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Комунальний заклад Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 

з 1 липня 2019 року оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад: 

 
 доцента  кафедри психології – 1 одиниця; 
 викладача кафедри освітніх та інформаційних технологій – 

1 одиниця. 

 
Перелік документів  та вимоги до претендента: 

 заява про участь у конкурсі (пишеться власноруч); 
 особовий листок з обліку кадрів дійсного або попереднього місця 

роботи (для претендентів, які не працюють в Інституті);  
 копії дипломів про повну вищу освіту та науковий ступінь, 

атестатів доцента, старшого наукового співробітника, професора 
(для претендентів, які не працюють в Інституті);  

 оригінал паспорту ; 
 автобіографія (для претендентів, які не працюють в Інституті);  
 характеристика з останнього або дійсного місця роботи (для 

претендентів, які не працюють в Інституті);  
 матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом 

останніх 5 років;  
 список наукових та навчально-методичних праць. 

 
Доцент – кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта (магістр, 

спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання 
доцента (професора). Стаж науково-педагогічної діяльності – не 
менше 3 років. 

Викладач – кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта (магістр, 
спеціаліст). Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років. 
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УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮУПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮУПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ   

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОБОТИ ЗАКЛАДУ 
ОСВІТИ НАД ЄДИНОЮ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ 

ПРОБЛЕМОЮ  

І.І.І.   ІВАЩЕНКОІВАЩЕНКОІВАЩЕНКО   

Модернізація сучасної вітчизняної освіти 
передбачає не тільки оновлення змісту освіти, 
структурні й організаційно-економічні зміни, а й 
удосконалення науково-методичного забезпе-
чення освітнього процесу. 

Науково-методична робота – головний 
напрям діяльності закладу загальної середньої 
освіти, від якого залежить розробка стратегії й 
перспективи розвитку закладу освіти. 

У структурі організації науково-методичної 
роботи важливе місце займає робота над 
єдиною науково-методичною проблемою, яка 
забезпечує участь педагога в удосконаленні 
освітнього процесу, сприяє розвитку ціннісного 
пріоритету кожного, створенню колективу 
однодумців. 

Сучасна освіта ставить високі вимоги до 
професійного зростання вчителів. Вони мають 
бути інноваційно спрямованими, компетентнісно 
озброєними, технологічно грамотними. У 
вирішенні цих завдань важливу роль відіграє 
організація системної науково-методичної 
роботи.  

Питання організації роботи над єдиною 
науково-методичною проблемою висвітлено у 
вітчизняній педагогічній науці в працях 
Л. Даниленко, А. Єрмоли, Г. Єльнікової, 
І. Жерносека, С. Крисюка, Н. Островерхової, 
І. Підласого, М. Скаткіна, Б. Тевліна.  

Життя в умовах, що постійно змінюються, 
вимагає від фахівця вміння регулярно 
розв’язувати нові, нестандартні проблеми. 
Ознакою часу є підвищена професійна 
мобільність. Тому, зауважує Б.Тевлін [3, ст. 14], 
педагог, як і кожен фахівець, потребує постійного 
підвищення кваліфікації; сприяти в цьому 
педагогові – провідна функція внутрішкільної 
методичної роботи.  

Загальний аналіз досліджень дає змогу 
стверджувати, що робота над єдиною науково-
методичною проблемою є серцевиною, головним 
орієнтиром, ідеологічною основою планування 
всієї науково-методичної роботи в закладі 
загальної середньої освіти й повинна 
формуватися  відповідно до програми розвитку 
закладу освіти, відповідати основним напрямам 

модернізації освіти, тенденціям розвитку 
сучасної освіти,  а головне, – відображати 
інтереси, потреби педагогів й учнів  закладу 
освіти.  

Як відзначають, М. Голубенко [2], Н. Мурашко 
[5] опрацювання нової науково-методичної 
проблеми означає зміни змісту освіти, освоєння 
нових навчальних програм, пошук оригінальних 
методик викладання, конструювання нового 
досвіду на основі досягнень науки та передового 
педагогічного досвіду, перевірка його 
ефективності. 

Правильно обрана й сформульована науково
-методична проблема дозволяє чітко визначити 
основні напрями діяльності закладу, 
обґрунтувати поставлені мету, завдання, й 
реальні можливості їх розв’язання, синхро- 
нізувати діяльність структурних підрозділів. Вона 
дозволяє активно впливати на розвиток 
різноманітних форм самоосвіти, носить 
циклічний характер, охоплює як навчальну, так і 
позаурочну роботу.  

Вибір науково-методичної проблеми 
передбачає врахування таких факторів: 
 актуальність теми; 
 відповідність сучасним педагогічним ідеям; 
 ступінь розробки проблеми в педагогічній 

теорії; 
 практична значимість; 
 цілісність: охоплення широкого спектру 

проблем (як навчального, так і виховного 
характеру) в освітньому процесі; 

 колегіальність вибору; 
 відповідність і можливостям педагогічного 

колективу. 
Основними завданнями роботи над єдиною 

методичною проблемою є: 
 неперервне вдосконалення рівня педагогічної 

майстерності вчителів, їх ерудиції й 
компетентності в організації освітнього 
процесу; 

 стимулювання творчого пошуку педагогічного 
колективу, залучення вчителів до науково-
дослідницької, дослідно-експериментальної 
роботи; 

 координація й гармонізація діяльності 
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структурних підрозділів освітньої системи; 
 створення умов для реалізації навчальних 

можливостей кожного учня на основі творчих 
особистісних якостей педагога; 

 підвищення якості освіти. 
Система роботи над єдиною методичною 

проблемою сприяє створенню сприятливих умов 
для особистісного професійного розвитку 
педагогів, забезпечує їх кар’єрний ріст. 

Щоб робота над визначеною проблемою була 
оптимальною, ефективною, результативною, 
педагогічному колективу необхідно:  
 визначити науково-методичну проблему; 
 вивчити ступінь розробки даної проблеми в 

педагогічній науці й практиці; 
 скласти перспективний план роботи закладу 

освіти з реалізації науково-методичної 
проблеми; 

 розробити алгоритм роботи школи над 
єдиною науково-методичною проблемою; 

 окреслити зміст роботи над науково-
методичною проблемою на кожному етапі; 

 забезпечити діяльність педагогічної ради з 
питань реалізації роботи закладу освіти над 
єдиною науково-методичною проблемою; 

 організувати проблемні творчі групи, які 
забезпечуватимуть створення 
перспективного досвіду роботи з даної 
проблеми й пропагуватимуть його серед 
учителів; підбір і розподіл завдань; 

 підготувати картотеку статей, науково-
методичної літератури, електронний банк 
інформації; 

 оптимізувати самоосвітню діяльність 
педагогічних працівників у рамках реалізації 
окресленої теми; 

 розробити теми, питання й завдання для 
теоретичних семінарів, педрад, практикумів; 

 скласти план-графік контролю за роботою 
над проблемною темою; 

 організувати проведення індивідуальних та 
групових консультацій. 
Вивчення якісного складу педагогів – 

необхідна умова для науково-обґрунтованої 
розробки головних напрямків, змісту та методів 
організації педагогічної майстерності кожного 
педагога [1, ст. 42]. 

Для ефективної роботи над науково-
методичною проблемою необхідно ретельно 
спланувати роботу щодо її реалізації, включивши 
систему заходів у річний план роботи закладу 
освіти. План розробляється творчою групою 
педагогів і презентується на засіданні 
педагогічної ради. Після обговорення плану 
колектив вносить до нього необхідні корективи. 

