бути побудований на
наукових засадах.
Існуюча
практика
призначення керівників освіти, коли посаду
обіймають особи з виключно педагогічною
освітою, веде до протиріччя між вимогами
до керівника як до управлінця та знаннями,
уміннями, які вони отримали в педагогічних
вишах. Керівник повинен мати теоретичну
підготовку з питань сучасного менеджменту,
володіти технологіями маркетингу в освіті,
бути здатним визначати та розв’язувати
актуальні проблеми, бачити перспективи
роботи системи освіти району (міста). Тому
управлінська підготовка керівного складу
освіти є важливою і актуальною, але, як
свідчить дослідження, керівники управлінь

Від 20 до 30

Більше 30 років

(відділів) здебільшого не мають відповідної
професійної підготовки до управління, про
що зазначили 17 (68 %) респондентів. Від
кількості осіб, які не мають професійної
підготовки до управління, не відчувають
потреби
в
здобутті
спеціальної
управлінської освіти 82 % керівників.
Відсутність спеціальної освіти частково
компенсується практичним досвідом: стаж
керівної роботи більше 5 років мають 18
(72 %) респондентів. Однак, на погляд
науковців
з
менеджменту,
тривале
перебування на одній посаді може
призводити до стагнації, консерватизму в
роботі, небажанні сприймати сучасні
технології діяльності.
Управлінська компетентність керівника –
складне індивідуальне-професійне утворення, що інтегрує в собі професійні
теоретичні знання, практичні уміння,
навички, професійно-особистісні цінності
та якості, забезпечує кваліфіковане
здійснення
управлінської
діяльності
[2, с. 43]. Переважна більшість начальників управлінь (відділів) освіти вважають,
що компетентно здійснюють управлінську
діяльність:
відповідь
«так»
обрали
12 (48 %) осіб, відповідь «скоріше так, ніж
ні» – 11 (44 %) респондентів.
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Більшість
начальників управлінь
(відділів) освіти засвідчили, що вони
вільно володіють основними складовими
професійної компетентності: психологопедагогічною – 92 %, інформаційнокомунікаційною – 68 %, фінансовою –
64 %, правовою – 56 % респондентів.
Найбільші утруднення у формуванні

викликає така складова професійної
компетентності, як інноваційна: вільно
нею володіє лише 36 % опитаних,
частково – 52 %. Більшість респондентів
(68 %) зазначили, що саме впровадження
інноваційних
технологій
у
процес
управління викликає в них найбільші
ускладнення (діаграма 2).
Діаграма 2

Складові професійної компетентності начальників
управлінь (відділів) освіти (у %)
Психологопедагогічна
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68%

Ф інансова
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Правова
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12%
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40%

60%

Частково володіють

Керівники освіти мають використовувати у
своїй управлінській діяльності інноваційні
технології. Лише той, хто сам безпосередньо
використовує у своїй роботі інновації, може
ефективно запроваджувати їх в освітній
процес. Завдяки ініціативності, творчому
підходу до справи оновлюються форми та
методи управління, упроваджуються нові
управлінські
технології,
розвиваються
інноваційні процеси. Але менше половини
опитаних (40 %) назвали важливим такий
чинник фаховості, як мобільність, готовність
до змін, творчий підхід до справи, та лише
32 % респондентів – знання сучасних
технологій управління,
що в умовах
модернізації освіти є досить низьким
показником. Більшість респондентів не
зазначили як важливий високий рівень
комунікативної культури, хоча робота
керівника – це, перш за все, робота з людьми,
й комунікативна культура є основою
формування оптимальних міжособистісних
відносин у колективі, готовність до діалогу,
уміння прислухатися до думки інших.
Недооцінюють керівники освіти й такі
складові управлінської компетентності, як
лідерські якості та організаторські здібності.

80%

100%

Не володіють

Лише кожен п’ятий вважає їх суттєвими,
хоча психологічна наука стверджує, що
здібності до управлінської діяльності
(покликання,
лідерські
якості,
організаторський талант) – це важливі
передумови
оволодіння
управлінською
технологію. Окрім того, сучасний керівник
повинен уміти спонукати підлеглих до
продуктивної праці, стимулювати їхнє
професійне
зростання,
проте
лише
2 респонденти (8 %) уміння мотивувати
підлеглих зазначили як важливе.
Одним із завдань модернізації освіти
сьогодні
є
перехід
від
жорстко
регламентованого державного управління
освітою
до
державно-громадського
управління з метою залучення місцевих
громад до освітньої діяльності. Це потребує
від керівника бажання та уміння працювати
з громадськістю (батьками, громадськими
організаціями,
фондами,
молодіжними
об’єднаннями, спонсорами тощо), проте
лише 16 % начальників управлінь (відділів)
освіти вважають це уміння суттєвим
(діаграма 3). Постійний і прямий діалог
освітян із суспільством, громадськістю є не
лише показником демократичних процесів,
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що відбуваються в державі, а й
передумовою для ухвалення оптимальних

рішень,
діяльності.

ефективної

управлінської
Діаграма 3

Чинники, що впливають на формування професійної
компетентності керівника освіти ( у %)
Психологопедагогічна
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Питання якості управління освітою в
умовах її реформування стає особливо
актуальним. Переважна більшість начальників
управлінь (відділів) освіти (92 %) переконана,
що якість управління освітою визначається
прийняттям ефективних рішень, заснованих на
аналізі даних і достовірній інформації, а також
системним підходом до управління (76 %).
Окрім того, якість співвідноситься з
реалізацією мети сучасної освіти –
отриманням кожним учнем освіти відповідно
до його можливостей, здібностей, інтересів.
Отже, завданням сучасної освіти є орієнтація
на потреби споживачів освітніх послуг (учнів,
батьків,
громади,
держави).
Із
цим
твердженням згодні більшість (68 %)
керівників, але далеко не всі.

100%

Не володіють

Основними перешкодами в системі
управління освітою на рівні району (міста), на
думку начальників управлінь (відділів) освіти,
є, перш за все, брак коштів, про що
повідомили 88 % респондентів. Низька
заробітна плата, її невідповідність фактичному
навантаженню
та
високий
рівень
бюрократизму, «паперотворчості» теж є
факторами, що заважають продуктивній
роботі (зазначили 68 %). Майже половина
респондентів (48 %) вважає, що перешкодами
в
управлінні
освітою
є
політична
заангажованість призначення керівників і такі
особистісні якості керівників, як відсутність
активної громадянської позиції, нерішучість,
невміння спілкуватися тощо (діаграма 4).
Діаграма 4

Перешкоди в системі управління освітою
на рівні району (міста) (у %)
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Компетентнісний підхід вважається
одною з основних ідей сучасної освіти.
Для успішного управління за нинішніх
соціально-економічних умов модернізації
освіти напівпрофесійна діяльність вже є
неприпустимою.
Основною
метою
професійного розвитку керівників освіти є
усвідомлення
ними
необхідності
прогресивних змін, готовність до пошуку
нових можливостей організаційного й
індивідуального розвитку.
Проаналізувавши результати дослідження,
можна сформулювати деякі пропозиції.
1. Розглянути доцільність отримання
управлінцями спеціальної післядипломної
підготовки менеджера освіти.
2. Будувати процес управління на наукових
засадах.
Приділяти
особливу
увагу
підвищенню
власного
рівня
конкурентоздатності, систематично займа-тися
самоосвітою, самовдосконаленням.
3. Упроваджувати у практику діяльності
стратегічне управління, що дозволить
визначити найбільш ефективні шляхи та
форми реалізації цілей і основних завдань
освіти.
4. Застосовувати
сучасні
науковообгрунтовані
методики
діагностування
якості управління системою освіти та її
складових,
упроваджувати
моніторинг
ефективності
діяльності
навчальних
закладів.
5. Проводити цілеспрямовану маркетингову
політику в напрямі визначення потреб
споживачів щодо надання закладами освітніх
послуг.
6. Працювати над оновленням форм
управління, що відповідали б модернізованому
змісту діяльності керівника освіти. Освоювати та

впроваджувати інноваційні методи управлінської
діяльності: консалтинг, фандрайзинг, управління
на основі цільових програм і проектів.
7. Активно впроваджувати в
роботу
принципи державно-громадського управління,
залучати до нього представників громадських
організацій, молодіжних об’єднань, спонсорів
тощо.
8. Удосконалювати роботу з відбору та
підготовки резерву керівних кадрів
закладів освіти. Особливу увагу приділяти
взаємозв’язку теоретичної та практичної
підготовки
майбутніх
керівників,
формуванню в них моральних якостей,
знань, умінь і навичок, потрібних для
виконання управлінських функцій на
майбутній посаді. Розробити систему
заходів, спрямованих на формування
професіоналізму кадрового резерву.
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О.Ф. Борисенко, Т.М. Браткова

АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗНЗ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( за результатами моніторингових досліджень)

У процесі модернізації освіти ключову роль
відіграє особа керівника навчального закладу. Від
рівня його професійної компетенції та
управлінської культури залежить життєдіяльність
окремого навчального закладу та якість освітніх
послуг, що надаються.
Зважаючи на актуальність теми, навчальнометодичним відділом моніторингу якості освіти та
зовнішнього незалежного оцінювання Сумського
ОІППО
було
проведено
моніторингове
дослідження стану управління якістю освіти. Його
мета полягала в аналізі управлінської
компетентності директорів загальноосвітніх
навчальних закладів, основних проблем, що
ускладнюють управлінську діяльність. Відтак у
дослідженні взяли участь 444 директори
загальноосвітніх навчальних закладів.
Загальновідомо, що кожна професія – це вид
трудової діяльності, здійснення якої потребує
певних якостей, спеціальних знань, практичних
умінь і навичок. Професійна компетентність
визначається рівнем загальної культури посадової
особи, її здатністю до ефективної реалізації своїх
особистісних якостей, професійних знань і
досвіду.
Оскільки управлінська діяльність передбачає
виконання директором різноманітних функцій, у
ході анкетування керівники відповідали на
запитання: «Чи реалізуються Вами в процесі
управління навчальним закладом наступні якості,
знання та види діяльності?». Результати обробки
анкет були розподілені за такими групами:
– особистісні якості керівника, володіння
знаннями, сформованість умінь;
– планування розвитку закладу;
– реформування управління навчальним
закладом;
– контрольно-аналітична діяльність;
– робота з кадрами;
– управління навчально-виховним процесом;
– соціальна активність керівника.

Особистісні якості керівника, володіння
знаннями, сформованість умінь
Особистісні якості керівника є суттєвою
категорію при доборі кадрів. Людські якості,
імідж директора – запорука успішних
взаємовідносин з педагогічним колективом,
батьками, керівництвом, наслідком чого є
ефективна управлінська діяльність. Переважна
більшість директорів міських (90 %) та 75 %
сільських шкіл упевнені, що вони мають
особистісні якості, достатні для професійної
діяльності керівника навчального закладу.
Знання сучасного менеджменту, стилів
ефективного управління навчальним закладом дає
менеджеру освіти можливість зробити процес
управління більш якісним і максимально
зорієнтованим на кожного члена колективу.
Частково ці функції реалізують 58 % опитаних, у
повній мірі – 32 % директорів сільських і 40 %
керівників міських шкіл. Але, близько 10 %
директорів сільських та 3 % міських шкіл (за
даними самооціінювання) зазначених вище умінь
не реалізують.
Керівник закладу освіти, який прагне до
підвищення конкурентоспроможності школи,
повинен володіти певною сумою знань із
освітнього
менеджменту,
бути
творчою
особистістю, зорієнтованою на творчий підхід до
справи, сучасні шляхи та методи одержання
кінцевого
результату
управління.
Такі
характеристики, як мобільність і готовність до
змін, за результатами самооцінювання, реалізують
79 % директорів міських і 64 % сільських
закладів.
Одна з основних ролей, яку має
виконувати керівник навчального закладу, –
це роль лідера. Саме лідер ставить цілі,
бачить перспективу, задає вектор розвитку,
впливає на формування місії навчального
закладу, активізує роботу співробітників,
допомагає їм, сприяє становленню команди.
Про безумовну наявність лідерських якостей,
достатніх для професійної діяльності,
повідомили 90% директорів міських і 75%
сільських загальноосвітніх закладів.
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Планування розвитку закладу
Однією із функцій управління є
планування. Саме на директорові школи
лежить основна відповідальність за
правильність вироблення концепції та
шляхів розвитку навчального закладу. За
планом
роботи
закладу
можна
відстежити, якими є його короткострокові
та довгострокові цілі, стратегія і тактика
навчально-виховної роботи. На основі
розробленої концепції адміністрацією школи
створюються плани
розвитку всього
навчального закладу та окремих його

підрозділів.
За відповідями респондентів було
встановлено, що майже 8 % директорів
сільських шкіл не готові до розробки концепції
розвитку закладів, а 49 % опитаних не у
повній мірі реалізують зазначене вище
завдання. У своїх професійних здібностях
більш упевненими є директори міських
закладів. За даними самооцінювання, на
високому рівні їх реалізують 63 % керівників,
на достатньому – 37 % респондентів (діаграма 1).
Діаграма 1

Розробка та реалізація концепції розвитку навчального
закладу (у %)
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Частково реалізують
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Не реалізують

Сільська місцевість

Визначення
директором
головних
напрямів роботи школи відбувається на
підставі вчасної, достовірної інформації, яка
об’єктивно характеризує роботу колективу і
дає можливість оперативно впливати на
розв’язання тих чи інших проблем.
Діагностика на основі зібраної інформації
допомагає
керівникові
обґрунтовано
визначати конкретні цілі, завдання та методи
управлінської діяльності. За самооцінкою
директорів, ця функція управління 26 %
директорів міських і 38 % сільських шкіл
знаходиться на достатньому рівні, на
низькому – майже 3 % керівників міських та
4 % сільських навчальних закладів.
Одним
із
завдань
керівників
загальноосвітніх навчальних закладів
є
робота над залученням необхідних ресурсів
для якісного досягнення цілей освітньої
діяльності. У 3 % опитаних виникають
проблеми із залученням громадських
організацій, спонсорів, батьків до участі в

роботі з розвитку навчального закладу, 27 %
директорів із міст та 18 % із сільській
місцевості оцінили реалізацію цього виду
діяльності на достатньому рівні.
Реформування управління навчальним
закладом
Управлінська діяльність директора
школи на сучасному етапі передбачає
вирішення такого концептуального положення,
як створення умов для переходу від
адміністративного стилю управління до
громадсько-державного.
Проведене
дослідження свідчить, що на момент
анкетування 15 % керівників сільських і 6 %
міських
шкіл
недостатньо
готові
використовувати
потенціал
громадського
управління, покладаючись, здебільшого, на
адміністративні
важелі.
Але
половина
директорів міських і 40 % сільських
навчальних закладів абсолютно впевнені у
своїй здатності до здійснення такого
управління (діаграма 2).
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Діаграма 2
Забезпечення переходу до державно-громадського управління (у %)
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Забезпечення
якісного
управління
процесами функціонування й розвитку
загальноосвітніх
навчальних
закладів
неможливе без усвідомлення керівниками
навчальних
закладів
необхідності
відповідати сучасним запитам споживачів
освітніх послуг (суспільства, учнів, батьків),
їх готовності забезпечувати відкрите
керівництво.
Гласність
в
управлінні
навчальним закладом реалізують практично
всі директори (99 %) у незалежності від
обраного стилю керівництва.
Для
прийняття
оптимальних
управлінських рішень виникає необхідність
створення
локальної
адміністративної

Не реалізують

Сільська місцевість

мережі, банку даних із різних напрямів
діяльності, упровадження в роботу школи
сучасних методів отримання, створення,
збереження, передачі інформації, тобто
інформатизації школи та формування
належного рівня інформаційної культури.
Відповіді
директорів
шкіл
стосовно
використання ними у своїй діяльності
інформаційно-комп’ютерних
технологій
управління
навчальним
закладом
є
переважно позитивними. Тільки 18 %
опитаних керівників сільських і лише 4 %
міських закладів повідомили про відсутність
сучасної
інформаційної
системи
в
керованих ними закладах (діаграма 3).
Діаграма 3