Визначена науково-методична проблема 
закладу освіти розрахована на реалізації її 

педагогічним колективом протягом кількох років 
(як правило, 3–5 років). Усе залежить від 
спеціалізації питання, його повноти 
впровадження, очікуваних результатів. 

Залежно від змісту науково-методичної 
проблеми окреслюється структура внутрішкільної 
методичної роботи. Єдина науково-методична 
проблема повинна знайти своє віддзеркалення в 
усіх формах науково-методичної роботи в 
закладі загальної середньої освіти. 
Індивідуальна робота вчителя над науково-
методичною проблемою – це найбільш 
ефективний шлях залучення його до активної, 
самостійної творчої, пізнавальної діяльності [8, 
ст. 38]. Зауважимо, що індивідуальна тема 
самоосвіти вчителя повинна бути спорідненою із 
загальношкільною та відповідати темі роботи 
методичного об’єднання, у якому вчитель бере 
участь, рівню професійного розвитку самого 
педагога.  Предметом вивчення можуть бути нові 
педагогічні ідеї; питання, які виникають в 
організації освітнього процесу; перспективний 
педагогічний досвід. Пропонуємо орієнтовну 
модель рівнів інноваційної діяльності вчителів: 

Реалізація єдиної науково-методичної 

проблеми в закладі загальної середньої освіти 
здійснюється на основі системного підходу, 
поетапно, за планом. 

І етап, діагностико-прогностичний, включає 
в себе педагогічний аналіз та визначення на його 
основі науково-методичної проблеми школи. 
Мета педагогічного аналізу: дати об’єктивну 
оцінку  фактичного стану педагогічного процесу в 
школі і його результатів; виявити перспективи 
розвитку шкільної освіти; встановити основні 
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фактори, які впливають на кінцевий результат; 
визначити внутрішні і зовнішні резерви розвитку 
шкільного колективу. 

Алгоритм роботи 
1. Аналіз результатів педагогічного процесу з 

метою виявлення загальних та окремих 
проблем науково-методичної роботи в школі. 

2. Дослідження реального рівня професійної 
майстерності, творчих здібностей педагогів, 
потреб та інтересів як всього колективу, так і 
кожного вчителя (відвідування уроків, 
позакласних занять, застосовування 
експертних оцінок, проведення анкетування, 
бесід, аналіз змісту педагогічних рад, творчих 
конференцій, методичних об’єднань, аналіз 
вчителем власної діяльності). 

3. Виявлення ступеня розбіжності між реальним 
рівнем компетентності педагогів, що 
виявляється в узагальненому результаті 
їхньої праці, та вимогами суспільства до рівня 
діяльності педагогічних колективів. 

4. Діагностика педагогічних умов, що 
спричинили таку розбіжність. 

5. Ознайомлення педагогічного колективу з 
досягненнями психолого-педагогічної науки 
та новітніми педагогічними технологіями, що 
стосуються проблем, визначених у системі 
підвищення кваліфікації вчителів. 

Зміст роботи 
1. Дослідження реального рівня професійної 

майстерності, потреб та інтересів як усього 
колективу, так і кожного педагога. 

2. Вивчення рівня навчальних досягнень учнів, 
їх вихованості, розвитку. 

3. Відвідування уроків, позакласних заходів 
адміністрацією школи, методичним активом з 
наступним аналізом, виявленням 
професійного рівня педагогів. 

4. Анкетування, діагностування педагогів з 
метою встановлення рівня професійної 
кваліфікації. 

5. Складання карти діагностики педагогічної 
діяльності, систематизація побажань і 
утруднень педагогів. 

6. Виявлення науково-методичної проблеми, 
обґрунтування її актуальності для 
педагогічного колективу. 

7. Обговорення й затвердження педагогічною 
радою єдиної науково-методичної 
проблеми  закладу освіти. 

8. Створення ініціативної творчої групи 
(голови  МО, психолог) з метою визначення 
дидактичних та педагогічних завдань в роботі 
над єдиною науково-методичною проблемою. 

9. Складання плану роботи над єдиною  
науково-методичною проблемою школи. 

 

Прогнозований результат 
Розуміння педагогічним колективом 

концептуальних і процесуальних особливостей 
упровадження проблеми. 

Збагачення педагогічних працівників 
знаннями теоретичних і практичних досягнень, 
передового досвіду, методичної науки з 
питань  навчання  учнів шляхом запровадження 
інноваційних технологій. 

Прогнозування цілей і завдань методичної 
роботи. 

Основними передумовами для вибору 
науково-методичної проблеми можуть бути: 

Достатня мотивація для запровадження 
інновацій в педагогічній практиці колективу. 

Високий рівень інформованості вчителів, 
знання новаторських методів роботи. 

Зорієнтованість педагогів на власну 
творчість, налаштованість на експериментальну 
діяльність. 

Готовність до подолання труднощів, 
пов’язаних із змістом та застосуванням новацій. 

Володіння практичними навичками засвоєння 
нової інформації. 

На ІІ етапі, теоретичному, адміністрація 
школи разом із творчою групою створюють усі 
умови для глибокого осмислення кожним членом 
педагогічного колективу наукової ідеї, яка буде 
трансформуватися в практичну площину, 
забезпечуючи системний підхід до її реалізації. 
Для цього використовуються такі форми роботи, 
як круглі столи, дискусії, ділові ігри, тренінги, 
проблемні семінари, семінари-практикуми,  
аналіз фахової літератури, інтерактивні вправи 
тощо. Адміністрація школи оперативно 
забезпечує педагогів списками рекомендованої 
літератури, кваліфікованими консультаціями.  
У цей період шляхом самоосвіти кожен педагог 
може детально розібратися в новій педагогічній 
ідеї.  

На цьому етапі творчою групою 
розробляються практичні рекомендації щодо 
втілення науково-методичної проблеми в 
практичну діяльність учителів, створення 
перспективного педагогічного досвіду. 
Теоретична підготовка тих, хто виявив ініціативу 
створювати перспективний педагогічний досвід 
має бути тісно пов’язана з можливістю 
практичної перебудови їхньої роботи з огляду на 
єдину науково-методичну проблему. Роль 
адміністрації у створенні перспективного 
педагогічного досвіду надзвичайно велика. 
Керівництво школи допомагає вчителям у 
моделюванні уроків, відпрацюванні окремих 
прийомів та форм, проведенні експериментів 
тощо. 

Закінчується ІІ етап визначенням рівня 
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результативності трансформації педагогічної ідеї 
в практичну діяльність тих учителів, які 
створюють перспективний педагогічний досвід. 
Адміністрації необхідно забезпечити проведення 
контрольних робіт, зрізів, тестування, опитування 
школярів з метою вивчення впливу 
запроваджуваної наукової ідеї на рівень 
навчальних досягнень учнів, їх вихованості та 
розвитку. 

Алгоритм роботи 
1. Вибір і формування єдиної науково-

методичної проблеми школи.     
2. Ознайомлення всіх членів педагогічного 

колективу з проектом реалізації єдиної 
науково-методичної проблеми. 

3. Обговорення науково-методичної проблеми, 
планування форм роботи над єдиною 
науково-методичною проблемою. 

4. Розробка плану теоретичної підготовки до 
виконання даної науково-методичної 
проблеми; оперативне забезпечення 
педагогів списками рекомендованої 
літератури, кваліфікованими консультаціями. 

5. Підготовка педагогів до практичної реалізації 
теми, створення перспективного 
педагогічного досвіду. 

6. Розробка творчою групою моделі 
впровадження: виділення основних 
положень, рекомендацій, прийомів, методів 
роботи. 

7. Проведення семінарів-практикумів, майстер 
класів з метою вивчення методики 
упровадження нової ідеї в освітній процес та 
методичну роботу. 

8. Розробка алгоритмів, пам’яток, рекомендацій 
для всіх суб`єктів освітнього процесу. 

9. Організація дієвої самоосвітньої роботи 
педагогів із визначеної проблеми; взаємне 
відвідування уроків, занять та виховних 
заходів. 

10. Залучення педагогів до участі у  виставках 
педагогічних ідей та технологій. 

11. Проведення контрольних робіт, зрізів, 
тестування, опитування школярів з метою 
вивчення впливу запроваджуваної наукової 
ідеї на рівень навчальних досягнень учнів, їх 
вихованості та розвитку. 

Прогнозований результат 
1. Активне теоретичне опрацювання 

проблемного питання, поінформованість 
педагогів. 

2. Забезпечення системного підходу до 
процесу.  
Завданнями  ІІІ етапу, організаційно-

практичного, розрахованого на 2 роки роботи,  є 
підготовка матеріально-технічного та 

методичного забезпечення для реалізації єдиної 
науково-методичної проблеми в закладі освіти; 
початок упровадження інноваційних методик, 
технологій в освітній процес; проведення 
моніторингу проміжних результатів. 

Алгоритм роботи 
1. Творче опрацювання кожним учителем 

педагогічної ідеї в освітній діяльності. 
2. Самоосвіта педагогів: 
 формування особистої педагогічної проблеми 

й узгодження її з науково-методичною 
проблемою школи; 

 вибір, аналіз, експериментальна перевірка 
нових методів роботи, використання їх на 
практиці; 

 осмислення, узагальнення своєї діяльності та 
порівняльний аналіз позитивних результатів з 
рекомендаціями. 

3. Звіт про хід реалізації науково-методичної 
теми: 
 використання масових форм методичної 
роботи (цільові семінари, науково-методичні 
конференції); 
 оформлення  матеріалів постійно діючої 
шкільної педагогічної виставки; 
 проведення відкритих уроків. 
4. Варіанти організаційних форм роботи 
колективу школи над єдиною науково-
методичною проблемою: 
 кожен учитель вивчає на різних об’єктах одне 

питання; 
 різні групи опрацьовують різноманітні аспекти 

даної теми; 
 вивчення та розв’язання членами творчої 

групи складних науково-педагогічних питань. 
5. Створення банку даних щодо результатів 
науково-методичної роботи. 

Зміст роботи 
1. Робота всіх методичних структур школи над 

єдиною науково-методичною проблемою. 
2. Надання адресної допомоги тим працівникам, 

у яких є утруднення з вирішення проблеми. 
3. Участь закладу освіти  в  регіональних 

експериментах. 
4. Проведення системи моніторингових 

досліджень навчальних досягнень учнів, 
результатів ДПА та ЗНО. 

5. Аналіз результатів участі учнів в олімпіадах, 
конкурсах МАН, турнірах, конкурсах учнівської 
творчості. 

Прогнозований результат 
1. Створення первинної конструктивної моделі 

реалізації проблемного питання в освітній 
практиці. 

2. Формування вміння вчителя організувати 
свою самостійну роботу: відбирати 
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інформацію, критично її осмислювати, 
застосовувати в конкретних ситуаціях. 

3. Практичне освоєння нової моделі чи окремих 
структурних її компонентів. 

4. Формування бажаної інноваційної ініціативи. 
Підбиття підсумків роботи закладу освіти над 

єдиною науково-методичною проблемою 
проводиться на V етапі – узагальнювальному. 
Для цього керівництву школи потрібно провести 
моніторинг конструктивно-діагностичного 
характеру, співставити отримані результати з 
передбачуваними; підбити підсумки роботи 
закладу освіти над єдиною науково-методичною 
проблемою; оформити й описати результати 
діяльності педагогічного колективу над єдиною 
науково-методичною проблемою. 

Висновки про результати роботи закладу 
освіти над єдиною науково-методичною 
проблемою оцінюються не кількістю проведених 
у закладі методичних заходів, а на основі аналізу 
таких питань: 
1. На скільки глибоко педагоги осмислили суть 

нової педагогічної ідеї? 
2. Скільки членів педагогічного колективу 

успішно трансформували нові педагогічні ідеї 
в практичну діяльність? 

3. Які зміни відбулися в професійній 
компетентності вчителів? 

4. Які зміни відбулися в рівні навчальних 
досягнень, вихованості учнів, їхньому 
розвитку й компетентності? 

Результати досліджень 
1. Позитивна динаміка результатів навчальної й 

позаурочної діяльності учнів. 
2. Батьки учнів задоволені організацією та 

якістю освітнього процесу. 
3. Зацікавленість педагогів закладу освіти 

результатами роботи. 
4. Удосконалення форм і методів науково-

методичної роботи. 
5. Підсумком роботи закладу освіти над єдиною 

науково-методичною проблемою повинно 
стати: 

 розробка стратегічних напрямів і пріоритетів 
методичної діяльності; 

 розробка діагностичного інструментарію; 
 організація й проведення семінарів з досвіду 

роботи; 
 публікації статей і методичних розробок 

вчителів на сторінках фахових педагогічних 
видань; 

 проведення майстер-класів для педагогів 
ОТГ, міста, району, області; 

 узагальнення досвіду вчителів закладу освіти 
на різних рівнях; 

 участь педагогів освітнього закладу в науково-
практичних конференціях різного рівня 

(виступи, друковані статті); 
 спеціальний випуск методичного збірника 

напрацювань учителів, створення 
відеоматеріалів. 

Зміст роботи 
1. Узагальнення та аналіз результатів роботи 

над єдиною науково-методичною проблемою, 
видання  практичних рекомендацій. 

2. Проведення творчих звітів методичних 
об’єднань учителів-предметників про 
наслідки роботи над єдиною науково-
методичною проблемою. 

3. Проведення творчих майстерень кращих 
педагогів за результатами роботи над 
єдиною науково-методичною проблемою. 

4. Проведення підсумкової науково-методичної 
конференції за підсумками роботи над 
єдиною науково-методичною проблемою. 

5. Оформлення результатів дослідження у 
вигляді методичних рекомендацій. 

6. Обробка  даних, отриманих у результаті 
опанування нової технології, узагальнення 
найбільш вдалого досвіду роботи вчителів, 
моральне та матеріальне стимулювання 
учасників інновації, висвітлення  результатів 
досвіду в засобах масової інформації. 

Прогнозований результат 
1. Кількісний і якісний аудит систематизованої 

інформації процесуального характеру про 
результати впровадження проблеми. 

2. Створення оптимальної ідеї педагогічного 
експерименту. 

3. Здатність продукувати власний педагогічний 
досвід. 

4. Висока мотивація до безперервної освіти. 
5. Підсумки роботи закладу над єдиною 

методичною проблемою узагальнюються 
підсумковим наказом, рішенням педагогічної 
ради.  