Рівень упровадження інформаційно-комп’ютерної
системи управління (у %)
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Контрольно-аналітична діяльність
Інформація – основа процесу управління.
Без неї неможливо сформулювати проблему,
об’єктивно оцінити підлеглих, прийняти
рішення та провести аналіз діяльності
закладу. Аналіз контрольної діяльності, на
підставі зібраної інформації, дозволяє

Низький

Сільська місцевість

виявити управлінські помилки та вчасно їх
усунути, скоординувати роботу різних
структур
навчального
закладу.
Про
наявність у закладі постійно діючої системи
збору й аналізу інформації повідомили всі
опитані директори міських і 96 % сільських
шкіл. Переважна більшість респонден (98 %)
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ефективно здійснюють контроль за
виконанням управлінських рішень. Але
використання
директорами
сучасних
діагностичних
методик,
засобів
внутрішкільного
контролю
та
моніторингових досліджень, вочевидь,
викликає в респондентів певні труднощі.
Так, 13 % керівників сільських і 4 %
міських
закладів
повідомили
про
відсутність упровадження дієвої системи
внутрішкільної діагностики та контролю в
практику їхньої управлінської діяльності.
Робота з кадрами
Важливою функцією директора школи є
робота з педагогічними кадрами, вплив на
зростання їхнього творчого потенціалу та
інноваційної культури. Відтак, директор
відіграє провідну роль у комплектації та
розстановці педагогічних кадрів. За
результатами самооцінки, реалізація цієї
функції директорами становить 98 %.
Управлінці беруть активну участь у
самоосвітній діяльності педагогів та у
створенні умов для їхньої ефективної
роботи, про що повідомили всі директори
міських закладів. Але 6 % керівників
сільських шкіл питаннями самоосвіти
вчителів особисто не опікуються.
Наукова
організація
праці
та
впровадження у практику роботи вчителів
новітніх інформаційних технологій здатні
значно підвищити якість функціонування
закладу освіти. Як показало дослідження,
успішно
реалізують
цей
напрям
управлінської діяльності 90 % директорів
сільської та 99 % директорів міських
загальноосвітніх навчальних закладів.
Недостатньо
реалізують
зазначену
функцію 10 % опитаних керівників
сільських і 1 % міських шкіл.
Управління навчально-виховним
процесом
Головним об’єктом діяльності керівника
загальноосвітнього навчального закладу є
навчально-виховний
процес.
Вивчення
тенденцій розвитку закладу, створення умов
для навчання та виховання, об’єктивна
оцінка результатів своєї діяльності й
діяльності підлеглих входять до складу
аналітико-управлінських компетенцій
і

проводяться на основі діагностичних
процедур і аналізу. Директори міських шкіл
вважають, що вони у повній мірі реалізують
цей напрям роботи, в той час як 3 %
керівників із сільської місцевості не
аналізують результативність навчальновиховного процесу в динаміці. Особистий
контроль за якістю ведення документації з
питань управління ефективно проводиться
директорами усіх навчальних закладів
області.
Соціальна активність керівника
Діяльність з формування позитивного
іміджу навчального закладу, ефективна
робота з громадськістю та батьками,
самопрезентація та висвітлення роботи
закладу в засобах масової інформації значно
підвищують
конкурентоспроможність
навчального закладу та його керівника.
Директори
представляють
інтереси
навчального закладу в державних і
громадських органах, встановлюють зв’язки
зі
спонсорами,
шефами,
активно
співпрацюють із батьківською громадою. Як
виявило
дослідження,
лише
1%
респондентів проявляє пасивну участь у
цьому процесі. Переважна більшість (97 %)
керівників співпрацюють із місцевими
громадами
за
місцем
розташування
навчального закладу, реагують на звернення
громадян, дитячих громадських організацій.
Проте окремі складові управлінського
функціоналу
реалізуються
опитаними
недостатньо ефективно. До них відносяться
самопрезентація керівників і висвітлення
роботи
закладу в
засобах
масової
інформації. Так, участь директорів у майстер
-класах
і
творчих
конкурсах
не
реалізовуються 7 % опитаних.
По-різному виглядає активність міських і
сільських
директорів
стосовно
популяризації керованого ними навчального
закладу через засоби масової інформації. Не
вдаються
до
такої
діяльності
15 % респондентів із сільської місцевості.
На
відміну від
зазначеного вище,
99 % директорів міських шкіл систематично
надають інформацію про результати роботи
свого закладу через телебачення, радіо,
періодичні видання, мережу Інтернет.
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О.І. Остапенко
МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЯКОСТІ ОСВІТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ
Мовна освіта – основа
інтелектуального, культурного,
духовного,
соціального розвитку не
тільки суспільства і
держави в цілому, а й
окремої
особистості
зокрема.
В умовах національного відродження
українська мова набула особливої ваги. Вона
стала вирішальним чинником самобутності
талановитого,
віками
гнобленого
українського
народу,
виразником
інтелектуального та духовного життя. А,
відтак, держава повинна забезпечувати
всебічний розвиток і функціонування
української мови в усіх сферах суспільного
життя, сприяти розвитку української нації, її
традицій і культури.
Одним
із
визначальних
чинників
зростання авторитету української мови є
формування національно свідомої людини.
Вагомою є роль закладу освіти у впливі
на свідомість особистості. Саме навчальний
заклад сприяє утвердженню авторитету
мови, тому вчителі повинні усвідомлювати
моральну відповідальність за потужний
вплив на формування мовної особистості, а
отже, на виховання молодого покоління –
громадян України.
На виконання наказу Департаменту
освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації від 07.09.2015 № 515-ОД «Про
проведення регіональних моніторингових
досліджень у 2015-2016 навчальному році»
та плану роботи Сумського обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти на 2016 рік, з метою вивчення рівня
якості освіти з української мови учнів 11-х
класів загальноосвітніх навчальних закладів
було проведено моніторингове дослідження
у загальноосвітніх начальних закладах міст
Ромен і Шостки.
Результати анкетування вчителів
11-х класів
У загальноосвітніх навчальних закладах
українську мову викладають учителі, які
мають відповідну фахову підготовку.
Більшість учителів (83 %) працюють за

підручником С.О. Караман «Українська
мова, 11 клас», який є основною навчальною
книгою для учнів. Сучасний підручник має
бути складений відповідно до вимог, а саме:
відповідати навчальній програмі, принципам
науковості, логічності змісту навчального
матеріалу, якості, точності, послідовності та
доступності викладу матеріалу. 92 %
педагогів зазначили, що зміст матеріалу у
підручниках відповідає принципу науковості
та підручники складені відповідно до
навчальної програми, 67 % – матеріал
викладений послідовно, 59 % повідомили
про те, що матеріал у підручнику відповідає
принципу систематичності.
Реалізація навчально-виховного процесу
потребує від сучасного педагога знань і
професійного використання різноманітних
дидактичних
форм,
уміння
їх
удосконалювати. Завдання педагога – уміло
поєднувати фронтальні, індивідуальні та
групові форми організації навчання учнів на
уроці. Урок буде ефективним, якщо вчитель
зможе урізноманітнювати форми та методи
навчальної діяльності таким чином, щоб
стимулювати в учнів не лише інтерес до
предмета, а й прагнення до самостійного
навчання.
Результати моніторингу свідчать
про те, що 33 % учителів української
мови, які брали участь у дослідженні, на
всіх уроках поєднують фронтальні та
індивідуальні
форми
організації
навчального процесу (використовують
фронтально-індивідуальну форму), така
сама кількість учителів на всіх уроках
використовує індивідуальні форми роботи,
17 % – фронтальні. Лише на деяких уроках
58 % учителів залучають школярів до
групової діяльності (хоча саме групове
навчання може стати не лише важливим
резервом
підвищення
ефективності
навчання учнів, а й сприяти активізації
їхньої навчально-пізнавальної діяльності,
перетворенню із об’єктів на суб’єкти
навчання,
формуванню
у
них
самостійності). На жаль, інноваційні уроки
вони
проводять
інколи
(на
цьому
наголосили 92 % учителів, які брали участь
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у дослідженні),
хоча,
порівняно з
традиційним, саме інноваційний урок
якнайкраще
стимулює
пізнавальну
самостійність,
творчу
активність
та
ініціативу школярів.
Формування мотивації в учнів до
навчально-пізнавальної діяльності є однією з
головних проблем сучасної школи. Учителі
широко використовують у навчальному
процесі життєвий досвід учнів як опору при
вивченні нового матеріалу. Велике значення
для розвитку пізнавальних мотивів школярів
має вміння педагога створювати ситуацію
успіху на уроці. Саме вона стає фактором
розвитку особистості школяра, сприяє
зростанню
продуктивності
уроку
та
підвищенню його результативності. Аналіз
результатів моніторингу свідчить про те, що
42 % учителів, які викладають українську
мову в 11-х класах, створюють часто на
уроках ситуацію успіху. Часто на уроках
спираються на життєвий досвід учнів 33 %
учителів.
Важливим чинником поліпшення
якості навчання, рівного доступу до освіти є
зовнішнє незалежне оцінювання. Тому перед
учителем постає завдання не лише
допомогти учням здобути глибокі та міцні
знання з предмета, а й навчити їх досконало
володіти технологією виконання тестових
завдань. Оскільки ці вміння є актуальною
вимогою, учителю необхідно якомога
частіше застосовувати тестову форму
контролю знань учнів на уроці. Усі вчителі
української мови, які викладають в 11-х
класах, широко використовують тестові

завдання для учнів і на уроках тематичного
оцінювання, і під час закріплення вивченого
матеріалу. Пропонуються завдання з однією,
кількома і з невизначеною кількістю
правильних
відповідей,
завдання
на
встановлення
відповідності,
відкриті
завдання з короткою відповіддю.
Підвищувати свій професійний рівень
педагоги можуть, беручи активну участь у
різноманітних семінарах, творчих групах,
«круглих столах» тощо. Усі вчителі, що
протягом останніх п’яти років активно
залучались до методичної роботи. Так, 83 %
педагогів працювали у складі творчих груп,
58 % проводили відкриті уроки, 50 % брали
участь в обласних семінарах, 33 % - у роботі
школи молодого вчителя.
Позанавчальна робота є винятково
важливою ланкою навчально-виховного
процесу в школі. Саме вона дає
можливість не лише для розширення й
поглиблення знань учнів з предмету, а й
для розвитку творчої активності й
самостійності
учнів,
їхніх
нахилів,
здібностей,
кругозору,
підвищення
інтересу до предмета. Узагальнення
відповідей свідчить про те, що вчителі
використовують у своїй практиці для
розширення знань учнів тематичні заходи
(повідомили 92 % учителів), пропонують
учням екскурсії (58 %), факультативні
заняття (42 %), лекторії (25 %), курси за
вибором (25 %), гуртки з української мови
(8 %), залучають школярів до діяльності
у Малій академії наук (8 %) (діаграма 1).
Діаграма 1
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Результати анкетування учнів 11-х класів
Переважній більшості учнів (96 %)
подобаються уроки української мови, але
багато учнів (70 %) висловили побажання
про те, щоб уроки були цікавішими;
54 % повідомили про те, щоб учителі на
уроках
української
мови
частіше
використовували
тестові
завдання;
48 % учнів бажають, щоб уроки були більш
змістовні. Висловили побажання учителям
про частіше застосування самостійних видів
робіт 16 % учнів.
Підвищенню ефективності навчання
учнів на уроках допомагають такі види
діяльності, як робота з однокласниками у
групах (або парах), самостійне виконання
індивідуальних завдань, складання вправ із
вивченої теми, виконання творчих завдань,
робота за комп’ютером або з інтерактивною
дошкою.
Узагальнення результатів анкетування
учнів 11-х класів свідчить про те, що вони
на уроках української мови часто самостійно
виконують запропоновані завдання, яких
немає у підручнику (про це повідомили
71
%
одинадцятикласників);
виконують
індивідуальні завдання (66 %); працюють з
інтерактивною дошкою (25 %); самостійно
придумують вправи з вивченої теми (22 %);
працюють з однокласниками у групах (або
парах) (10 %). Але 19 % учнів повідомили,
що на уроках української мови вони часто
списують з дошки вправи, виконані іншими
учнями.
Під час анкетування учням було
запропоновано визначити види робіт на
уроці, якими їм подобається займатися.
Результати моніторингу свідчать про те, що
22 % подобається розв’язувати запропоновані
завдання, яких немає у підручнику; 22 % –
самостійно
виконувати
індивідуальні
завдання; 14 % – працювати з інтерактивною
дошкою; 7 % – самостійно складати вправи з
вивченої теми. 10 % одинадцятикласників,
подобається списувати з дошки вправи,
виконані іншими учнями. 10 % учнів ніколи
не працювали на уроках української мови в
групах (або парах), проте саме такий вид
діяльності, за відповідями одинадцятикласників,
їм подобається найбільше (повідомили 35 %).
Аналіз
відповідей
дає
підстави
стверджувати, що діалог у навчальному

процесі часто ініціюють вони самі. Якщо під
час навчання виникають труднощі, то
80 % учнів надають перевагу самостійному
доопрацюванню матеріалу, просять учителя
додатково пояснити незрозумілий матеріал
72 % одинадцятикласників, працюють з
репетиторами 58 % учнів. Така сама
кількість учнів звертається за допомогою до
однокласників.
Отже, учням подобається працювати із
тестовими завданнями на уроках української
мови. Найчастіше вони виконують тестові
завдання під час закріплення вивченого
матеріалу
(зазначили
47
%
учнівреспондентів), на уроках тематичного
оцінювання (38 %), вивчення нової теми
(36 %), під час перевірки домашнього завдання
(27 %).
Учні зазначили (53 %), що їм хотілося б
отримати додаткові консультації вчителя
української мови щодо роботи з тестовими
завданнями, а саме: виконання відкритих
завдань (повідомили 34 % учнів із загальної
кількості тих, які бажають отримати додаткові
консультації), щодо аналізу тексту (26 %),
закритих завдань з однією правильною
відповіддю (22 %), завдань на встановлення
відповідності (21 %) та закритих завдань з
кількома правильними відповідями (17 %).
Результати контрольної роботи учнів
11-х класів
Завдання були підібрані з наступних тем:
«Написання слів через дефіс», «Закінчення
іменників чоловічого роду в родовому відмінку
однини», «Звуки мови: голосні та приголосні»,
«Складне речення із підрядним зв’язком», «Види
складнопідрядних речень», «Відмінювання та
написання порядкових числівників», «Способи
словотворення».
В учнів перевірялись: знання правил
вживання слів, які пишуться через дефіс;
особливостей
відмінювання
іменників,
відмінкових форм порядкових числівників;
уміння знаходити значення застарілих слів;
визначати форму іменників у реченні;
користуватися фонетичною транскрипцією;
визначати значення підрядної частини;
визначати види складнопідрядних речень;
спосіб творення слів; правильно розставляти
й обґрунтовувати розділові знаки, визначати
ускладнюючий компонент речення.
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На високому рівні роботу виконали 119
учнів (35,4 %), достатньому – 149 (44,3 %),
середньому – 61 (18,2 %), початковому – 7 (2,1 %).
Аналіз результатів моніторингу свідчить
про те, що найкраще учні справились із
тестовими завданнями на вибір однієї
правильної відповіді. Зокрема, учні добре
знають
відмінювання
та
написання
порядкових числівників (78 %); знають види
складнопідрядних речень, уміють визначати
значення підрядної частини (83 %);
пам’ятають правила написання слів, які
пишуться через дефіс (74 %); уміють
фонетично транскриптувати слова на голосні
та приголосні звуки (78 %); знають про
закінчення іменників чоловічого роду в
родовому відмінку однини (78 %). Також 64 %
учнів уміють установлювати відповідність між
головною та видами підрядної частини
складнопідрядних речень.
Більшість учнів (72 %) написали власне
висловлення.
Вони
мали
можливість
висловити свою думку про те, наскільки
важливо для себе розуміти, що вихід із нехай
самої складної життєвої ситуації є, і головне завжди залишатись людиною.
Учні мають уявлення про правила
написання висловлення, яке будують логічно й
послідовно, використовуючи слова та
сполучення, висловлюють свою власну
позицію, погляд на ситуацію; вміють
конструювати текст, розподіляти речення на