 
Орієнтовні структурні елементи, картки 

інноваційної діяльності щодо роботи 
педагогічного колективу над єдиною науково-

методичною проблемою 
1. Назва науково-методичної проблеми. 
2. Суб’єкти (учасники) інноваційної діяльності 

щодо реалізації єдиної науково-методичної 
проблеми: (прізвище, ім'я, по батькові 
керівника, заступника директора, учителя-
методиста; зазначити, ким вони є по 
відношенню до даної  інновації  (розробник, 
користувач); повна назва закладу освіти, 
адреса, телефон, е-mail, кількість класів 
закладу освіти, список педагогів, які будуть 
задіяні в даній роботі). 

3. Наказ по закладу, що регламентує 
проведення інноваційної діяльності щодо 
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реалізації єдиної науково-методичної 
проблеми (зазначити назву, номер і дату 
наказу; це може бути наказ про організацію 
методичної роботи, де значиться про початок 
реалізації науково-методичної проблеми). 

4. Визначення термінів реалізації єдиної 
науково-методичної проблеми. 

5. Продукти, напрацьовані в процесі реалізації 
науково-методичної проблеми: 

 методичні посібники, програми; 
 конференції, педради, семінари, тренінги; 
 випуск методичних бюлетенів, публікації з 

досвіду роботи над проблемою; 
 звіт про результати роботи над єдиною 

науково-методичною проблемою на науково-
методичній раді методичного кабінету. 

6. Результати роботи педагогічного колективу 
над єдиною науково-методичною проблемою на 
окремому етапі  (це може бути: формування 
нових традицій закладу; підвищення педагогічної 
майстерності, творчого потенціалу педагогів; 
використання набутого досвіду більшістю 
педагогів колективу; удосконалення змісту, форм 
і методів методичної роботи в закладі; високий 

рівень навчальних досягнень, вихованості та 
розвитку дітей). 

Успіх створення колективного досвіду 
абсолютно залежить від системного підходу, 
чіткої, поетапної роботи над науково-
методичною проблемою. Системний підхід, на 
думку багатьох науковців та методистів-
практиків, є вирішальною умовою успішності та 
ефективності управлінської діяльності 
адміністрації школи у питанні поєднання науки і 
практики та створення на їх основі  колективного 
педагогічного досвіду.  

Системність дозволяє чітко алгоритмізувати 
роботу адміністрації та педагогічного колективу 
над реалізацією НМП відповідно до таких етапів: 
діагностико-прогностичний, теоретичний, 
організаційно-практичний, узагальнювальний. 
Кожен з них має свій зміст та передбачає низку 
заходів, спрямованих на вирішення визначених 
завдань.  Кожен з цих етапів має чіткий алгоритм 
проведення. При завершенні всіх етапів роботи 
закладу освіти над єдиною науково-методичною 
проблемою визначають іншу. 

Література 
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8. Рубніст М.В.  Реалізація науково-методичної теми.  Завучу. Усе для роботи. Харків, 2016.  № 5-

6. С. 37–39  

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: 
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

М.М.М.   АРТЮХАРТЮХАРТЮХ   

Національною доктриною розвитку освіти 
України у ХХІ столітті передбачається 
модернізація освіти на засадах відкритості й 
демократичності. Першочерговими є налагод-
ження високопрофесійного, наукового, аналітич-
ного та прогностичного здійснення моніторингу 
якості освіти.  

Різнобічну оцінку діяльності педагога має 
з’ясувати атестаційна експертиза, результатами 

якої є атестація педагогічних працівників усіх 
рівнів. У педагогічній, психологічній, науково-
методичній літературі розглядаються питання 
атестації, критерії оцінки роботи педагогічного 
працівника закладу освіти, аналізуються різні 
підходи до цього питання. Таким проблемам 
присвячено роботи В. Зверєвої, Н. Немової, 
А. Петренко. Питання атестації закладів 
загальної середньої освіти, розробка моделі 
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атестації, програма її проведення 
досліджувалася Г. Єльниковою. 

Проте в сучасній вітчизняній педагогічній 
науці недостатньо уваги приділено організаційно-
педагогічним засадам атестаційного процесу, 
системному узагальненню роботи в перед-
атестаційний період, дослідженню атестації на 
місцях, розкриттю особливостей цієї роботи в 
умовах розвитку процесів державотворення, 
демократизації суспільних відносин. 

Необхідність обґрунтування та розкриття суті 
атестації диктується складністю самого 
феномена. Є. Коваленко розглядає атестацію 
(від латинського attestation – свідчення) як 
визначення кваліфікації працівника,  відгук про 
його здібності, ділові та інші якості [6, с. 37]. 
Атестація відома з другої половини 30-х років  
ХХ століття, як соціально-педагогічне явище, але 
стало широко використовуватися в Україні  
в останні п’ятдесятиріччя. 

Атестація – складна, міждисциплінарна 
проблема, тому слід вивчати погляди філософів, 
економістів, психологів, соціологів і педагогів на 
специфіку в оцінці процесу та результатів праці 
педагогічних працівників. Атестація – це 
підтвердження або спростування спроможності 
суб’єкта освітньої діяльності виконувати 
покладені на нього функції, відповідно до потреб 
сучасного суспільства та державних стандартів. 

Деякі автори (В. Вершинін, Є. Коваленко, 
В. Луговий, А. Петренко, В. Суслов) справедливо 
вважають основною метою атестації 
стимулювання росту кваліфікації та 
професіоналізму. Отже, від атестації залежить 
рішення проблеми якості освіти, яка є 
актуальною для кожної країни. 

Аналіз науково-теоретичних джерел свідчить, 
що існує кілька підходів до сутності атестації. 
В. Вершинін визначає атестацію як механізм 
внутрішнього контролю за результатами 
професійної діяльності та підняття рівня 
відповідності педпрацівника займаній посаді [1, 
с. 36].  

Для визначення всіх можливих цілей, методів 
і результатів процесів атестації педагогічних 
працівників розглянемо його еволюцію. 

Перші атестаційні процеси, як описує В. 
Суслов [9, с.39], мали формально-суб’єктивний 
характер і зводилися до того, що той, хто   
атестувався, доводив відповідність займаній 
посаді. 

Пізніше атестація стала виконувати функції 
стимулювання та підвищення кваліфікації, 
розвитку педагогічної майстерності, а також 
розкриття творчого потенціалу педагогічного 
працівника. Проте, як свідчила практика, наявні 
процедури, підходи, визначені критерії, 

параметри та показники не дозволяли 
реалізувати декларовану мету атестації.  
У 1993 році міністерством освіти України видано 
наказ № 310 від 20.08.93 року, відповідно до 
якого з’явилася категорійна атестація. Метою 
атестації було стимулювання росту 
професійності, продуктивності педагогічної праці, 
розвиток творчої ініціативи, забезпечення 
соціальної захищеності працівників освіти в 
умовах ринкових відносин шляхом диференціації 
оплати їхньої праці. 

Подальшим етапом еволюційного розвитку 
атестації стала розробка критеріїв, форм і 
технологій атестацій керівників освітніх закладів  
і вітчизняними, і зарубіжними вченими.  

Очевидно стає зрозумілим, що атестація 
педагогічних і керівних кадрів освітніх закладів 
вирішує цілий комплекс завдань: стимулювання 
професійної діяльності, розширення мотивацій-
ної сфери, удосконалення самоаналізу 
саморегуляції педагогічних працівників розвиток 
системи підвищення кваліфікації, яка сприяє 
якісному інноваційному розвитку всієї цілісної 
системи освіти. 