абзаци, будувати речення з різними видами
зв’язку, правильно розставляти розділові знаки
в тексті, наводити приклади із художньої
літератури, тобто більшість розуміє та має
знання щодо вимог написання власного
висловлення. Але під час написання творчої
роботи не всі учні перевіряють правильність
написання слів, розстановку розділових знаків,
допускають лексичні, орфографічні та
пунктуаційні помилки.
Результати моніторингу свідчать, що
більша частина учнів (78,3 %) має знання й
навички роботи з тестами. Про це свідчить
найбільший відсоток виконаних завдань із
вибором однієї правильної відповіді. Але є
завдання, яке було виконано більшістю
учнями на половину (не проставлені
пропущені розділові знаки у реченнях). Це
свідчить про те, що учні не вміють уважно до
кінця читати поставлене завдання.
Отже,
моніторингове
дослідження
допомогло отримати об’єктивну оцінку якості
освіти з української мови учнів 11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів міст
області. За результатами проведеного аналізу
були
зроблені
висновки
та
надані
рекомендації, які можуть бути використані в
методичній практиці районними (міськими)
методичними кабінетами та безпосредньо в
організаційно-методичній роботі загальноосвітніми
навчальними закладами.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

І.О.Захарченко
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ З УЧНЯМИ РОМСЬКОЇ
НАЦІОНАЛЬНОСТІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Рада Європи та Європейський Союз
приділяють значну увагу питанням захисту
прав і свобод національних меншин, зокрема
інтеграції в суспільне життя ромської
національної меншини.
На відміну від більшості національних меншин, роми не мають власної державності.
Ромська національна меншина є другою за
чисельністю національною меншиною у

світі, яка зазнала геноциду під час Другої
світової війни. Дискримінація ромів у
деяких державах Європи спричинила
послаблення їх інтегрованості та
маргіналізацію. Все це призвело до того, що
ромська національна меншина є найбільш
соціально вразливою національною
меншиною в Європі.
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Інтеграція в українське суспільство
ромської національної меншини на сьогодні
є соціально значущим питанням.
Роми в Україні мають ті ж проблеми,
що і представники цієї національної
меншини в інших державах Європи,
зокрема: низький освітній рівень, високий
рівень безробіття, незадовільний стан
здоров’я, відсутність у більшості ромів
документів, що посвідчують особу та
підтверджують громадянство, свідоцтв
про державну реєстрацію актів цивільного
стану, низький рівень житлово-побутових
умов, наявність фактів упередженого ставлення до ромів. Батьки ромської
національності не завжди приділяють
належну увагу освіті дітей.
Ураховуючи те, що старше покоління
ромів є неписемне (наслідок кочівлі), у
дітей цієї національності відсутня
мотивація до навчання. Вони часто беруть
участь у домашньому господарстві,
доглядаючи за молодшими дітьми, змалку
привчаються до заробітків. Тому одним із
головних завдань, яке стоїть перед
педагогічними працівниками освітніх
закладів, де навчаються такі діти,
є
інтенсивне залучення учнів ромської
національності до навчально-виховного
процесу та створення сприятливих умов
для їхньої самореалізації.
З метою створення належних умов для
захисту та інтеграції в українське
суспільство ромської національної
мен ши н и ,
за безп еч ен н я
рівних
можливостей для її участі в освітньому
процесі надаємо
рекомендації
щодо
роботи з учнями ромської національності
в загальноосвітніх навчальних закладах.
Методичним кабінетам (районів, міст)
щодо організації роботи з учнями
ромської національності
Передбачити у плані роботи методичного
кабінету такі види діяльності:
– розробка рекомендацій для вчителів з
організації навчально-виховного процесу у
навчальних закладах, де навчаються учні
ромської національності, та специфіки
роботи з цією категорією учнів;
– систематичне консультування педагогів
навчальних закладів, у яких навчаються
особи, що належать до ромської
національності;

– надання методичної допомоги молодим
педагогам (школа молодого фахівця) щодо
роботи з учнями ромської національності
(з метою ознайомлення з особливостями
роботи з учнями цієї категорії та
підвищення
професійної діяльності
педагогів);
– проведення семінарів-практикумів для
педагогічних працівників навчальних
закладів, у яких навчаються особи, що
належать до ромської національності;
– створення інформаційного банку даних
учителів, що працюють з учнями ромської
національності.
Керівникам навчальних закладів, у яких
навчаються учні ромської національності:
– створити належні умови для фізичного
розвитк у та зміцн ення здор ов ’я,
формування гігієнічних навичок і засад
здорового способу життя в учнів ромської
національності;
– удосконалити майстерні в навчальних
закладах, у яких навчаються учні ромської
національності, з урахуванням традиційних
ромських ремесел;
– ужити заходів з формування позитивного
ставлення батьків дітей ромської
національності до школи (проведення
спільних акцій, днів «відкритих дверей») з
метою популяризації в ромській громаді
думки щодо необхідності одержання
належної освіти.
Заступникам директорів з навчальновиховної роботи навчальних закладів:
– проводити роз’яснювальну роботу в
навчальних закладах, де навчаються учні
ромської національності, щодо рівності прав
і свобод людини та громадянина, незалежно
від національності та мови;
– проводити у навчальних закладах
інформаційно-просвітницькі заходи,
спрямовані на протидію упередженому
ставленню учнів до осіб, які належать до
ромської національної меншини та з
метою підвищення рівня обізнаності з
питань прав людини («Ми різні – ми
рівні», «Дружба народів: традиції та
сучасність», «Кожна людина має право на
освіту»);
– проводити систематичну комплексну
просвітницьку роботу з молоддю,
зокрема, дівчатами-підлітками ромської
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національності
з питань пропаганди
здорового способу життя, збереження
репродуктивного здоров’я та попередження
ранніх шлюбів;
– проводити профілактичну роботу з
дітьми та їхніми батьками, які належать до
ромської національності, спрямовану на
запобігання бездогл ядн ост і діт ей,
недопущення їх втягування у злочинну та
іншу протиправну діяльність, запобігання
насильству в сім’ї;
– проводити в навчальних закладах, де
навчаються учні ромської національності,
культурно-мистецькі заходи, спрямовані
на збереження етнічної самобутності;
залучати учнів ромської національності (з
метою розкриття їхніх умінь, навичок,
здібностей у трудовій діяльності) до
конкурсів, змагань;
– проводити загальношкільні батьківські
збори, бесіди з батьками ромської
національності щодо належного виконання
батьківських обов’язків, створення
відповідних умов для проживання дітей-ромів;
– залучати батьків ромської національності до
організації виховної роботи з учнями, що
сприятиме створенню комплексної системи
виховання в закладі;
– проводити облік дітей шкільного віку
ромської національності з метою їх повного
залучення до навчального процесу.
Класним керівникам:
– ознайомитися з ромською культурою та
їхніми традиціями з метою кращого
розуміння батьків і дітей;
– проводити бесіди з батьками та учнями
ромської національності, які часто
пропускають навчальні заняття або з
певних причин не можуть відвідувати
навчальні заклади («Освічена людина –
успішна людина», «Знання – головний
скарб людини»);
– проводити класні години, присвячені
толерантному ставленню дітей до
ромської національності («Ми всі сестри
та брати», «Навчання толерантності») з
метою шанобливого ставлення до традицій
і звичаїв родин;
– проводити роз’яснювальну роботу серед
учнів ромської національності та їхніх
батьків щодо важливості отримання
дітьми загальної середньої, професійнотехнічної та вищої освіти;

– проводити роз’яснювальну роботу серед
учнів щодо важливості своєчасного та
повноцінного лікування, попередження
шкідливих звичок, додержання правил
індивідуальної гігієни, здорового способу
життя;
– проводити батьківські збори для
вирішення питань гармонійного поєднання
інтересів учнівського та батьківського
колективів;
– залучати учнів ромської національності
до позаурочної, позашкільної роботи;
уч а ст і у т ем ат ични х к онк ур са х,
спортивних змаганнях, гуртках;
– залучати учнів ромської національності
до колективних справ класу, давати
посильні доручення, підкреслюючи їх
значення для успіху всього колективу;
– заохочувати учнів ромської національності,
що мають успіхи в навчанні, подяками,
г р а м от а ми з м ет ою п ідв и щен н я
самооцінки учнів;
– сприяти створенню сприятливого
мікроклімату у класах навчальних
закладів, зокрема де навчаються учні
ромської національності.
Практичним психологам навчальних закладів у
роботі з учнями ромської національності:
– надати психологічну допомогу учням
ромської національності з метою їх успішної
адаптації до навчального процесу (проведення
бесід, тренінгів);
– проводити профілактичні рейди («Діти
вулиці», «Підлітки») з метою попередження
дитячої бездоглядності;
– проводити з учнями бесіди, тренінги
(«Сходинки взаємин», «Протягни
руку
товаришу») з метою формування толерантного
ставлення до учнів ромської національності;
– відвідувати уроки в навчальних закладах, де
навчаються учні ромської національності, з
метою спостереження і аналізу взаємодії
вчителів та учнів, надання вчителям
рекомендацій за результатами відвідування.
Спільні зусилля методичних кабінетів
районів, міст, керівників навчальних закладів,
педагогічних колективів, психологічних
служб спрямовані на створення належних
умов для захисту та інтеграції в українське
суспільство дітей ромської національності,
забезпечення рівних можливостей
для
участі в освітньому процесі, адаптації до
вимог сьогодення в дорослому житті.
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ЗІРКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СУМЩИНИ

В.І. Громова

ЇЇ ПОКЛИКАННЯ – ВЧИТЕЛЬ
Педагогічним кредо Герасимовської Ніни
Володимирівни, учителя історії та правознавства
Тростянецької спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 2, є слова В.Ключевського: «Щоб
бути гарним учителем, потрібно дві речі: любити
те, що викладаєш, і любити тих, кому
викладаєш». До цього можна додати: щоб стати
гарним учителем, потрібно полюбити того, кого
навчаєш. Саме вчителі історії Боромлянської
середньої школи Мельник Валентина Іванівна та
Дем’яненко Олександра Іванівна найбільш
причетні до вибору ученицею майбутньої
професії. Уроки історії захопили дівчинку, а
педагоги стали зразком для наслідування. Тому,
закінчивши в 1976 році Боромлянську середню
школу, Ніна твердо вирішила: педагогічний
інститут. У селі Боромлі, де 28 травня 1959 року
народилася дівчина, до вчителів ставилися з
великою повагою. Вибір доньки схвалила мама –
Ганна Андріївна Баглик, бухгалтер місцевого
цегельного заводу, і тато – Володимир
Васильович, робітник. Батьки були завжди для
доньки прикладом великої працелюбності,
взаємоповаги та порядності і завжди пишалися
своєю дівчинкою.
Того ж 1976 року після випускного вечора
відвезла Ніна документи до Ворошиловградського
педагогічного інституту ім. Т.Г.Шевченка. ставши
студенткою, не лише старанно навчалася, а й
виконувала обов’язки старости групи, згодом –
курсу, займалася науково-дослідницькою діяльністю,
була, як говорили, «перспективною студенткою». І
все ж любов до професії вчителя перемогла
бажання стати науковцем.
Учителем історії та суспільствознавства
розпочала вона свою педагогічну діяльність
у Тростянецькій середній школі № 2
(1981 рік). Колеги відразу оцінили ерудицію,
відповідальність, працелюбність, щирість і
душевність молодого вчителя. Поступово
накопичувався педагогічний і життєвий
досвід, авторитет у колективі. Оскільки
молодий педагог була активною в
громадському житті, неодноразово
обиралася депутатом районної ради.
1983 року Ніну Володимирівну призначають
завідуючою організаторським відділом
виконкому Тростянецької районної ради. З
1985 по 1991 рік працювала секретарем

виконкому,
керуючою
с п р а в а м и
виконкому
Тростянецької
районної ради.
Ті роки стали
важливою життєвою школою в
її долі. У котре
пер ек оналася:
її покликання –
учитель. Тому з
1991 року Ніна
Володимирівна
знову
поверГерасимовська
т а є т ь с я
в
Ніна Володимирівна
Тростянецьку школу № 2 учителем історії та правознавства.
Зараз досвідчений і високопрофесійний
учитель, справжній майстер педагогічної
ниви. Рівень викладання історії та
правознавства на її уроках – один з
найвищих у школах району та області. Її
уроки завжди відкриті для всіх бажаючих,
є зразком застосування традиційних і
нетрадиційних методів навчання. Має
сформований індивіду-альний стиль
діяльності, спрямований на реалізацію
творчих здібностей учнів. Перевагу надає
формуванню громадянської компетентності
учнів у процесі викладання предметів
суспільствознавчого спряму-вання. Активно
впроваджує інноваційні т ехн ол ог ії
навчання.
Навчаючи, сама навчається. Взірцем для неї є
педагогічна діяльність В.Сухомлинського. Ніна
Володимирівна пишається, що працювала із
залуженими вчителями України Є.Г.Філь та
М.І.Слєповою, З.Ф.Охріменко.
Дванадцять років успішно працює Ніна
Володимирівна в класах із суспільно-гуманітарним
профілем. Працює над науково-методичною
проблемою «Шляхи формування громадянської
компетенції учнів у процесі викладання
предметів суспільствознавчого напрямку».
Ніною
Володимирівною
розроблена
методика роботи з обдарованими дітьми.
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Зокрема, створена програма міжвікового свого вихованця, ставлячись до них, як до своїх

факультативного курсу, ведеться викладання
спеціальних курсів для учнів 7-9 класів
«Вчимося бути громадянами» і «Ми –
громадяни».
Учителем створений методичний посібник
«Шляхи
формування
громадянської
компетентності учнів у процесі викладання
предметів суспільствознавчого спрямування».
Сім років очолює районне методичне об’єднання
вчителів історії та правознавства, шкільну творчу
групу по роботі з обдарованими учнями, веде
наставницьку роботу. Є переможцем районних
педагогічних виставок-презентацій творчих
доробок учителів «Вернісаж педагогічних ідей і
знахідок».
Гордість Ніни Володимирівни – її вихованці.
Майже 30 учнів є переможцями ІІІ етапу
Всеукраїнських предметних олімпіад із
правознавства,
а
Олейников
Денис –
переможець останнього, IV етапу. Її учні –
призери науково-дослідницьких робіт Малої
академії наук з історії та правознавства. Ніні
Володимирівні неодноразово доводилося бути
керівником команди Сумської області для
участі в IV етапі Всеукраїнської олімпіади з
основ правознавства. Поїздки з учнями,
переможцями обласних олімпіад, до Харкова,
Луцька, Білої Церкви, Черкас, зустрічі з
провідними
спеціалістами
України
з
правознавства
сприяли
професійному
зростанню педагога.
1994 року вона отримала звання «Відмінник
освіти України». Її праця відзначена Почесною
грамотою Міністерства освіти України. А в
2007 році Герасимовській Ніні Володимирівні
присвоєно почесне звання «Заслужений
учитель України». Тоді ж вона стала учасником
підсумкової колегії МОН України «Про
підсумки розвитку загальної середньої та
дошкільної освіти у 2006-2007 навчальному
році та завдання на 2007-2008 навчальний рік».
Гордість учителя-методиста Н.В.Герасимовської – її навчальний кабінет. Естетично й
методично оформлений, він є одним з
найкращих навчальних кабінетів району.
Ніна Володимирівна належить до когорти
вчителів з природним педагогічним тактом і
талантом, уміє під час уроків жити з класом,
забуваючи про власні тривоги. Як класний
керівник переймається проблемами кожного

дітей. Разом зі своїми учнями охоче подорожує
визначними історичними місцями України.
Побували разом у Чернігові, Києві, ПереяславіХмельницькому, Новгород-Сіверському, Батурині,
Харкові, Полтаві.
Під керівництвом Ніни Володимирівни в
школі функціонують пошукові учнівські групи.
Результатами творчо-пошукової роботи учнів та
вчителя є книги пам’яті «Пам’ятає світ
непереможний» та «Горить свіча пам’яті».
Одним із найважливіших питань сучасної
освіти Ніна Володимирівна вважає формування
почуття національної гідності, виховання
національної свідомості.
Її учні – учасники й переможці Всеукраїнських
конкурсів «Мої права», «Об’єднаймось, брати
мої!», «Лелека», «Податки очима дітей»,
обласного конкурсу «Слідами історії рідного
краю».
Вимоглива до учнів, учителька залишається
такою ж вимогливою до себе. Колеги
стверджують, що Ніна Володимирівна є для них
прикладом цілеспрямованості, відповідальності,
працелюбства, високого професіоналізму. І
водночас це скромна жінка. Завжди готова
прийти на допомогу в скрутну хвилину.
Ніна Володимирівна називає педагогічний
колектив, у якому працює, своєю другою сім’єю.
Її родина – чоловік Олексій Іванович, який
завжди розуміє свою дружину, до речі,
прекрасну господиню, підтримує її у всьому. А
чоловіча підтримка – як це важливо для жінки.
Удома
любить
Ніна
Володимирівна
вирощувати квіти. Її подвір’я навесні й влітку
палає різнобарв’ям пишних петуній, запашних
троянд, дивовижних тюльпанів і лілій. Людина,
яка любить квіти, не може бути байдужою.
Сердечність і доброту вчительки пам’ятають її
вихованці. Багато з них обрали професію
юриста. Часто приходять до улюбленої
вчительки дізнатися, як справи в рідній школі,
розповісти про себе.
Педагог від Бога Ніна Володимирівна вважає
себе щасливою людиною. І наводить як доказ
слова улюбленої поетеси Ліни Костенко:
Я вибрала долю собі сама.
І що зі мною не станеться,
У мене жодних претензій нема
До Долі – моєї обраниці.
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Л.П. Князєва

ГАРМОНІЯ УЧИТЕЛЬСЬКОЇ ДУШІ

Найважливіше мистецтво
вчителя – розбудити радість у
творчості та знаннях.
А.Енштейн

Вареник
Микола Іванович

Н а й в а ж л и в і ш е в п ед а г о г і ч н і й
діяльності – це гармонія в стосунках з тими,
кого навчаєш, постійний творчий пошук і
самовдосконалення. Яскравим прикладом
такого педагога є старший викладач кафедри
фундаментальних та загальнонаукових
дисциплін Шосткинського інституту
Сумського державного університету,
заслужений працівник освіти України,
відмінник народної освіти, учительметодист Вареник Микола Іванович. Це
людина, яка віддана своїй професії,
фанатично любить англійську мову і
досконало володіє нею.
Ще в школі Микола знав, що стане
педагогом. Врізцем для нього була
вчителька англійської мови Пименова Лідія
Іванівна. З перших уроків він захопився
іноземною мовою і мріяв вільно володіти
нею.
Його мрія здійснилась: він вступив до
Сумського державного педагогічного
інституту імені А.С.Макаренка. Учився
старанно, хотів бути першим у всьому.
Після закінчення інституту з дипломом з
відзнакою почав працювати
вчителем

англійської та німецької мови у селі Бочечки
Конотопського району. Робота йому
подобалася. Він створював атмосферу
радості, невимушеності на уроці, ставився з
повагою до учнів, намагався зацікавити їх
своїм предметом. Він був відданий своїй
справі, безмежно її любив, завжди віддавав
частину своєї душі дітям і робив це з
великою радістю. Час змінювався, але ці
постулати залишалися незмінними в
діяльності Миколи Івановича.
Спробував себе М.І.Вареник і в якості
адміністратора. У 25 років він став
директором Бондарської восьмирічної
школи Конотопського району. Це була
перевірка на зрілість. І він з честю її
витримав. Наступним
етапом його
педагогічної діяльності була робота
директором Шосткинської школи-інтернату.
Це були роки випробувань. Але новому
директору вдалося досягти позитивних змін,
обігріти своїм душевним теплом вихованців
інтернату. Чому ж він залишив цю роботу,
якій віддав майже 10 років? Причина – це
потяг до самовдосконалення, пошук
інноваційних методів викладання іноземної
мови.
Микола Іванович почав працювати
вчителем в середній школі № 7 міста
Шостки. Він їздив Україною, знайомився з
роботою навчальних закладів і створив у
своїй школі класи з поглибленим вивченням
англійської мови на базі підручників, які
видавалися в Оксфорді (Велика Британія). У
той час це було новим і незнайомим –
вивчати іноземну мову з першого класу за
оригінальними методиками. Потім була
гуманітарна гімназія. На його уроках учні
поринали в світлу радісну атмосферу
невимушеності, радості, цікавості,
комфорту. Педагог завжди у доброму
гуморі, заохочує учнів до спілкування,
участі в пізнавальному процесі. За успіхи,
досягнуті за час роботи в навчальних закладах

міста, в жовтні 2004 року Указом
Президента України Миколі Івановичу
Варенику було присвоєно високе почесне
звання «Заслужений працівник освіти
України».
У 2001 році Микола Іванович став
старшим викладачем Шосткинського інсти-
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туту Сумського державного університету, де предмет. Їм подобається спілкуватися

була відкрита спеціальність «Переклад».
Роботу треба було починати з чистого
аркуша, засвоювати нову методику,
розробляти лекції та практичні заняття,
знаходити посібники. Допоміг подолати всі
труднощі великий досвід педагогічної
діяльності. Студенти захоплюються його
заняттями. Цінують прекрасну вимову,
досконалі знання, закоханість у свій

В.М. Коваль, Л.Г. Радченко

англійською і відчувати себе вільно в
чудовій товариській атмосфері заняття.
Чимало випускників улюбленого вчителя
обрали професію перекладача, учителя
англійської мови.
Нещодавно здійснилася заповітна мрія
Миколи Івановича: він відвідав Лондон,
вільно спілкувався з британцями мовою,
якою навчає.

ЖУК АНАСТАСІЯ ІВАНІВНА

Жук
Анастасія Іванівна
Жук Анастасія Іванівна – колишній
вихователь
дошкільного
навчального
закладу «Чайка» м. Лебедина Сумської
області. Пропрацювала в цій установі з
1949 року по 1979 рік.
Розпочала
вона
свою педагогічну
діяльність у цьому дитсадку відразу в
післявоєнні роки.
Приміщення було пристосованим, тісним,
не
відповідало
санітарно-гігієнічним
нормам, групи були переповненими, так як
у місті існував один дитячий садок,
розрахований на дві групи.
Іграшок і
відповідних меблів не вистачало, тим більше
н а о ч н и х п осібн и к ів, які так конче
потрібні для навчання та в и х о в а н н я
малюків. У ті роки працю-вати Анаста-сії
Іванівні з дітьми дош-кільного віку було
нелегко, адже вона за фахом
учитель
початкових класів. Тому доводилося багато

займатися самоосвітою, вивчати методики
дошкільного виховання. Та це не ставало на
заваді молодої, енергійної на той час
виховательки,
яка
хотіла
самовдосконалюватися, щоб працювати на
самому високому професійному рівні.
Анастасія Іванівна творчо підходила до
впровадженя досвіду інших вихователів,
використовувала у своїй педагогічній
практиці наукові досягнення дошкільної
психології та педагогіки, цікавилася анатомофізіологічним розвитком дітей дошкільного
віку. Все це допомагало удосконалювати
систему виховання, навчання та розвитку
своїх вихованців.
А ще тоді їй доводилося працювати у
різновікових групах, а це ще більше
ускладнювало роботу педагога. Та це не
ставало Анастасії Іванівні на заваді. Вона
успішно, творчо підходила до справи
виховання дошкільнят. Вже зовсім швидко
до неї приходить успіх і слава, вона стає
досвідченим педагогом, якого знають у місті,
районі та області. Неодноразово до неї
приходили вчитися, переймати педагогічний
досвід вихователі з усіх куточків Сумщини, а
пізніше і студенти педагогічного училища
ім. А.С. Макаренка.
В о н а к о р и с т у в а л а ся н еа б и я к и м
авторитетом серед батьків своїх вихованців,
це теж приносило їй значні досягнення у
роботі. Батьки довірливо прислухалися до
порад свого вихователя, бо вона з великою
любов’ю ставилася до їхніх дітей, постійно
по-материнськи піклувалася про їхнє життя і
здоров’я. Батьки намагалися виконувати всі її
слушні поради в сімейному вихованні, тому
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у вихователя не було якихось затруднень в
організації дитячого колективу. Малюки
радо приходили до дитячого садка і
віддячували вихователю своєю дитячою
любов’ю. Часто навідувалися до свого
вихователя вже й після випуску з дитячої
установи.
А ще А.І. Жук була активісткою у
громадському житті дитячого садка. Їй
довіряли різноманітні суспільні доручення.
Вона з завзяттям і великим сумлінням радо
виконувала їх.
Анастасія
Іванівна
користувалася
значним авторитетом серед працівників
дошкільної установи за її скромність,
працелюбність, доброту, чесність, справедливість,
турботу про тих, хто працював поруч,
милосердя, безмежну відданість своїй
професії,
дітям,
яких
довелося
їй
виховувати. І це не просто красиві слова.
Вона була дійсно такою людиною. Це –

вихователь, якого пам’ятали і пам’ятатимуть
ще довгі і довгі роки її вихованці. Це –
вихователь, на якому тримався авторитет
дошкільного закладу «Чайка». Вона була не
простим педагогом, а заслуженим вчителем
України. Таке звання
присвоюють не
кожному педагогові, а лише достойним з
достойних.
Шкода, звичайно, що у дитячому садку
залишилося замало спогадів про А.І. Жук
Але ось цим колегам пощастило працювати
разом з нею. Це Кравченко Любов Петрівна,
Васильченко Валентина Іванівна, Пузина
Галина Василівна, Шульга Галина Сергіївна,
Сиволап Віра Пилипівна, Радченко Лідія
Григорівна. Вони поділилися теплими та
добрими спогадами про Анастасію Іванівну,
а також подарували фотознімки. За це всім
їм велика подяка від колективу та
адміністрації ДНЗ «Чайка».

З ДОСВІДУ РОБОТИ

М.М. Пальчикова

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙСМЕТОДУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Оновлення системи освіти, сучасний
бурхливий розвиток нових інформаційних
технологій
зумовлюють
необхідність
теоретичного осмислення та ефективної
організації навчання іноземних мов у
загальноосвітніх
навчальних
закладах.
Потужний потік нової інформації, реклами,
застосування комп’ютерних технологій у
телебаченні, поширення ігрових приставок,
електронних
іграшок
і
комп’ютерів
впливають на виховання сучасного школяра
та його сприйняття навколишнього світу.
Істотно змінюється й характер його
улюбленої практичної діяльності. На відміну
від улюбленого заняття своїх батьків –
читання книжок, сучасна дитина надає
перевагу комп’ютерним іграм та Інтернету.
Змінюються її улюблені герої й захоплення.
Це змушує педагогів шукати нові засоби й
методи навчання.
Формування навичок і вмінь читання є
однією з найважливіших складових процесу

навчання іноземної мови на всіх його етапах
– від початкового і до завершального, коли
виникає необхідність пошукового читання.
Пошукове читання – це такий вид
читання, у процесі якого читач переглядає
(scan) текст, шукаючи певні слова,
інформацію або типові фрази з метою
пошуку й аналізу необхідної інформації з
тексту [1]. Практика свідчить, що інтерес до
цього різновиду мовної діяльності у
школярів дуже низький. Пошукове читання
перестало бути для школярів засобом
отримання нових знань,
підвищення
культурного рівня або просто джерелом
задоволення, а розглядається як суто
навчальне завдання.
Щоб читання іноземною мовою сприяло
розвитку пізнавального інтересу учнів,
необхідно враховувати пізнавальні потреби,
вікові й індивідуально-психологічні особливості
сучасних дітей. А для цього потрібно
урізноманітнити навчальні матеріали
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(тексти й завдання до них), форми
організації роботи з текстом; включити
школярів в активну пошукову діяльність;
дати їм можливість виявляти самостійність
та ініціативу в навчальній діяльності.
Тексти для читання на уроках іноземної
мови, зокрема англійської, повинні
відрізнятися цікавістю і привабливістю
сюжету, бути доступними з точки зору
мовних труднощів, відрізнятися
актуальністю з позицій загальнолюдських
цінностей, містити проблему.
Опитування серед учнів середнього
шкільного віку 12-13 років, проведене в
Сумської гімназії № 1, дало змогу з’ясувати,
що переважна більшість учнів цікавиться
фентезі: романи про Гаррі Поттера
британської письменниці Джоан Роулінг,
«Володар Перснів» Дж.Р.Р. Толкіна та багато
інших.
Фе́нтезі (англ. fantasy – фантазія) –
літературний жанр, в якому магія та інші
надприродні явища є головними елементами
сюжету, теми чи місця дії. Багато історій
цього жанру відбуваються у вигаданих
світах, де магія є звичною справою. Як
правило, від наукової фантастики та
літератури жахів фентезі відрізняється
відсутністю (псевдо) наукових тем, хоча всі
три жанри мають багато спільного. У
п оп ул ярн ій к ул ьт ур і п ер ева жа є
середньовічна форма жанру фентезі,
особливо після всесвітнього успіху трилогії
«Володар Перснів» Дж.Р.Р. Толкіна. Проте в
ширшому значенні фентезійний жанр
включає в себе твори багатьох
письменників, художників, кінорежисерів і
музикантів, починаючи від стародавніх
міфів та легенд і закінчуючи сучасними
творами, популярними серед широкого
загалу. Також у наші дні фентезі – це жанр у
живописі, кінематографі, комп’ютерних і
настільних іграх.
Здійснюючи цілеспрямоване педагогічне
спостереження та спілкуючись з школярами
з метою виявлення їхніх читацьких
інтересів, учителям кафедри англійської
мови Сумської гімназії №1 вдалося
напрацювати методику застосування кейсметоду. В результаті вдалося залучити
школярів до читання улюблених книжок про

Гаррі Поттера англійською. Учителі
кафедри вже використовують кейс-метод у
навчанні англійської мови впродовж
декількох років та розробили карту
навчально-виховного процесу на основі кейс
-методу [2]. Нагадаємо, що у перекладі з
англійської «кейс» – це «випадок». З
методичної точки зору кейс є спеціально
підготовленим навчальним матеріалом, що
містить структурований опис ситуацій
реального життя. Ключовим елементом кейс
-методу є командна робота з кейсом, що
максимально наближає навчання до
практики. Саме це перетворює кейс-метод
на особливий спосіб використання
навчального матеріалу, відмінний від
технологій інтерактивного, проблемного
навчання, проектної діяльності.
Принагідно зазначимо, що кейс-метод
може бути застосований у навчанні усіх
видів мовленнєвої діяльності: аудіюванню,
читанню, письму та мовленню. Пропонуємо
ознайомитися з можливостями застосування
кейс-методу у навчанні пошуковому
читанню як провідній формі мовленнєвої
діяльності на уроках англійської мови.
Напрацьована нами методика навчання
п ошу к ов ом у ч и т ан н ю п ер ед ба ч а є
знайомство учнів зі змістом наступного
простого неструктурованого кейсу: «Відома
англійська письменниця жанру фентезі
Джоан Роулінг вирішила продовжити цикл
романів про Гаррі Поттера. За
твердженням авторки, у новому романі
з’являться нові герої. Письменниця пропонує
своїм шанувальникам долучитися до
створення власних імен для нових
персонажів, а також проаналізувати
варіанти перекладу власних імен у
перекладах романів, здійснених різними
мовами.
Завдання
1. Проаналізуйте способи перекладу
напівреальних і вигаданих власних імен у
романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер та
філософський камінь», здійснені І. Оранським
російською мовою та В. Морозовим –
українською.
2. Подумайте про створення власних
персонажів та імен».
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Етапи роботи над кейсом на основі роману
Дж. Роулінг «Гаррі Поттер та філософський камінь»
Етапи роботи
Підготовчий
(до заняття).