Введення в дію наказом міністерства освіти 
України від 20 серпня 1993 року № 310 Типового 
положення про атестацію педагогічних 
працівників України визначило новий підхід до 
оцінки рівня кваліфікації педагогічних 
працівників. Цей підхід полягав у тому, що від її 
якості повинен суттєво залежати розмір оплати 
праці. Однак тодішній і сучасний соціально-
економічний стан суттєво ускладнює реалізацію 
мети і завдань атестації.  Тому сьогодні в Україні 
можна розділити діяльність органів управління 
освітою всіх рівнів на роботу, спрямовану на 
соціальну підтримку педагогічних працівників, і 
атестацію кадрів. Стаття 57 Закону України про 
освіту в попередній редакції передбачала 
забезпечення соціального захисту освітян. Але з 
року в рік у тексті Закону «Про державний 
бюджет України» ми знаходили сумнозвісне 
формулювання «зупинити на такий-то рік дію 
таких-то статей Закону». Наприклад, 
блокувалася постійна дія статті 57 Закону про 
освіту (у попередній редакції, щодо 
встановлення середніх посадових окладів 
педагогічним працівникам на рівні не нижче за 
середню заробітну платню працівників 
промисловості). Тільки тепер ці закони 
починають частково діяти. Тому, відповідно, і 
матеріальне заохочення у вигляді підвищення 
заробітної плати педагогічних працівників у 
наслідок атестації поки що не досить суттєве. 

Нині діюче Типове положення про атестацію 
педагогічних працівників України було введено в 
дію наказом міністерства освіти України від 06 
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жовтня 2010 року № 930. Воно визначило новий 
підхід до оцінки рівня кваліфікації не тільки 
педагогічних працівників, а й керівників закладів 
освіти. Цей підхід полягав у тому, що від її якості 
повинен суттєво залежати розмір оплати праці. 

Атестація вже сьогодні повинна як 
стимулювати ріст кваліфікації, професійності  та 
продуктивності педагогічної й управлінської 
праці, так і встановлювати відповідність її якості 
й оплати, забезпечувати механізм управління 
якості освіти, створення оптимальних умов для 
розвитку особистості.  

Для успішного проведення атестації 
педагогічних працівників необхідні такі умови:  
 нормативно-правова база; 
 напрацювання змістовних процедурних 

аспектів атестації, зокрема діагностичних 
методик, технологій експертизи; 

 наявність підготовлених кадрів; 
 фінансове забезпечення процесу атестації [7, 

с.51]. 
У наш час завданнями атестації, крім 

встановлення відповідності займаній посаді, є 
цілеспрямоване безперервне підвищення 
професійного рівня педагогічних і керівних 
працівників; забезпечення відповідності між 
якістю та оплатою праці; управління якості освіти 
для створення оптимальних умов розвитку 
особистості [5, с.32]. 

Зовсім інші можливості для підвищення 
професійного рівня педагогічних і керівних 
працівників в умовах реформування освіти 
відкриває Закон «Про освіту», прийнятий 05 
вересня 2017 року. Вперше на законодавчому 
рівні сформульовано поняття атестація, 
професійна кваліфікація, професійні стандарти 
та ін. [2]. 

Згідно ст. 50, атестація педагогічних 
працівників – це система заходів, спрямованих 
на всебічне та комплексне оцінювання 
педагогічної діяльності педагогічних працівників. 

За результатами атестації визначається 
відповідність педагогічного працівника займаній 
посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, 
педагогічні звання. Рішення атестаційної комісії 
може бути підставою для звільнення 
педагогічного працівника з роботи у порядку, 
встановленому законодавством. 

Одним із основних нововведень Закону «Про 
освіту» є стаття 51, де сертифікацію педагогічних 
працівників розглядають як зовнішнє оцінювання 
професійних компетентностей педагогічного 
працівника (у тому числі з педагогіки та 
психології, практичних вмінь застосування 
сучасних методів і технологій навчання). Вона 
здійснюється шляхом незалежного тестування, 
самооцінювання та вивчення практичного 

досвіду роботи [2]. 
Сертифікація педагогічного працівника 

відбувається на добровільних засадах виключно 
за його ініціативою. Процедуру сертифікації 
педагогічних працівників здійснюють спеціально 
уповноважені державою установи, положення 
про які затверджує Кабінет Міністрів України. За 
результатами успішного проходження 
сертифікації педагогічному працівнику видається 
сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. 
Успішне проходження сертифікації 
зараховується як проходження атестації 
педагогічним працівником. Педагогічні 
працівники, що отримують доплату за успішне 
проходження сертифікації, впроваджують і 
поширюють методики компетентнісного навчання 
та нові освітні технології, можуть залучатися до 
проведення інституційного аудиту в інших 
закладах освіти, розроблення та акредитації 
освітніх програм, а також до інших процедур і 
заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та 
впровадженням інновацій, педагогічних новацій і 
технологій у системі освіти [2]. 

Згідно статті 69  Закону «Про освіту» 
державний нагляд (контроль) у сфері освіти 
здійснюється з метою реалізації єдиної 
державної політики в цій сфері та спрямований 
на забезпечення інтересів суспільства щодо 
належної якості освіти й освітньої діяльності та 
здійснюється центральним органом виконавчої 
влади із забезпечення якості освіти та його 
територіальними органами. 

Центральний орган виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти та його територіальні 
органи проводять інституційний аудит закладів 
освіти відповідно до цього Закону і позапланові 
перевірки у порядку, передбаченому Законом 
України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності». 

У зв’язку із прийняттям законів України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», 
«Про співробітництво територіальних громад» і 
внесенням змін до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виникла необхідність 
організаційних змін у проведенні атестації 
педагогічних працівників навчальних закладів сіл, 
селищ, міст, які увійшли до об’єднаних 
територіальних громад. 

При проведенні атестації педагогічних  
працівників навчальних закладів сіл, селищ, міст, 
які увійшли до об’єднаних територіальних 
громад, потрібно керуватися пунктом  
2.3 Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 
№ 930. Ним встановлено, що атестаційні комісії II 
рівня створюються у відділах освіти районних 
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державних адміністрацій, інших підрозділах 
місцевих органів виконавчої влади та виконавчих 
органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають 
навчальні заклади. 

Прийняття рішень щодо присвоєння 
педагогічним працівникам навчальних закладів 
сіл, селищ, міст, які увійшли до об’єднаних 
територіальних громад, кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст вищої категорії» (про відповідність 
раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої категорії») та/або про 
присвоєння педагогічних звань (про відповідність 
раніше присвоєним педагогічним званням), тобто 
рішень, які належать до компетенції атестаційних 
комісій ІІ рівня, здійснюється атестаційними 
комісіями органів управління освітою місцевих 
виконавчих органів об’єднаних територіальних 
громад або атестаційними комісіями спільних 
органів управління територіальних громад, 
створених відповідно до Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад». 
Відповідно до частини першої статті 10 цього 

Закону органи місцевого самоврядування 
суб’єктів співробітництва на підставі договору 
про співробітництво можуть делегувати одному 
із суб’єктів співробітництва здійснення 
повноважень щодо проведення атестації 
педагогічних працівників. 

Атестація як нова форма державного 
контролю залишається технологічно не 
розробленою, нормативно не уніфікованою, а 
тому вводиться місцевими державними 
органами управління дуже обережно та 
повільно. Особливої уваги потребують 
дослідження проведення сертифікації 
педагогічних працівників, вироблення механізму 
доступності, визначення регіональних 
сертифікаційних центрів на базі інститутів 
післядипломної педагогічної освіти. 
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МОДЕЛІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ОСВІТИ КАНАДИ  

М.М.М.   СТЕПАНЕЦЬСТЕПАНЕЦЬСТЕПАНЕЦЬ   

Cистема педагогічної освіти Канади 
змінювалася під впливом культурно-історичних 
традицій. Державна влада підтримує поєднання 
ідеї збереження загальнонаціональних цінностей 
і різних світових культур. 