Дії вчителя
етап

Організаційнодіяльнісний етап.

Дії учнів

1. Визначає мету створення кейсу і
перелік очікуваних результатів
навчання.
2. Підбирає реальну ситуацію
згідно з відповідною метою.
3. Проводить підготовку уривків
роману для читання учнями
англійською та після текстові
завдання для роботи з текстом.
4. Готує зміст кейсу: макетування,
компоновка матеріалу, визначення
форми презентації (відео, друк
тощо).
5. Розробляє методичні
рекомендації з використання кейсу;
завдання для учнів і можливі
запитання під час дискусії та
презентації кейсу, оцінює
передбачувані дії учнів і вчителя в
момент обговорення кейсу.

1. Отримують уривки з роману
англійською та після текстові
завдання, також кейс і список
рекомендованої літератури.
2. Індивідуально готуються до
заняття. Учні першої групи
готують варіанти перекладу
напівреальних власних імен.
Учні другої групи здійснюють
аналіз видуманих власних імен
у романі.

1. Роздає підготовлені тексти для
читання та післятекстові завдання,
які необхідно виконати для
перевірки розуміння прочитаного.
2. Об’єднує учнів у дві групи,
знайомить з поняттям ономастики
як розділу мовознавства про
сукупність власних (у більш
вузькому сенсі– особистих) імен
(онімів) об’єктів

1. Ставлять запитання щодо
поглиблення розуміння кейсу та
можливостей здійснення
мовного аналізу тексту.
2. Розробляють варіанти рішень,
вислуховують думки товаришів.
3. Приймають особисто або
беруть участь у прийнятті
колективного рішення.
4. Беруть участь у презентації
результатів роботи групи з
кейсом та їх обговоренні.

3. Організовує обговорення завдань
кейсу у групах.
4. Організує представлення
результатів аналізу і знайдених
рішень.
Узагальнювально
оцінювальний етап.

1. Оцінює роботу кожного учня та
груп в цілому.
2. Оцінює виконані завдання та
проводить міні-тест з метою
виявлення рівня засвоєння нової
лексики.
3. Виступає з аналізом роботи груп
над кейсами й прийнятого рішення.
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Отже, школярі, об’єднані в групи, поетапно
працюють над вирішенням завдань кейсу.
Вони читають методично підготовлені уривки
розділів роману Д.Роулінг «Гаррі Поттер та
філософський камінь» [6]. При тому кожна
група виконує індивідуальне дослідне
завдання. Так, перша група
досліджує

способи перекладу напівреальних власних
імен, група друга аналізує варіанти перекладу
вигаданих власних
імен,
порівнюючи
російський переклад роману, здійснений
І.Оранським [3], та український В. Морозова
[4]. Наводимо приклади порівнянь, виконаних
учнями.

Варіанти перекладу напівреальних власних імен
у романі Д.Роулінг «Гаррі Поттер та філософський камінь», напрацьовані першою групою

Оригінал
Severus Snape
Albus Dumbledore
Vincent Crabbe

І.Оранський
(російською мовою)
Северус Снегг
Альбус Дамблдор
Винсент Крэбб

В. Морозов
(українською мовою)
Сіверіус Снейп
Альбус Дамблдор
Вінсент Краб

Варіанти перекладу вигаданих власних імен
у романі Д. Роулінг «Гаррі Поттер та філософський камінь», напрацьовані другою групою

Оригінал
Padfoot
Alastor Moody
Griphook

I. Оранський
(російською мовою)
Мягколап
Аластор Грюм
Крюкохва́т

Робота над текстом, побудована на основі
вище наведеного кейсу, сприяє розширенню
словникового запасу учнів, формує навички
порівняльного аналізу текстів. Крім того,
змінюється сама філософія викладання
англійської мови та навчання пошуковому
читанню. Увага акцентується не на
заучуванні значного обсягу інформації та
перекладі з англійської на рідну мову, а на
розвитку у школярів здібностей до
аналітичного мислення, аналізі інформації,
пошуці нестандартних рішень.

В. Морозов
(українською мовою)
Гультяй
Аластор Грізне Око
Грипгук

2. Пальчикова М.М., Сударева Г.Ф. Кейс-метод як
інноваційний засіб соціалізації шкільної молоді.
Матеріали VI Міжнародного фестивалю педагогічних
інновацій / Упор. Назаренко Г.А. – Черкаси,
ЧОПОПП, 2014 – с.12-15
3. Роулинг Дж.К. Гарри Поттер и философский
камень / Дж.К. Роулинг [Пер. с англ. И.В. Оранский]. –
М.: РОСПЭН-ПРЕСС, 2001. – 399 с.
4. Роулінг Дж.К. Гаррі Поттер і філософський
камінь / Джоан К. Роулінг [Пер. В. Морозов]. – Київ: А
-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2002. – 319 с.
5. Rowling J.K. Harry Potter and the Philosopher’s
Stone / J.K. Rowling. – L.: Bloomsbury, 1998. – 223 р.
6. http://www.mybooksfree.com/J.K._Rowling/
Harry_Potter_and_the_Philosophers_Stone/01.html
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Т.Л. Казбан ,

Г.Ф. Сударева

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ НА
УРОКАХ ФІЗИКИ:
ТЕАТР ТІНЕЙ

Щоб навчання, виховання і розвиток
учнів сприяли становленню їхньої
особистості, необхідно сформувати в них
пізнавальні потреби. Саме вони стануть
джерелом пізнавальної активності,
сприятимуть розвитоку пізнавального
інтересу до навчання. Пізнавальний інтерес
значною мірою пов’язаний із потребою у
дослідницькій діяльності щодо певного
предмету або явища дійсності. Ідеально
відповідає цій потребі технологія проектів,
бо робота над проектом сприяє залученню
учнів до активного пізнання та продуктивної
праці, а також дає можливість розвитку в
учнів таких компетенцій:
соц іальна зрілість, з ум овл ена
ініціативністю, готовністю брати на себе
зобов’язання та відповідальність, працювати в
команді;
володіння комунікативними навичками, що
передбачає опанування усним і писемним
спілкуванням, вмінням вести полеміку;
інформаційні компетенції, пов’язані з
розвитком умінь орієнтуватися в
інформаційному просторі, критично
сприймати й оцінювати інформацію;
здатність до саморозвитку й
самоосвіти, прагнення постійно навчатися,
вміння самостійно конструювати свої
знання;
здатність до раціональної продуктивної,
творчої діяльності, що передбачає уміння
планувати свою роботу, комплексно
поєднувати знання з різних галузей для
вирішення проблеми;
презентаційні вміння, навички
естетичного оформлення результатів
дослідження тощо.
Отже, робота над проектом – це практика
впровадження особистісно-компетентнісно-

діяльнісного підходу у шкільну освіту.
Результати проектної діяльності учнів дають
можливість учителю оцінити рівень їхньої
компетентності, а учням – зрозуміти, навіщо
їм ці знання і де їх можна застосувати.
При вивченні теми «Прямолінійне
поширення світла» з фізики в 7 класі нами
був вибраний проект «Театр тіней» (за
новими програмами з фізики ця тема
вивчатиметься у 9 класі). Робота над
виконанням цього проекту підпорядкована
певному алгоритму дій і складається з
чотирьох етапів. У таблиці 1 наведений
зміст діяльності учнів і вчителя на кожному
із зазначених етапів. Розглянемо їх
докладніше.
Перший етап у роботі над проектом –
стратегічний. Його головна мета –
сформувати в учнів уявлення про сутність
проекту, його кінцевий результат і
визначити стратегічні завдання з його
виконання.
Учні на цьому етапі, шукаючи потрібну
інформацію, дізналися, що зародження
театру тіней як окремого виду мистецтва
сталося у давнину на Сході. У Китаї театр
тіней з’явився 1500 років тому, набагато
раніше, ніж винайшли папір. Існувала
легенда,
що
жінкам-китаянкам
не
дозволялося дивитися вистави за участю
людей. Саме тому нібито з’явився театр
тіней.
У Європі театр тіней набув поширення у
середині XVIII століття, коли французькі
місіонери в Китаї привезли його до Франції
у 1767 році і почали грати вистави у Парижі
та Марселі. У середині 2000-х виникла нова
течія театру тіней, де замість маріонеток
танцюристи створюють перформанси. В
Україні на 2015 рік в жанрі театру тіней
працюють, як мінімум, два колективи –
Театр тіней Fireflies (Чернігів) та театр тіней
«Teulis» (Київ).
Традиційний театр тіней використовує
великий напівпрозорий екран і кольорові
плоскі ляльки (маріонетки), якими керують
за допомогою прикріплених до них тонких
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паличок. Маріонеток доторкають до екрану бути як твердими цілісними, так і гнучкими,

ззаду, і вони стають видимими для глядачів.
Маріонетки раніше виготовлялися з тонкої
прозорої шкіри (наприклад, козлиної чи
верблюжої), зараз – з синтетичних
матеріалів, паперу чи картону. Вони можуть

що складаються з декількох частин, рухомо
або нерухомо з’єднаних між собою.
Фігурками
керують
за
допомогою
бамбукових, дерев’яних чи металевих паличок.

Таблиця 1. Характеристика етапів у роботі над учнівським проектом
№ Етапи
роботи

Зміст діяльності
учнів

Функції вчителя

1

Стратегія
проекту

Обговорення предмета дослідження з
учителем,
пошук
необхідної
інформації; визначення мети і завдань
проекту.

1. Повідомлення задуму щодо теми проекту.
2. Характеристика особливостей роботи
над проектом.
3. Ознайомлення із змістом проекту.
4. Формування мотивації в учнів до
проектувальної діяльності.
5. Допомога в постановці завдань.

2

Планування
проекту

1. Складання плану дій:
– визначення джерел інформації;
– відбір способів збирання інформації;
– формування уявлення про бажані
результати;
– встановлення критеріїв оцінки результатів
і процесу проектувальної діяльності;
– планування процедур;
– створення проектних груп і розподіл
завдань між їх членами.
2. Створення паспорту проекту.

1. Висловлювання припущень.
2. Висунення пропозицій, ідей.
3. Корекція планів і завдань.
4. Допомога у створенні проектних груп.

3

Реалізація
проекту

1. Виготовлення театрального реквізиту.
2. Вибір вистав для театру тіней.
3. Розподіл ролей за сценарієм вистави.
4. Репетиції вистави.
5. Здійснення самоконтролю та самокорекції.

1. Спостереження за роботою груп над
проектом.
2. Непряме керування проектною діяльністю
(поради, консультування).
3. Перевірка готовності груп до презентації.

4

Підсумок
проекту

1. Презентація вистав.
2. Колективне обговорення презентацій.
3. Самооцінка та взаємооцінка результатів
і процесу проектної діяльності.
4. Формулювання висновків про здобуті
знання та вміння.

1. Сприйняття презентації вистав.
2. Постановка уточнюючих запитань
під час обговорення результатів
проектної діяльності.
3. Оцінка зусиль учнів, їхньої
креативності, творчих здібностей,
невикористаних можливостей.

Назва «Театр тіней» не зовсім коректна:
ніяких тіней на екрані не видно, а видно
тільки темні фігури маріонеток за
екраном. Пояснення явища криється у
законі прямолінійного поширення світла.
Отже, театральний реквізит вистав
складають плоский напівпрозорий екран з
тканини, джерело яскравого освітлення і
ляльки на паличках. Ляльки повинні мати
добре окреслений силует профілю, бути
такими, щоб за обрисами «тіні» можна

було здогадатися, що це за персонаж.
Театральна
технологія
проста:
ляльковод знаходиться позаду екрану і
тримає ляльку за паличку. Світло
подається на екран із зворотного боку від
глядачів
(за
екраном),
і
глядачі
спостерігають темні фігурки ляльок.
Зібравши необхідну інформацію про
театр тіней, учні усвідомили мету своєї
діяльності і змогли визначити стратегічні
завдання проекту.
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1. Виготовити екран, ширму, що закриває
акторів від глядачів, забезпечити освітлення.
2. Написати сценарій вистави (на 23 хвилини).
3. Виготовити ляльки героїв вистави.
4. Підготувати інсценівку вистави та
презентувати її.
Усвідомлення учнями процесу проектної
діяльності
та
його
результатів
відображається у складанні паспорту
проекту.
ПАСПОРТ ПРОЕКТУ «ТЕАТР ТІНЕЙ»
Автор і керівник проекту. Казбан Т.Л.,
учитель фізики КУ «Сумська гімназія №1».
Виконавці проекту. Учні 7 класу
КУ «Сумська гімназія №1» та їхні батьки.
Мета проекту. Поглиблення уявлень про
світлові явища, закон прямолінійного
поширення світла та його використання в
практичній діяльності людини.
Завдання проекту:
– вивчити історію театру тіней;
– виготовити театр тіней;
– розробити сценарій вистави для театру
тіней;
– підготувати й презентувати виставу.
Очікувані
результати:
виконання
проекту «Театр тіней» сприяє:
поглибленню уявлень про оптичні явища
в природі, особливості поширення світла та
його сприйняття людиною;
розвитку навичок досліджувати та
пояснювати природні явища, прагнення до
глибшого пізнання природи; прояву творчих
здібностей;
формуванню
вмінь
організовувати
театр тіней як практику використання
закону прямолінійного поширення світла.
Актуальність проекту. Світло – це
первинне джерело енергії, без якого
неможливе життя на Землі. Воно бере
участь у фотосинтезі, забезпечуючи
створення рослинністю Землі органічних
сполук з неорганічних, і в цьому його
найважливіша енергетична функція. За
допомогою зору людина одержує близько
90% інформації про зовнішній світ. Із зором
і світлом пов’язана виробнича та побутова
діяльність людини. Тому поглиблення знань
про світлові явища є актуальним для тих,
хто вивчає фізику.
Тип
проекту:
навчально-виховний,
учнівський,
творчий,
практикоорієнтований,
шкільний,
середньої

складності, середньої тривалості.
Термін виконання: місяць.
Ресурси:
інтернет-ресурс,
художня
література,
музичний
супровід,
напівпрозорий плоский екран з тканини,
картон, папір, клей, тростинки, ножиці.
База реалізації проекту: КУ «Сумська
гімназія №1».
Продукт педагогічного проектування:
вистава театру тіней для уроку фізики з
теми «Прямолінійне поширення світла».
Другий етап проектної діяльності –
планувальний. Об’єднавшись у групи, учні
вивчають й обговорюють можливі варіанти
вистави. Обираються народні казки і власні
інсценівки з життя гімназії. На цьому етапі
також відбувається визначення критеріїв
оцінювання результатів процесу проектної
діяльності груп. Погодилися враховувати
такі показники: оригінальність сценарію,
якість вистави, творчий підхід, прояв
акторських здібностей під час вистави;
злагодженість у роботі членів групи над
проектом, участь в обговоренні, оцінці та
самооцінці презентацій.
Завершується
етап
складанням
ретельного плану проектувальної діяльності
кожної групи окремо з розподілом
обов’язків та ролей.
1. Підготувати обладнання театру тіней:
екран, освітлення, ширму.
2. Підготувати уточнений сценарій
вистави.
3. Скласти перелік ляльок для вистави,
матеріалів для їх виготовлення.
4. Придбати матеріали для виготовлення
ляльок.
4. Розподілити ролі у виставі між
учасниками групи.
6. Виготовити ляльки.
7.
Провести
репетиції
вистави,
підготуватися до презентації.
8. Визначити критерії оцінювання
проектної діяльності та її результатів у
балах.
Третій етап у проектувальній діяльності –
реалізація
проекту
–
присвячується
реалізації плану діяльності, визначеному на
попередньому етапі. Головна мета цього
етапу – створення театру тіней і підготовка
вистави. Для цього учні після уроків
виготовляли ляльки, проводили репетиції
вистави, батьки допомагали зшити ширму і
сконструювати екран, зробити освітлення.
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Четвертий
етап
–
підсумковий.
Презентація проекту «Театр тіней» була
призначена на підсумковому уроці у 7 класі
з теми «Прямолінійне поширення світла» з
запрошенням класного керівника та батьків.
Після презентації вистав відбулося їх
обговорення та оцінювання роботи групи в
цілому та окремих учнів, у якому взяли

В.В. Перлик

участь учні, їхні батьки, класний керівник.
На запитання «Чому ви навчилися у процесі
роботи над проектом?» учні відповідали:
«навчилися показувати вистави у театрі
тіней», «навчилися планувати проектну
діяльність»,
«навчилися
правильно
розподіляти час», «навчилися досягати
поставленої мети».