Враховуючи соціальний запит, збільшується і 
число людей, що працює в галузі освіти. 
Державна політика Канади проводить постійне 
підвищення престижу професії педагога, що 
гарантує позитивні результати. У сучасному 
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освітньому просторі знання, навички та вміння 
необхідно постійно оновлювати й 
удосконалювати. Тому проблема забезпечення 
професійного розвитку педагога в Канаді є 
актуальною в сучасних умовах. 

Наше дослідження спрямоване на вивчення 
вітчизняних і зарубіжних джерел із питань 
педагогіки (А. Вербицький, І. Гавриш, І. 
Дичківська, М. Елькін, І. Зязюн, О. Козлова, 
М. Лазарєв, А. Сбруєва та ін.); стану, проблем і 
тенденцій розвитку педагогічної освіти Канади 
(С. Вілсон, І. Гушлевська, Ж. Зухен, 
Л. Карпинська, Т. Кочубей, Н. Мукан, О. Огієнко, 
В. Павлюк,  В. Погребняк, І. Руснак, 
О. Слоньовська, М. Фуллан та ін.). 

Освіта Канади у ХХ–ХХІ столітті 
характеризується багатьма змінами, процесом 
реформування та реструктуризації. Постійно 
вирішуються проблеми підвищення 
професіоналізму й адекватної підготовки 
педагога у системі неперервної професійної 
освіти. «Сутність принципу неперервності освіти 
виражається у розумінні освітньої системи як 
цілісної структури, що охоплює всі ланки на 
різних етапах життєдіяльності людини, 
починаючи від довкілля і закінчуючи 
післядипломною освітою, тобто йдеться про 
послідовний і взаємопов’язаний процес освіти 
людини протягом усього життя» [4]. 

Сучасна система неперервної педагогічної 
освіти Канади складається з різноманітних 
інституцій. Це університети, які пропонують 
програми бакалавра, магістра, доктора освіти, 
програми сертифікації вчителів. У Канаді близько 
50 університетів та інститутів, що пропонують 
дипломи з педагогічної освіти. У двох 
найбільших провінціях – Онтаріо і Квебеку – 
працює по десять педагогічних вишів. 
Міністерства/департаменти освіти оновлюють 
навчальні програми і керують розвитком 
національної політики в галузі освіти. Шкільні 
ради (офіційні працедавці вчителів) втілюють 
програми проведення днів обов’язкового та 
добровільного професійного розвитку. 
Регіональні центри викладання, які аналізують 
сучасний стан педагогічної професії, визначають 
її переваги та недоліки. Варто згадати спілки 
вчителів, діяльність котрих спрямовується на 
організацію підвищення кваліфікації та 
забезпечення дистанційної освіти (Télé-
université, Квебек) [3]. 

Відповідальність за професійний розвиток 
педагогів Канади покладена на всіх учасників 
цього процесу. Провінційні та територіальні 
міністерства/департаменти, шкільні ради та 
асоціації вчителів забезпечують можливості 
професійного розвитку освітян. Вони покривають 

витрати на професійний розвиток і виконують 
управлінську, організаторську й контролюючу 
функції [3].  

У Канаді програми педагогічної освіти 
реалізуються на двох рівнях: доступеневому (на 
основі середньої освіти) і післяступеневому (на 
основі отриманого ступеня бакалавра). 
Головною вимогою першого рівня є закінчення 
освітньої школи з балом вище середнього, а 
другого рівня – володіти ступенем бакалавра.  

Для отримання педагогічної освіти існують 
дві основні структурні моделі поєднання 
предметного та професійного блоків організації 
педагогічної освіти [1]: 
 паралельна модель – поєднання в 

загальному курсі вищої освіти предметної та 
професійної підготовки; 

 послідовна модель – професійна підготовка 
педагогів у певній предметній галузі вже після 
закінчення вищої школи. 
Початковий ступінь безперервної 

професійної педагогічної освіти – отримання 
ступеня бакалавра педагогіки та бакалавра 
гуманітарних або природничих наук. 

За вимогами міністерств учителі початкової 
та середньої школи повинні отримати 
університетські ступені (бакалавра, магістра). До 
1990 року 80% вчителів Канади мали 
університетську освіту. 

Відбір абітурієнтів на педагогічні факультети 
проходить за дуже суворих умов. По-перше, 
вступник надає свою документацію, результати 
іспитів і результати співбесіди. По-друге, 
абітурієнт повинен вже мати певні навички. У 
деяких провінціях Канади навіть висувають 
вимогу до написання есе про причини вибору 
педагогічної професії. 

Належна академічна підготовка є однією з 
важливих умов для вступу на освітній факультет. 
Так, в університеті Рейджана (Саскачеван) в 
2003 році на цей факультет приймали з 
результатами тестування від 69 до 97%. Крім 
того, абітурієнти повинні мати різноманітний 
досвід роботи з групами дітей або молоді. Це 
може бути керівництво молодіжної групою, 
роботу в літніх таборах, допомога в класних 
заняттях, дитячих садах, участь у різних видах 
позакласної діяльності, виконання функцій 
тренера і т. п. Наявність такого досвіду під час 
вступу на факультет має велике значення. 
Абітурієнт з належною академічною підготовкою, 
але з мінімальним досвідом педагогічної 
діяльності значно програє під час вступу [1]. 

Після опанування бакалаврської програми 
студенти отримують диплом вчителя. Його тип 
може відрізнятися в різних провінціях. Більшість 
перших дипломів вважаються тимчасовими. В 
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Юконі, Британської Колумбії, Манітобі та Нової 
Шотландії перші дипломи є постійними. 

Тимчасові дипломи стають постійними після 
деякого періоду успішної роботи, зазвичай два 
роки (в Саскачевані один рік). Деякі дипломи 
(Британська Колумбія) дають право викладання 
на всіх щаблях навчання. Інші дипломи можуть 
бути розраховані на професійне, спеціальне або 
технічне навчання. 

Система професійно-педагогічної підготовки 
студентів є багатоступеневою і включає кілька 
блоків: психолого-педагогічний; загальнопрофе-
сійний, предметний і педагогічну практику.  

Будь-яка програма педагогічної освіти 
включає такі розділи професійного навчання: 
 вивчення однієї з ланок шкільної системи (почат-

кова, молодша, середня, старша, вища); 
 дисципліни освітнього процесу; 
 методика навчання; 
 законодавчі акти в освіті; 
 знання із складання навчального плану всіх 

ланок шкільної освіти і його змін, передба-
чених міністерством; 

 мінімум 40 днів навчальної практики в 
школах. 
Після завершення обов’язкового курсу 

підготовки канадські педагоги мають право 
претендувати на отримання таких кваліфікацій: 
«Учитель початкових класів», «Учитель середніх 
класів», «Учитель для освіти корінного 
населення», «Учитель технологічної освіти». Але 
для прийому на роботу потрібні диплом 
бакалавра педагогіки та сертифікат вчителя. 

Все це стосується першого рівня неперервної 
педагогічної освіти. Другий рівень включає 
теоретичну та практичну підготовку випускника в 
період адаптації до умов школи. У деяких 
канадських провінціях розроблені програми 
стажування педагогів першого року роботи: 
молодий фахівець отримує наставника, і 
адаптація проходить швидше. 