ВОЛОНТЕРСТВО В ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Доведено, що волонтерська діяльність
сприяє професійному
розвитку педагогічних
кадрів, активізації
духовного, інтелектуального та культурного потенціалу
всіх учасників навчально-виховного процесу, ефективному
функціонуванню закладу освіти.
Для України, як і для всього світу,
волонтерство є актуальним і важливим. Поперше, це ефективний спосіб вирішувати
складні проблеми окремої людини,
суспільства і навколишнього середовища.
По-друге, волонтерство привносить у
соціальну сферу, як правило, нові творчі та
сміливі ідеї щодо вирішення найгостріших і
найскладніших проблем. По-третє, це
спосіб, за допомогою якого кожний
представник суспільства може брати участь
у процесі підвищення якості життя. Почетверте, це механізм, за допомогою якого
люди можуть просто адресувати свої
проблеми тим, хто здатний їх вирішити.
За час незалежності України державою
видано низку нормативно-законодавчих
актів щодо підтримки та розвитку
волонтерського руху. Зокрема: Закони
України «Про соціальну роботу з дітьми та
молоддю» (від 21.06.2001 р., № 2558-ІІІ),
«Про соціальні послуги» (від 19.06.2003 р.,
№ 966-ІV),
«Про Загальну державну
програму підтримки молоді на 2004-2008
роки» (від 18.11.2003 р., № 1281-IV), «Про

волонтерську діяльність» (від 19.04.2011 р.,
№ 3236-VI); Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Положення про
волонтерську діяльність у сфері надання
соціальних послуг» (від 10.12.2003 р.,
№ 1895); Розпорядження Президента
України «Про організацію проведення в
Україні в 2001 році Міжнародного року
волонтерів» (від 22.03.2001 р., № 67/2001 р.),
Розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про утворення Координаційної ради з
пита нь розвитку та підтримки
волонтерського руху» (від 23.04.2003 р.,
№ 225-р) [7, 3]. Це свідчить про визначення
суспільством значущості волонтерської
діяльності.
У статті 1 Закону України «Про
волонтерську діяльність» зазначається, що
волонтерська діяльність – це добровільна,
соціально спрямована, неприбуткова
діяльність, що здійснюється волонтерами
шляхом надання волонтерської допомоги [1].
За Т. Крижановською, волонтерська діяльність
– це добровільна неприбуткова діяльність
фізичних осіб – волонтерів, яка спрямована на
надання допомоги особам, що перебувають у
складних життєвих обставинах та потребують
сторонньої допомоги, і сприяє самореалізації
волонтера [9]. На думку І. Звєрєвої,
волонтерська діяльність – це доброчинна
діяльність, яка здійснюється фізичними
особами на засадах неприбуткової діяльності,
без заробітної плати, без просування по
службі, заради добробуту і процвітання
спільнот і суспільства в цілому [ 3 ].
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У Законі України «Про волонтерський
рух» визначено, що волонтер – це фізична
особа, яка добровільно здійснює благодійну
неприбуткову та вмотивовану діяльність, що
має суспільно корисний характер.
Волонтерами можуть бути особи, які досягли
16 років або, як виняток (за згодою одного з
батьків або особи, яка їх заміняє), з 15 років
[2]. Ми погоджуємося з думкою, що
волонтер – це передусім добра, милосердна
людина, яка вол одіє н еа бия кими
комунікативними навичками і приваблює до
себе людей, розуміє проблеми оточуючих та
співчуває їм, має бажання безкорисливо
допомагати вирішувати проблеми інших
людей. До того ж, волонтер характеризується
порядністю, уважністю, відповідальністю,
відвертістю зі своїми клієнтами[5, с. 52]. На
думку М. Дейчаківського, волонтери –
найактивніші представники різних груп
населення, які бажають своєю працею та
участю надати дієву підтримку в становленні
демократії в Україні, зробити конкретний
в н есок у п ол іп ш ен н я ста н ови ща
маргінальних груп чи в розвиток соціальної
та культурної сфери [6]. Італійський соціолог
Ново Дізіонаріо зазначає, що волонтер – це
громадянин, який вільно, а не для того, щоб
продем онструвати
свої моральні
зобов’язання чи законні обов’язки, керується
ідеєю суспільної та приватної солідарності.
Волонтер, який одного разу продемонстрував
свою здатність виконувати громадянські та
власні обов’язки, надалі переходить у
цілковите розпорядження суспільства,
сприяє вирішенню суспільних проблем і
надає пріоритет турботі про бідних і
знедолених. Згідно із Загальною декларацією
волонтерів, волонтерство розглядається як
активна участь людей у громадському житті
країни, що сприяє покращенню якості життя
в загальному сенсі, особистісному росту та
поглибленню відчуття солідарності;
реалізації основних потреб на шляху
побудови більш справедливого та мирного
суспільства; економічному та соціальному
розвитку, створенню нових робочих місць і
нових професій та виражається, зазвичай, у
спільній діяльності в межах різного роду
асоціацій [4].
Відповідно до віку, соціальної ролі та
соціального статусу можна визначити
наступні групи добровільних помічників:
діти та підлітки; волонтери-фахівці (юристи,

медичні працівники, психологи, соціальні
працівники); спонсори; чиновники; студенти;
батьки учнів; люди похилого віку. Отже,
волонтером може бути людина будь-якої
статі і віку, з будь-якою освітою чи без неї,
яка спроможна відчувати означені потреби
інших людей і на добровільних засадах
допомагати їм.
Для ефективного функціонування закладу
освіти в умовах конкуренції залучення
волонтерів є необхідною умовою. Тому
керівник загальноосвітнього навчального
закладу повинен розуміти позитивні аспекти
цієї діяльності, а саме: здійснюється
громадська підтримка, що позитивно впливає
на імідж школи, підкреслюючи її значущість;
вирішується частина фінансових проблем;
р о з ш и р ю є т ь ся к о л о сп і л к у в а н н я ;
залучаються нові інтелектуальні ресурси;
заохочується громадська активність;
надаються нові професійні та консультаційні
послуги; забезпечуються нові матеріальні
ресурси. Є й безліч інших переваг, які може
отримати заклад освіти при залученні
волонтерів. Але для того, щоб ці люди
змогли найбільш
ефективно працювати,
знову і знову віддавати себе волонтерству в
закладі освіти, необхідно будувати з ними
відносини, стимулювати не тільки їхню, а й
громадську думку.
Керівник загальноосвітнього навчального
закладу під час роботи з волонтерами повинен дотримуватися певних рекомендацій,
використовувати знання з психології,
конфліктології та менеджменту, спиратися
на різноманітні підходи до ролі волонтерів в
організації.
Найбільш ефективним для успішної роботи ЗНЗ щодо залучення волонтерів є партнерський підхід.
З а л у ч ен н я в о л о н т ер і в м о ж е
здійснюватися за різними напрямками та
формами, наприклад:
1) спрямовані на пошуки додаткових
матеріальних ресурсів: організація зборів
коштів для проведення заходів серед учнів
закладу освіти; організація та проведення
благодійних аукціонів; організація та проведення збору продуктів харчування, одягу,
засобів гігієни для дітей-сиріт, самотніх людей, дітей із малозабезпечених сімей;
організація та проведення виставокпродажів виробів, виготовлених дітьми з
особливими освітніми потребами, збір
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пожертв через скриньки; вуличні акції;
благодійні концерти, заходи; аукціони; виставки-продажі; розсилка листів;
2) спрямовані на пошуки додаткових
людських ресурсів: залучення спонсорів до
реалізації проектів і програм (оголошення на
сайті школи, в газетах, на інформаційних
дошках,
тра н сп орті;
фести ва ль
волонтерських загонів; «круглий стіл»
«Шляхи та перспективи розвитку волонтерського руху в школі»; презентації досвіду
роботи волонтерів; рекламно-інформаційні
компанії; фотозвіти та відеозвіти
волонтерів);
3) спрямовані на пошуки інформаційних
ресурсів: електронна база волонтерів;
семін а ри -п ра кти куми;
методи чн і
рекомендації; розповсюдження інформації
про необхідність надання донорської допомоги; публікація статей щодо узагальнення
досвіду роботи волонтерів, сценаріїв кращих
заходів; участь у
науково-практичних
конференціях; пам’ятки для волонтерівпочатківців; участь в акціях і проектах
благодійних фондів;
4) спрямовані на підвищення якості
освіти: робота щодо профілактики соціально
-негативних явищ у підлітковому та
молодіжному середовищі (проведення
соціально-просвітницьких тренінгів, курсів,
семінарів, тематичних дискотек з дітьми та
молоддю); організація педагогічної
доп ом оги
н ев сти га ючи м
учням
загальноосвітніх шкіл (репетиторство та
індивідуальні заняття); допомога у розробці
та реалізації проектів і програм (участь в
акціях, підготовка та реалізація культурномасових заходів і дозвіллєвих програм,
допомога у розробці соціальних проектів);
розробка та реалізація навчальних програм
підготовки дітей-волонтерів (робота
тренерської студії щодо розробки та
проведення соціально-просвітницьких і
психологічних тренінгів серед дітей та
молоді на місцевому і обласному рівні);
організація роботи з правової освіти дітей та
молоді (проведення соціально-правових
тренінгів серед школярів загальноосвітніх
шкіл); робота щодо пропаганди здорового
способу життя (проведення просвітницьких
тренінгів і тематичних виступів агітбригади
волонтерського загону); проведення
соціологічних досліджень та опитувань;
соціально-педагогічний патронаж «дітей

групи ризику».
У добровільній роботі беруть участь різні
категорії волонтерів. Тому першим кроком у
роботі з волонтером є співбесіда, під час
якої керівник ЗНЗ може з’ясувати: 1) чому
волонтера зацікавила дана робота; 2) де він
зараз працює і де працював раніше; 3) яка в
нього освіта і досвід – це допоможе
підібрати відповідну роботу для волонтера;
4) необхідно дізнатися, чим би людина
хотіла займатися, скільки часу майбутній
волонтер може витрачати на роботу в
закладі освіти; 5) чи немає обмежень зі
здоров’ям; 6) важливо зрозуміти, чи
збирається людина весь час працювати волонтером, чи прийшла з метою отримати
оплачувану посаду, в останньому випадку
краще чесно розповісти про перспективи;
7) чи є наявний досвід роботи волонтером і де.
При використанні волонтерської роботи
так чи інакше потрібно делегувати окремі
повноваження волонтерам, грамотно
розподіляти завдання між окремими волонтерами або командами волонтерів.
Керівнику закладу освіти варто розуміти
переваги процесу делегування повноважень
і враховувати фактори, які можуть
перешкоджати ефективному делегуванню.
Користь від делегування: ефективне
делегування заощаджує гроші та час закладу
освіти; правильний розподіл повноважень
гарантує виконання роботи відповідною
особою; розподіл надає педагогічним
працівникам і волонтерам можливість
формувати деякі навички, впевненість у
своїх силах і, відповідно, прагнення
працювати; розподіл заохочує до роботи в
команді; розподіл завдань є вирішальним
для досягнення загальної ефективності.
Перешкоди делегування: небажання
передавати або ділитися владою;
переконання, що делегування забирає багато
часу; надмірне загострення уваги на кожній
деталі, нездатність думати на глобальному
рівні; переконання, що делегування є
способом перекладання чиєїсь роботи на
інших; невіра, сумніви, що інші доведуть
справу до кінця.
Визнання роботи волонтера відповідно до
встановленої системи винагороди є
невід’ємною складовою його мотивації.
Оскільки грошова винагорода не може бути
застосована у практиці роботи з волонтерами, необхідно знаходити інші способи, які
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можна поділити на формальні та
неформальні. Формальними винагородами
є сертифікати, плакати, дошка пошани,
рекомендації для працевлаштування,
медалі, значки, офіційні прийоми на честь
досягнень волонтерів, подяки у щорічних
звітах. Неформальна винагорода –
щоденна подяка, увага; святкування днів
народження
волонтерів; неформальні
вечірки, пікніки; можливість користуватися ресурсами закладу освіти. Під
час винагородження волонтерів слід
дотримуватися певних правил: робити це
вчасно, робити це різними способами;
бути відвертим; винагороджувати особу, а
не роботу; винагорода повинна бути
пропорційною досягненню волонтера;
винагороджувати волонтера відразу після
зробленої ним роботи.
Для успішного залучення волонтерів
керівник ЗНЗ має дотримуватися
наступних правил:
1) визначити, де можуть бути
корисними волонтерами;
2) врахувати інтереси потенційного
волонтера, бажання, можливість, в тому
числі
м ожлив ість
тим часов ог о
навантаження, місце проживання, фізичні
можливості, освіту;
3) не слід вважати, що волонтери
повинні виконувати тільки «чорну» роботу;
4) не слід набирати волонтерів заради
волонтерів, а керуватися тільки потребою;
коли людина сама приходить до вас, без
вашого запрошення, поставтесь до неї так,
щоб не відштовхнути, навіть якщо на
даному етапі в ній немає потреби;
волонтер тим часом може підготуватися до
потрібної роботи, або виконувати окремі
доручення; завжди знайдеться варіант, за
яким, відмовившись від послуг волонтера,
ви збережете його на майбутнє;
5) пояснити новій людині, за яким
принципом працює дана організація, чого
ви прагнете, хто за що відповідає;
6) чітко сформулювати обов’язки і
відповідальність самого волонтера, вимоги