Третій рівень включає післядипломну освіту, 

до якої входять короткострокові та довгострокові 
курси, навчання в магістратурі на здобуття 
ступеня магістра педагогіки. 

Більшість шкільних рад висувають вимогу 
щодо наявності ступеня магістра для керівників 
освітніх установ та їхніх заступників. У деяких 
випадках їм надається певний  термін для 
отримання ступеня магістра. 

Категорія оплати і тарифна сітка, за якою 
оплачується праця вчителя, визначаються 
такими факторами: роки навчання в університеті, 
наявність магістерського (або докторського) 
ступеня у відповідній галузі та досвід роботи 
(максимум 7-14 років). 

Отже, важливим стимулом для підвищення 
кваліфікації стає залежність зарплати від 
освітнього рівня. Наприклад, учитель, який 
отримав ступінь магістра, матиме вищу категорію 
і більш високий заробіток. Деякі шкільні ради 
оплачують навчання в магістратурі. Зазвичай у 
такому випадку вчитель навчається заочно. 

У Канаді діють програми освіти дорослих. 
Курси відбираються відповідно до програми та 
індивідуальних планів відвідування університету 
[2]. Зазвичай мінімальною вимогою для 
завершення програми є один рік стаціонарного 
навчання. Курси оцінюються в 30 кредитів, з яких 
24 – кредити на курси педагогічного спрямування 
(розвиток навчальних планів, управління 
навчальним процесом, психологія освіти та 
діяльність педагога, педагогічна практика та 
інші), а 6 – непедагогічного (етика та право в 
педагогічній діяльності). Психолого-педагогічна 
освіта полегшує студентам процес пізнання себе 
і своїх можливостей, усвідомлення своїх цілей, 
особливостей і творчого характеру педагогічної 
професії [5].  

Канадська система неперервної педагогічної 
освіти вважається однією з найперспективніших. 
Вона стимулює фундаментальні, пошукові та 
прикладні наукові дослідження з прогнозування 
та забезпечення розвитку педагогіки. 
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ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ:  
ЖИТТЄВІ ШЛЯХИ ТА РОЗДОРІЖЖЯ 

М. РУДЕНКА 

НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ТА ЧАСНАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ТА ЧАСНАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ТА ЧАС   В.В.В.   МАЗУРЕНКОМАЗУРЕНКОМАЗУРЕНКО   

Ю.ЛОГВИНЕНКОЮ.ЛОГВИНЕНКОЮ.ЛОГВИНЕНКО   

«Знайте, що нація говорить про себе до людства тільки голосом 

призначених на те людей від самої природи» 

С. Єфремов  

Життя Миколи Руденка віддзеркалює 
карколомне та буремне ХХ століття, у якому він 
жив і творив: швидко зробив вдалу літературну 
кар’єру, зазнав ідеологічної критики, перебував 
у в’язниці та таборах за тоталітарної влади, 
стояв біля витоків Української Гельсінської 
Групи, зважився на критику ідей К. Маркса та 
комуністичної партії, зрештою, змушений був 
емігрувати в США, повернувся в Україну в часи 
незалежності. Мимоволі майне думка: яка 
незвичайна письменницька та людська доля 
судилася М. Руденку! 

Автори ставили за мету розкрити як одне ціле 
історію особистості – історію, розказану 
М. Руденком у прозі, поезії, наукових і 
публіцистичних працях – особистості багатої, 
яскравої, сильної, непересічної, розкритої в 
широкому діапазоні творів автора. Осмислити 
таку історію та постать – це простежити розвиток 
особистості в творчості письменника, рух його 
ідеалу, етапи формування його світоглядної 
концепції, що, безумовно, перебували у 
нерозривній єдності з історією українського 
народу. До свого ідеалу письменник прийшов не 
відразу й непросто. Ще важче було його 
відстояти. За такою історією, безумовно, постає 
ціла епоха – «доба жорстока, як вовчиця».  

У спогадах «Найбільше диво – життя» 
М. Руденко написав, що прожив дивовижно 
насичене на події життя: «Історія радянської 
держави від перших її господарчих кроків і до 
вимушених горбачовських реформ пройшла 
перед моїми очима. Іноді, подумки оглядаючи 
своє життя, сам дивуюся з того, як багато 
довелось мені пережити, побачити, випробувати 
на собі самому» [6, с. 32]. 

Народився Микола Данилович Руденко 
19 грудня 1920 року в селі Юр’ївка на Луганщині. 
Раннє дитинство згадує радісно: «Моя пам’ять – 

те джерельце, з якого витікає людське «я» – 
починається весело і яскраво» [6, с. 22]. 
Домінантними спогадами дитинства письменника 
є не детальне відтворення подій, а передача 
внутрішніх вражень і почуттів дитинства. 
Подальші етапи життя письменника складають 
круті повороти долі.  

Про батька у письменника було мало 
спогадів, бо той помер від вибуху на шахті 
«Першине». Про матір він пам’ятає більше: 
«Мені не довелося бачити матір молодою – 
бачив тільки збільшений фотопортрет, на якому 
вона виглядала справжньою красунею. Для мене 
мати завжди була старою: коли я народився, їй 
було вже сорок три роки. … Нічого не знаю про 
дідів і бабусь – ні з материнського, ні з 
батьківського боку. Цим також караюся: чому не 
розпитав у матері? Сама вона була не вельми 
балакуча. Жахливі злидні так її гнітили, що їй 
було не до спогадів – тільки б якось сім’ю 
прогодувати сьогодні. Вона й хліба наїлася 
досхочу хіба що перед смертю. Саме хліба – про 
м’ясо та різні делікатеси в нашій родині мало 
знали» [6, с. 24-25]. 

Початок віршування припадає на шкільні 
роки. Хлопець друкував свої вірші у піонерських і 
комсомольських газетах, інколи отримуючи 
невеликі гонорари. Одного разу біля кабінету 
директора школи він побачив наказ Народного 
Комісара Освіти УРСР про оголошення 
літературного конкурсу серед учнів середніх шкіл 
і технікумів. Конкурс присвячувався сторіччю від 
дня смерті О. Пушкіна (1937 р.). Привернули 
увагу хлопця до цього конкурсу високі премії, які 
обіцялися учасникам: «Премії, – згадує 
М. Руденко, – були просто казкові: перша 
стипендія по 150 карбованців щомісяця до 
закінчення вищого навчального закладу, друга – 
також стипендія по 100 карбованців на місяць. 
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Якщо зважити, що наша сім’я із трьох осіб 
отримувала пенсію за батька по 30 карбованців 
на місяць, то легко уявити, яким багатством 
видавалися мені оті премії» [6, с. 83]. М. Руденко 
тоді переміг у конкурсі й отримав першу премію 
та зустріч із людиною, яка здійснювала потужний 
вплив на поета і письменника протягом 
наступних тридцяти років. Молодий Руденко тоді 
познайомився із Леонідом Соломоновичем 
Первомайським.  

У 1939 р. М. Руденко вступив до Київського 
університету імені Тараса Шевченка на 
факультет західноєвропейських мов. Провчився 
трохи більше місяця, коли був виданий урядовий 
указ про призов до армії студентів першого 
курсу, яким виповнилося вісімнадцять років. І 
хоча медичну комісію в університеті не пройшов 
(окуліст помітила, що М. Руденко незрячий на 
ліве око), комісію у райвійськкоматі пройшов 
успішно.  