до нього; слід роз’яснити не лише
характер роботи, але й те, які функції
потрібно буде виконувати, якщо людина
до цього не займалася такою діяльністю;
7) варто ставитися до волонтера як до
колеги;
8) потрібно стимулювати волонтера до
ефективної роботи;
9) забезпечити волонтеру можливість
кар’єрного росту в організації, набуття
досвіду різного характеру;
10) враховувати думку волонтера при
вирішенні різних завдань в організації [8,
с. 149].
Для ефективного залучення волонтерів
к ер ів н и к З Н З п овин ен в ол одіт и
інформацією щодо існування центрів
волонтерського руху. Існують наступні
центри волонтерського руху в Україні:
Координаційна рада з питань розвитку та
підтримки волонтерського руху при
Міністерстві праці і соціальної політики;
Міністерство України у справах сім’ї,
молоді та спорту; Державна соціальна
служба для сім’ї, дітей та молоді;
Державний інститут розвитку сім’ї та
молоді; Український державний центр
с оціа льних служ б для м ол оді;
Всеукраїнський громадський центр
«Волонтер»; ресурсний центр розвитку
громадських організацій «Гурт»; Центр
волонтеріату «Добра воля»; громадська
організація «Школа Рівних Можливост ей »; Гр омадська організація –
благодійний фонд «Дитяча надія»;
Міжнародна благодійна функція «Отчий
дім»; Молодіжна громадська організація
«Скаутська організація «ГАРТ»»; Корпус
миру США; благодійний рух «Повна чаша», волонтерський рух «Пенсіонер
України», ради організації ветеранів війни
та інші.
Отже, волонтерство має унікальну
місію та спрямоване на допомогу всім
учасникам навчально-виховного процесу у
досягненні благополуччя та розвитку
закладу освіти.
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Ю.В. Логвиненко, В.О. Мазуренко

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ
ЦІННОСТЕЙ ПІДРОСТАЮЧОГО
ПОКОЛІННЯ: ХУДОЖНЯ
КОНКРЕТНІСТЬ І ЖИТТЄВА
ПЕРЕКОНЛИВІСТЬ ТВОРІВ
М. РУДЕНКА ДЛЯ ДІТЕЙ
У літературному дискурсі ХХ століття
творчість Миколи Руденка вирізняється
високим ступенем мистецького охоплення
життєвих явищ, жанровою палітрою,
глибиною та актуальністю піднятих автором
проблем.
У
повісті
«Народжений
блискавкою» письменник розкрив духовний
світ простої людини, її внутрішню сутність,
наголосив на тому, що кожна людина має
право на гідний рівень життя, на волю, на
боротьбу з різними проявами несвободи.
Українська література налічує багато
творів, де на повну силу звучить тема
свободи і обов’язку, особистості та
суспільства, праці звичайної людини. Однак,
унікальність повісті полягає в тому, що
автор поставив такі надзвичайно складні
питання у творі жанру наукової фантастики
для дітей, де, окрім визначення глибини
проблем, вказуються можливі шляхи їх
вирішення.
Мета статті – розкрити унікальні виховні
можливості
повісті-феєрії
М. Руденка

«Народжений
блискавкою»,
дослідити
глибинне
осмислення
письменником
актуальних суспільних проблем, що подані у
доступній і зрозумілій для дитячої читацької
аудиторії формі.
На початку 70-х років ХХ століття
письменникові вдалося видати три книжки:
збірки поезій «Сто світил» і «Оновлення»
та повість «Народжений блискавкою».
Після цього він більше, ніж на 30 років,
був ізольований від українського читача.
Повість
«Народжений
блискавкою»
створена письменником на замовлення
видавництва «Веселка» протягом трьох
місяців. Автор із приємністю згадує той період
свого життя: «Відкинувши геть роман про
секретаря райкому, я за короткий час написав
науково-фантастичну повість «Народжений
блискавкою». Писав від руки, Раїса відразу ж
передруковувала.
Правив,
редагував
машинопис, знову й знову відчуваючи, як
добре працювати разом із коханою жінкою –
це відрощувало крила. Мені здається, сама
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повість виказує, як легко мені дихалося під час
роботи над нею» [5, с. 456-457].
У розкритті концепції твору важливу роль
відіграє назва. Увібравши в себе весь художній
світ тексту, назва повісті має колосальну
енергію туго стиснутої пружини. Вона
постійно збільшує свою питому вагу,
поступово починає стосуватися всіх без
винятку героїв повісті, стає метафоричною.
Спочатку складається враження, що головний
герой Едмундо «народжений блискавкою», бо
він з’явився на світ від спалаху кулястої
блискавки і став новим сином Себастьяна. Від
моменту появи Едмундо-блискавки події
розгортаються таким чином, що відбувається
поступове переродження всіх героїв повісті,
зміна їхнього світобачення, психічного стану –
розпочався новий етап в житті героїв повісті.
Вчитель має можливість вказати учням на те,
що всі герої повісті переродилися під впливом
кулястої блискавки. Найповніше назва твору
розкривається в останніх рядках, актуалізуючи
філософську концепцію тексту: герої повісті
були «народжені блискавкою» для боротьби за
власне щастя, яке вони повинні здобути
самостійно.
Найгострішою проблемою повісті є
проблема соціальна, що стосується захисту
найбільш незахищених прошарків населення,
забезпечення гідного рівня життя людям
похилого віку. Автор показав, що особливої
жорстокості набуває це болюче питання
в тоталітарних недемократичних державних
устроях. Ця проблема в повісті розкривається
через образ Себастьяна: «Колись він був
механіком. Давно, років двадцять тому. Мав
дружину і сина Едмундо. Син загинув на
барикадах, а дружина померла з горя. Відтоді
його ніде не брали на роботу. А тепер він і сам
уже не просився – надто старий» [6].
В образі Себастьяна письменник показав,
як особливо гірко зустрічати срібний вік
людям, які все життя важко пропрацювали з
надією, що колись зможуть гідно відпочити.
Бідна, напівголодна, невесела старість
Себастьяна – це лакмусовий папірець
роботи державного апарату. Таке ставлення
держави до соціально незахищених верств
населення зображено і засуджено в повісті.
Україна впевнено крокує до ЄС, де
найбільшим досягненням, на наш погляд, є
європейські моральні цінності, де кожна
людина, незалежно від національності,
соціального статусу, визначається як

найцінніший скарб, а зусилля державних
органів влади повинні бути спрямовані на
лобіювання інтересів кожного громадянина,
забезпечення розвитку кожної особистості у
відповідності до здібностей і потреб. Адже
саме руками багатьох поколінь українців,
таких,
як
Себастьян,
створювалася
економіка України, і чому сьогодні ця
економіка не може забезпечити гідне життя
тих, хто її створював? Життя Себастьяна на
горищі у великому ящику – це демонстрація
неспроможності державного устрою і
застереження для сучасної України.
Хворий старий Себастьян просить у
своєї долі хоча б якоїсь розради, і вона
дарує йому кулясту блискавку, яку він
назвав ім’ям загиблого сина – Едмундо.
У старого з’явився об’єкт піклування, і
саме цьому об’єкту належить докорінно
змінити життя Себастьяна та інших героїв
повісті.
Поява Едмундо-блискавки ще більше
загострила
боротьбу
між
двома
антагонічними
таборами.
Гострота
конфлікту повісті тотожна гостроті
конфлікту трагедії. Термін «антагонізм» у
цьому випадку розуміємо в
його
широкому значенні: «як суперечність, що
характеризується
непримиримою
боротьбою,
має
об’єктивно
або
суб’єктивно нерозв’язний характер, веде
до катастрофи або знищення одної з
сторін» [2, с. 4]. З одного боку – диктатор
із його оточенням та владою, що
ґрунтується на страхові підлеглих, а з
другого – прості люди, робітники, яких
держава зробила злидарями і які
прагнуть справедливості і свободи.
Соціальний
конфлікт
у
повісті
переплетений із конфліктом моральним і
психологічним, набуває такої гостроти, що
призводить до смерті окремих героїв твору.
Імена героїв повісті (Себастьян, Едмундо,
Рут) надзвичайно промовисті і дають їм
точну характеристику. Вчитель може дати
завдання учням, щоб ті з’ясували, що
означають імена героїв. У Рут, наприклад, є
навіть зовнішня схожість із біблійною
тезкою. Інша справа з іменами Генерала та
Професора. Маючи силу виділення, ці імена
водночас узагальнюють образ, вказують на
типовість персонажів. Генерал уособлює
образ диктатора, Професор – аморального
вченого. Письменник наголосив, що це не
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поодинокі герої однієї повісті, а поширене
суспільне явище, з яким треба боротися.
Узагальнений смисл, закладений в образах
Генерала і Професора, наголошує на
глибокій суспільній проблемі, коли поява
таких героїв стала можливою. Ці образи
створюють підтекст твору.
У повісті діє один фантастичний герой –
хлопчик-блискавка Едмундо. Коли Едмундо
переселився у білкове тіло, його
«фантастичність» зникла під тиском побуту
й обставин. Він став звичайним хлопчиком,
який має жагу до пізнання всього земного,
буденного. Прагнення Едмундо мати тіло
людини може стати ключовим питанням
диспуту: «Що є тіло для людини: в’язниця
чи храм для душі?» Чи може тіло бути
провідником людини у навколишній світ?
Як слід ставитися до власного тіла?
Новому сину досвідчений Себастьян
розтлумачує, що істинним джерелом
існування на землі є Сонце, а не гроші: «Їжа –
це енергія сонця, згущена в плодах. Плоди
можна купити за гроші. Що ж таке гроші?
Після тривалих роздумів Себастьян пояснив: –
Умовні знаки… За допомогою цих знаків
люди обмінюються енергією Сонця» [6].
Себастьян пояснює синові, що в якийсь
момент гроші заволоділи людьми: «Поміж
Сонцем і людиною стоять гроші. / – На
жаль. Але без грошей не можна прожити, –
зауважив Себастьян» [6].
Використовуючи здібності Едмундо,
Себастьян став заробляти гроші на прожиття
виставами на вулицях. Вистави Себастьяна і
Едмундо не пройшли повз увагу Марлона –
довіреної особи Генерала. Марлон прагнув
використати здібності Едмундо, щоб
посприяти виграшу свого патрона в
закладній футбольній грі. У випадку
виграшу футбольної команди Генерала,
останній отримав би величезну суму
грошей.
Не маючи державного чину, Марлон
володів неабиякою владою. Перед ним
схиляли голови міністри й прислуговувала
продажна поліція.: «… вся поліція тремтіла
перед ним. Досить було одного слова, щоб
спровадити когось до катівні» [6]. Влада
Марлона походила від влади над самим
Генером, точніше від влади над слабкостями
диктатора. Будучи тонким психологом,
Марлон вмів вгадувати бажання Генерала та
грати його страхами, і таким чином здобув

величезну владу в державі: «Важко було
визнати, чия воля діє в державі і кому
належить те чи інше рішення – Марлонові
чи Генералові» [6].
Для Генерала найбільше лихо – втратити
владу: «Перед Генералом ніби розверзлася
темна безодня, і він висів над нею,
безпорадно силкуючись, за що зачепитись.
… Кінець його владі! Тепер влада у державі
належала мандрівному фокусникові…» [6].
Генерал є прикладом того, що людина, яка
зосередила в своїх руках найвищу владу, не
є еталоном порядності й чесності. Люди, які
мають неконтрольовану владу, завжди
будуть прагнути використати її для
реалізації власних інтересів. На совісті
Генерала лежить і вбивство першого сина
Себастьяна, який став на шлях боротьби з
диктатором. Тільки демократичний
державний устрій з постійним контролем
влади представниками громадськості
допоможе очистити владні структури від
заангажованих на власних інтересах
можновладців.
Окрім названих ворогуючих сторін,
з’являється ще одна – науковець Професор.
Ще замолоду Професор сконструював
апарат. Той міг приймати й аналізувати
хвилі, що випромінювала куляста блискавка,
і коли вчений почув, що з’явилася
блискавка, яку вдалося приручити, він
одразу зацікавився Едмундо. Професор був
наділ ений
г ен і а л ь н и м р о з у м о м .
Характеристику Професору дали самі
герої повісті: «Злочинний геній, – сказав
про нього вчений, який очолював місію. –
Саме така людина здатна вчинити
найбільше зло» [6]. Він досягнув
небачених результатів у заборонених
експериментах з генної інженерії, вмів
створювати клонів, біороботів, однак не
мав жодних уявлень про мораль і совість:
«Професор усе частіше натрапляв на слово,
яке здавалось йому позбавленим змісту:
совість. Він чув це слово. Особливо часто,
надто часто його любили повторювати
колишні колеги Професора. Він запитував:
де, в яких своїх діях природа користується
цим поняттям? Професор вважав себе
незмірно чеснішим, ніж попередні
благодійники. Принаймні він ставить питання
відверто: йому потрібен великий мурашник,
де кожна істота буде запрограмована на
певну суспільну функцію. А такі абстракції,
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як совість і мораль, кібернетиці не відомі.
Отже,
вони
не мають
права
на
існування» [6]. Безконтрольність і гострий
розум виокремили Професора з оточення,
він став вважати себе богом, а в бога, на
думку вченого, були власні правила і закони.
Така позазаконна наука, що має можливість
одноосібно вирішувати питання життя і
смерті, земному суспільству не потрібна.
Прагнення
заволодіти
Едмундоблискавкою призвело до об’єднання
Марлона з представником позазаконної
науки Професором. Їх об’єднало одне
бажання – використовуючи хлопчикаблискавку, захопити абсолютну владу. Якщо
Марлон,
користуючись
владним
становищем, не приховував своїх планів на
Едмундо, то Професор змушений був
критися, щоб мати тимчасового союзника в
особі Марлона. Професор переконує
Марлона, що має суто науковий інтерес до
хлопчика-блискавки.
На відміну він Марлона, Професор
відразу зрозумів, що владу над Едмундо
мають тільки дві людини – названий батько
Себастьян та дівчинка-сирота Рут. Вчений
вирішив підкорити свідомість Себастьяна і
Рут, щоб через них маніпулювати
блискавкою.
Рут
була
наївною
одинадцятилітньою дитиною й прагнула
одного – щоб Едмундо перетворився з
невидимої
блискавки
на
звичайного
хлопчика, щоб з ним спілкуватися та
гратися. Професор з легкістю виконав
бажання Рут – заточив Едмундо в білкове
тіло, створене в лабораторії. Це дало змогу
вченому читати думки Едмундо, знати, що
він бачить, із ким спілкується.
Дівчинці вчений відвів роль дружини
Едмундо, бо змушений був рахуватися з
владою, яку їй дало кохання. Ця влада
миттєво могла знешкодити професорське
військо біологічних автоматів. І це
турбувало Професора. Едмундо швидко
зрозумів природу людей, тому вчив Рут не
зловживати владою: «Варто їй шепнути
Едмундо лише одне слівце – й від
Генералового палацу залишаться тільки
руїни. Але сам Едмундо навчив її не
зловживати силою, бо то велика хвороба
земного людства: володарює той, хто здатен
краще вбивати і руйнувати. Є інша сила –
сила розуму, сила людського духу. І тільки
тоді людське життя здобуде повну

гармонію, коли не лишиться іншої влади на
землі, окрім влади совісті і влади розумного
слова» [6].
Підкорити
своїй
волі
Себастьяна
Професору було не так легко, як дітей. Щоб
схилити Себастьяна до співпраці, Професор
пообіцяв подарувати старому молодість.
Навіть омолодив Ірену, сестру-близнючку
померлої дружини Себастьяна Марсели:
«Генетика дозволяє фізичне безсмертя.
Варто взяти лише одну клітину із вашої
шкіри – і ви здатні заново народитися. Це
будете саме ви, а не хтось інший! Слід лише
зберегти попередню пам’ять. Саме в цьому й
полягає відкриття: я навчився консервувати
пам’ять. І переносити її від одного організму
до іншого» [6].
Ірена була спокусою для Себастьяна,
обіцянкою щастя й радості. І омолодження, і
пост президента майбутньої республіки, і
зустріч з давно забутою юністю – все це
Професор обіцяє Себастьяну за можливість
керувати кулястою блискавкою: «Він за всяку
ціну хоче мати у своєму розпорядженні живу,
приручену блискавку. В особі Себастьяна
Професор бачить дресирувальника, якому
пощастило
приборкати
полум’яного
звіра» [6]. Образ Себастьяна є найбільш
психологічно складним і довершеним.
Найстабільніша риса характеру чоловіка –
стійкість перед спокусами, вірність ідеалам,
родині, друзям. Сформований характер
Себастьяна
впливає
на
формування
свідомості юних Едмундо і Рут, передаючи їм
найкращі риси українського характеру.
Обіцяне безхмарне щасливе майбутнє та
влада над світом не переконали Себастьяна
порушити правила і норми поведінки, не
позбавили його честі та не змінили
громадянську позицію. У моральному вимірі
бідний Себастьян виявився набагато вищим
від представників еліти. Образ Себастьяна –
народний образ. Він увібрав у себе прагнення
й бажання українського народу, традиції
сімейного виховання, мораль, працелюбність,
вірність громадянському обов’язку перед
державою, друзями, здатність до самопожертви.
У
баченні
життєвих
перспектив
Себастьян
керувався
вічними
і
безпомильними категоріями добра і зла,
світла і темряви, які визначають для
Себастьяна зміст і якість речей. Свідомо і
підсвідомо він відчував небезпеку для себе,
названого сина Едмундо та всього суспільства:
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«Далі Себастьян слухати не міг. Хоч він був
готовий до цієї розмови, – йому майже все
було відомо, – але ота буденність та
цілковита незворушність, з якою Професор
оповідав про конвеєрне виробництво
солдатів (ба, навіть, президентів!), не могла
не збудити його душі. Себастьян бачив
перед собою людину, яка замислила
страшний злочин проти людства, але ця
людина мала таку владу над природою, якої
досі ще ніхто не досягав» [6]. Основні
постулати Професорової філософії були для
Себастьяна неприйнятні.
Побоювання Себастьяна – це майбутні
проблеми землян, якщо хай-тек технології
не
будуть
достатньо
контрольовані
суспільством та державою. Письменник
застерігає людство, що разом з позитивними
результатами від розвитку NBIC-технологій
можливі й загрози для людства. Завжди
знайдеться
науковець,
який
забажає
використати результати новітніх технологій
у власних інтересах. Прикладом цього може
бути Професор. Для нього важливо будьякою
ціною
підкорити
свідомість
Себастьяна, щоб через нього керувати
можливостями кулястої блискавки. Він
здатний на все, щоб досягти свого. У яких
університетах виховують і навчають
аморальних вчених? І на які вчинки
спроможний найрозумніший вчений світу зі
своїми відкриттями, якщо для нього людське
суспільство – мурашник?
Будучи недосвідченим на початку свого
життя на землі, Едмундо не мав жодного
уявлення, чого від нього хоче Професор.
Вчений не врахував одного: Едмундо не до
кінця розумів світ, де панують гроші і зло,
породжуване ними. Крім того, Едмундо був
представником променевого світу і володів
надзвичайним інформаційним полем, тому
його розумові здібності були тотожні
Професоровим. Едмундо прагнув пізнати
людей і не розумів, чому людський
цивілізаційний розвиток рухається в
хибному напрямку: «Едмундо задумливо
стояв біля забрудненого струмка, оглядаючи
печерне містечко, де жили ті, в кого
відбирали сонце… В їхній свідомості це не
мало відношення до сонячної енергії. Проте
Едмундо все зводив до єдиного знаменника
– Світло! Це був не символ, не поетичний
образ, а прихована від людського ока

механіка творення того світу, який
народився із мінералів. Світло народжує
рослину, живе в ній високою енергією, яка
призначена для корисної дії… Та якщо ця
енергія дістається тим, хто нічого корисного
не створює, то це, власне, і є служба
Пітьмі…» [6].
У печері повстанців Едмундо побачив, як
несправедливо розподіляються продукти
Сонячної енергії між робітниками та
можновладцями. У розумінні Едмундо це
був злочин проти Природи-матері: «Ота
Пітьма жила серед людей, владарювала
в суспільстві, яке, можливо, було найвищим
чудом природи. Продираючись крізь тенета
Пітьми, люди все ж таки виконували своє
призначення: будували міста і кораблі,
вирощували пшеницю та виноград, стерегли
овець на гірських пасовиськах. Але саме ті,
хто це робив, жили так, як Далія і Хосе. Це
був злочин проти Природи взагалі. Злочин
проти Світла» [6]. Працьовита людина, яка
створює матеріальні й духовні блага, дуже
часто опиняється поза межею бідності. Вона
отримує таку малу частку створених нею
благ, що їх ледь вистачає на відтворення
потенціальної енергії. І саме цей факт
викликав у Едмундо обурення.
Перебуваючи серед повстанців, Едмундо
зрозумів важливу річ – лише власноруч вони
можуть досягти мети: «Зрозумілим було
одне: якщо ці люди самі не здобудуть для
себе свободу, ніхто й ніщо їм не
допоможе!» [6]. Повстанці готові були
пожертвувати особистим щастям, навіть
життям заради суспільного блага. Професор
не зрозумів самопожертви Себастьяна,
Ірени, Рут, Едмундо: «Професор усе ще не
розумів, що є люди, які, забуваючи про
власні вигоди, здатні пожертвувати всім,
навіть власним життя заради совісті і
честі» [6]. Відчуваючи фіаско, вчений
знищив власну лабораторію, де перебував
Себастьян з друзями. Едмундо не пробачив
цього Професору, і в момент відльоту
вертольота направив на нього блискавку:
«То Едмундо скарав людину, яка прагнула
стати володарем світу» [6].
Повстанці перемогли, але не змогли
побудувати нову державу: «Минуло кілька
років. Генерал помер, Марлон утік за
кордон. Його вже не цікавила політика.
Він став багатим бізнесменом. Повстанці
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спустилися з гір – повірили, що прийшла
жадана свобода. Але більшість із них
потрапила в Чорну фортецю. Новий уряд
виявився
не кращим,
ніж
ненависна
генералова диктатура» [6].
Від часу революції в житті простого
народу нічого не змінилося. Бізнесменполітик втік за кордон, витрачати вкрадені у
власного народу гроші, а ті, хто віддавав
життя за волю та гідність, знову потрапили в
стан безвиході. Автор залишив героїв перед
новими випробуваннями, але, навчені
гірким досвідом, вони зрозуміли, що за
свободу й незалежність треба боротися.
Жертва Себастьяна й інших повстанців не
була марною, а блискавка навчила вірити у
власні сили й брати відповідальність за
власну долю на себе. В останніх рядках
повісті лунає заклик до боротьби за краще
життя, за новий державний устрій.
Найгострішою проблемою повісті є
соціальна проблема – забезпечення гідного

рівня життя для людей похилого віку.
Показано найтонші психологічні струни
душевної боротьби людей похилого віку з
невдячністю
та
несправедливістю
суспільства, принаймні тієї його частини, що
належить до можновладдя. В діалогах героїв
повісті
віддзеркалюються
основні
філософські погляди письменника на роль
Сонця в органічному житті та грошей в
суспільстві, що, на відміну від Сонця, не
мають істинної цінності, а є лише
еквівалентом сонячної енергії. Гроші є
жалюгідним
еквівалентом
прибуткової
вартості дії сонячної енергії і породжують
зло – головну причину страждання людей.
Наявність грошей
у суспільстві із
спотвореними моральними цінностями ще
більше ускладнює проблему виживання не
тільки людей похилого віку, а й людей із
незахищених прошарків суспільства.
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ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Стукалова Т.Г.

ВИМОГИ ДО ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ
РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Значні
зміни
що
відбуваються сьогодні у
світі та в Україні, пов’язані з розвитком
інформаційної епохи. Вони не можуть не
позначитися на дошкільній освіті, як
важливому чиннику розвитку дитини, її
вихованні та навчанні. Відповідно до Закону
України «Про дошкільну освіту» дошкільна
освіта є обов’язковою первинною складовою
частиною системи безперервної освіти в
Україні.
Глобалізаційні
процеси,
зміна
світоглядних позицій та цілісних орієнтацій,
прагнення нашої країни інтегруватися в
європейський простір, все це зумовлює
появу нових вимог та цілей, завдань та
змісту дошкільної освіти України, які
викладені у Базовому компоненту:
• посилення зв’язків
з
реальним
сьогоденним життя;
• інтеграція всіх складових змісту
освітнього стандарту з метою формування у
дитини дошкільного віку цілісної картини
світу, елементарних форм наукового
світогляду;
• визначення необхідного співвідношення і
представленості у змісті дошкільної освіти
інформації
загальної
й
спеціальної
спрямованості, пов’язаної з навичками
практичного життя та елементарними
«предметними» знаннями.
Оновлення структури і змісту дошкільної
освіти, гуманізації її цілей і принципів
пред’являють
підвищені
вимоги
до
професійних та особистісних якостей
сучасного вихователя.
Проблемі
формування
якостей
особистості педагога сприяли дослідження
Б. Ананьєва, Ю. Бабанського, І. Беха,
В.
Богословського,
О.
Бодальова,
Л. Божович, Ф. Гоноболіна, Е. Зеєра,
І. Зимньої, В. Ільїна,

Є. Клімова, Г. Костюка, Н. Кузьміної,
О.Леонтьєва, К. Платонова, В. Семіченко,
І. Харламова та ін., в яких стверджується,
що якості особистості виражаються в
органічній єдності її потреб, свідомості,
знань,
емоційно-вольової
сфери
та
практичних дій, спрямованих на особистісне
та професійне становлення.
Професійні особистісні якості як
складову професіоналізму, майстерності,
культури, творчості педагога розглядають
О. Бондаревська, В. Гриньова, І. Зязюн,
І.
Ісаєв,
А.
Капська,
Н.
Кічук,
Л. Кондрашова, А. Маркова, Л. Мітіна,
Є. Рогов, С. Сисоєва, В. Сластьонін,
І. Юсупов та ін.
Аналіз досліджень з даної теми дозволяє
виділити компоненти професійної діяльності
вихователя ДНЗ, а саме:
1. Мотиваційний компонент: світогляд і
професійна спрямованість особистості.
2. Професійно-діяльнісний
компонент:
конструктивно-організаційна, освітньовиховна, прогностично-дослідницька та
діагностично-корекційна діяльність.
3. Особистісно-професійний компонент:
інтелектуальність,
емоційність,
діяльнісно-вольова ск л а дова, са м ор ег ул яц ія, самовдосконалення.
Професійні якості вихователя ДНЗ
розглядаються
нами
як
інтегральна
особистісна характеристика педагога, що
включає в себе теоретичну і практичну
готовність до виконання професійних
функцій, а також особистісні властивості,
що забезпечують ефективність педагогічної
діяльності.
Змістовими
характеристиками
теоретичного компонента готовності до
самостійної творчої діяльності вважаються:
знання
особистісно
зорієнтованих
педагогічних технологій розвитку творчої
особистості; дидактичні знання організації
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навчально-виховного
процесу,
спрямованого на творчий розвиток його
суб'єктів;
знання
форм
і
методів
стимулювання творчої діяльності; знання
діагностики
й
розвитку
творчих
потенційних здібностей до діяльності.
До складу структури педагогічної
діяльності входять наступні складові:
інформаційна
- базується на
глибокому
і
вільному
володінні
навчальним матеріалом, методами і
прийомами його викладання та ін.;
розвиваюча - відображає єдність
навчання,
виховання
і
розвитку,
забезпечує
управління
основними
компонентами
діяльності
вихованця
(мислительний,
емоційний,
вольовий
компоненти);
орієнтаційна - формує у дітей ідеї
та ідеали, мотиви поведінки і соціальні
дії;
мобілізаційна - активізує знання і
життєвий досвід з метою формування у
них пізнавальної самостійності;
дослідницька - вихователь повинен
бути творцем, дослідником;
конструктивна
у
своїй
професійній
діяльності
вихователю
доводиться обирати і компонувати
навчальний матеріал відповідно до
вікових особливостей і можливостей
вихованців;
планувати
і
будувати
педагогічний процес, структуру власних
дій і дій дітей;
організаторська
включення
вихованців до різного виду діяльності,
організації дітей;
комунікативна
- співпраця і
спілкування
з
іншими
людьми
(вихованцями,
батьками,
іншими
педагогами) [1,с.300].
Професійна діяльність передбачає набір
професійних властивостей та якостей
особистості вихователя, що відповідають
вимогам педагогічної діяльності.
Основою
професійної
майстерності
вихователя є такі групи здібностей:
організаторські - проявляються в
умінні педагога згуртувати вихованців,
розподілити
між
ними
обов’язки,
спланувати роботу, підвести підсумки
зробленого та ін.;
дидактичні - проявляються в
умінні підібрати і підготувати навчальний

матеріал,
наочність,
обладнання,
доступно,
виразно,
переконливо
і
послідовно
викласти
матеріал,
стимулювати
розвиток
пізнавальних
інтересів і духовних потреб, підвищувати
навчально-пізнавальну активність тощо;
перцептивні - проявляються в
умінні проникати в духовний світ
вихованців, об’єктивно оцінювати їхній
емоційний стан, виявляти особливості
психіки;
комунікативні - проявляються в
умінні
вихователя
встановлювати
педагогічно
доцільні
відносини
з
вихованцями та їх батьками, колегами,
керівництвом навчального закладу;
дослідницькі - проявляються в
умінні пізнати й об’єктивно оцінити
педагогічні ситуації і процеси;
науково-пізнавальні - зводяться до
здатності засвоєння наукових знань в
обраній галузі [2,с.70].
Вихователь повинен володіти широким
арсеналом інтелектуальних (кмітливість,
професійне
спрямування
сприйняття,
пам'яті, мислення, уяви, прояв та розвиток
творчих здібностей дітей), моральних
(любов до дітей, віра в їх можливості та
здібності, педагогічна справедливість,
вимогливість, повага до вихованця — все,
що складає основу професійної етики
педагога) та духовних засобів (основа його
загальної та педагогічної культури), що
забезпечують педагогічний вплив на
вихованця.
Т. І. Поніманська виділяє такі основні
особистісні
якості,
необхідні
в
професійній
діяльності
сучасного
вихователя
дошкільного
навчального
закладу:
– здатність до рефлексії і контролю
результатів
педагогічної
діяльності,
співробітництва з дитиною на засадах
гуманізації, розвитку її особистості;
– здатність до емоційної і моральної
підтримки дитини;
– прагнення до емоційної близькості у
спілкуванні з нею, спрямування на
психологічнийкомфорт
і
своєчасний
розвиток особистості;
– бажання поповнювати знання,
займатися
самонавчанням і самовихованням для
вдосконалення
своєї
педагогічної
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Суспільство завжди пред’являло до
педагогів найвищі вимоги. Вихователь
повинен не тільки володіти методикою
виховання і навчання дітей дошкільного
віку, але і мати знання в довколишніх
наукових
галузях,
різних
сферах
суспільного життя, орієнтуватися в
сучасній політиці, економіці, вчитися
всьому постійно.
Професійна діяльність вихователя ДНЗ
є надзвичайно актуальною проблемою,
оскільки жодна інша професія не ставить
таких вимог. Вихователь дошкільного
навчального закладу є головною постаттю,
оскільки саме від його професійності
залежить
інтелектуальне,
духовне,
соціальне,
емоційне
становлення

особистості дітей дошкільного віку.
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Комунальний заклад
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
на комерційній основі за спеціальностями
Спеціальність

Вступні випробування

073 Менеджмент
(ОКР «магістр»)

Історія України,
педагогіка (тестування);
співбесіда з іноземної
мови
Психологія, педагогіка
(тестування)

053 Психологія
(ОКР «спеціаліст»)

Форма
Термін
навчання навчання
денна
1,5 роки
заочна
2 роки
денна
заочна

1,5 роки
2 роки

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
на денну форму навчання з 11 липня по 12 серпня 2016 року
на заочну форму навчання з 15 серпня по 15 вересня 2016 року
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДО ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ
Заява;
Диплом про вищу освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр», «спеціаліст»;
Додаток до диплома (копія);
Ідентифікаційний код (копія);
Шість фотокарток 3х4;
Копія паспорта (1-2 та 11 сторінки).
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