Так він потрапив до кавалерійського полку 
ОМСДОП (Окремої Мотострілкової Дивізії 
Особливого Призначення) НКВС 
ім. Дзержинського, якій ввірено було охороняти 
уряд. У кавалерійському полку М. Руденко 
прослужив рік і вісім місяців. Після закінчення 
курсів політруків у військово-політичному училищі 
імені Ворошилова поет потрапив на фронт.  

Про воєнні роки М. Руденко не любив 
згадувати: «Це була сіра маса. І я був її часткою. 
Поетом я тоді не був – був лише солдатом. Я 
дуже мало написав про війну, кілька посередніх 
поезій. Мене ніколи не вабила ця тема, хоч вона 
не одне десятиліття лишалася злободенною» [6, 
с. 157].  

У складі Червоноградської дивізії М. Руденко 
не прослужив і місяця. Прикриваючи відступ 
військ на ленінградському фронті, був тяжко 
поранений розривною кулею, яка роздробила 
кістки таза і хребта. За рік лікування лікарі не 
сподівалися, що Руденко буде ходити. Зі своїм 
діагнозом не змирився, бо завжди сподівався на 
краще. Через декілька місяців, коли поету 
дозволено було підніматися з ліжка, перейшов до 
палати, яку обслуговувала вісімнадцятилітня 
студентка Фаїна, родом із Дніпра (колишній 
Дніпропетровськ), і відразу закохався. 
Ім’я Фаїни згодом використав у поемі 
«Ленінградці» (1948 р.).  

У госпіталі, що належав Західному фронту, 
залишився служити інструктором пропаганди. 
Разом із госпіталем СЕГ-290 переміщався по 
лінії фронту. Отримавши на війні інвалідність, 
був демобілізований і повернувся до Києва. 
Нагороджений орденом Червоної Зірки, орденом 
Вітчизняної війни І ступеня, орденом «За 
заслуги» ІІІ ступеня, шістьма медалями.  

Після війни поет проживав із родиною у Бучі. 
Щоб прогодувати сім’ю, влаштувався до газети 
«Радянська Україна». Працював також у 
видавництві «Радянський письменник». 
Пробував писати не тільки вірші, а й п’єси. 
Першою була п’єса «Зорі в тумані», що 
оповідала про небезпеку фашизму в США. Саме 
зорі на американському прапорі й потрапили в 
туман. Тоді п’єсу М. Руденка зняли з плану.  

До глядача дійшла п’єса М. Руденка «На дні 
морському» (1959 р.). Трагедія була поставлена 
в 1962 р. Київським академічним театром 
ім. І. Франка й обласним театром Брянська 
(Російська Федерація). У журналі «Огонёк» була 
надрукована схвальна рецензія. Через два місяці 
після прем’єри виставу було заборонено в Києві, 
потім – у Брянську. Офіційною критикою драма 
розглядалася як ворожа й шкідлива. На жаль, до 
сучасного читача трагедія прийшла із 
запізненням майже на 30 років. П’єса є 
найяскравішим художнім осмисленням історії 
українського народу 30-60-х років ХХ ст. 
і літературним документом водночас. 

Комедія М. Руденка «Ворота пекла», хоча й 
написана у 1991 році, але до читача дійшла у 
2010 році. У комедії із особливо проникним духом 
іронії йдеться про втрату ілюзій щодо 
персонажів, подій, моральності, вождів (Сталін, 
Горбачов) та народу (читача), який дозволив 
довести себе до такого стану, коли змушений 
сміятися сам над собою. М. Руденко вклав в уста 
героїв основну некомедійну думку: «Це більше, 
ніж аварія. Це катастрофа. Катастрофа нашого 
мислення» [4, с. 91].  

Після виходу збірки віршів «З 
походу» (відредагована Л. Первомайським) у 
1947 році Микола Руденко був прийнятий до 
Спілки письменників України. Того ж року його 
було призначено відповідальним редактором 
журналу «Дніпро», обрано заступником 
секретаря, а через рік – секретарем парткому 
Київської організації СПУ. Можемо стверджувати, 
що творча біографія письменника 
Миколи Руденка розпочалася досить успішно. 

М. Руденко став «модним» поетом із волі 
Кагановича. Леонід Новиченко, який на той час 
завідував сектором літератури в ЦК КПУ, 
передав Руденку особисте доручення 
Кагановича виступити на нараді молодих 
письменників із критикою поеми М. Рильського 
«Мандрівка в молодість». Діставши таке 
доручення, тодішній комуніст М. Руденко 
непочесним його не вважав, тож виступав 
переконано й упевнено, тавруючи націоналізм 
Рильського. Протягом всього життя М. Руденко 
жалкував за цей вчинок: «Каятися завжди 
важко… Не пригадую іншого вчинку у своєму 
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житті, за який мені було б так соромно, як за 
цей» [6, с. 237]. 

У «Щоденниках» О. Гончара є спогад про цю 
трагедію цілого літературного покоління: 
«Спроба нацькувати молодших на старших (ще 
перед цим, на нараді молодих) справді була; 
працівники ЦК наполягали, щоб молоді 
письменники їм допомогли, і хоч довелося і 
Миколі Руденкові, й мені декого заторкнути, але 
(завдяки, мабуть, інтуїції) вдалось уникнути 
головного, чого від мене настійливо вимагалося: 
не зачепив «Вершників», не зачепив фронтову 
лірику Малишка, хоч це було мені просто в текст 
записано директивною цековською рукою» 
[1, с. 218]. 

Після дебютної поетичної збірки «З 
походу» (1947 р.) виходять друком поетичні 
збірки «Незбориме плем’я», «Ленінград-
ці» (1948 р.), «Поезії» (1949 р.), «Мужність», 
«Світло глибин» (1952 р.), «Переклик дру-
зів» (1954 р.). Енергійно береться М. Руденко і до 
прози, встигає видати два романи – «Вітер в 
обличчя» (почав писати 1952 р., а завершив 
після смерті Сталіна – 1955 р.) та «Остання 
шабля» (1959 р.), збірку оповідань і нарисів 
«Біла акація» (1962 р.), що мали неабияку 
популярність у читачів. 

Зрілий М. Руденко критично оцінював свій 
роман «Вітер в обличчя»: Власне, така 
самокритика автора розкриває нам драму 
літератури радянської доби: «теорія соцреалізму 
запрограмувала її на фальш – на 
«підмальовування» дійсності. Маска мусила 
стати замінником обличчя. З літератури 
вихолощувалася здатність відкривати світ, а 
натомість їй належало ілюструвати, пропагувати, 
займатися «переробкою» людини» [3, с. 60]. За 
часом створення твір належить до 
найскладнішого періоду в історії української 
літератури.  

А от романом «Остання шабля» письменник 
був цілком задоволений: «Я слухав «Останню 
шаблю», і вона не викликала в мене 
невдоволення. На мій погляд, у цьому творі я 
близько підійшов до критичного реалізму» [6, 
с. 310]. Через історію життя головного героя 
Турбая та інших персонажів роману подано 
важку історію життя українського народу у складі 
СРСР. 

До збірки «Біла акація» (1962 р.) включено 
працю письменника «Слідами космічної 
катастрофи», де він вдається до нового для 
нього жанру – пише есе-розслідування (саме так 
його класифікував М. Руденко) про причину 
загибелі десятої планети Сонячної системи. У 
формі детективного розслідування автор виклав 
наукову гіпотезу, зробив філософські 

узагальнення та довів, що подальший розвиток 
науки та цивілізації має регулюватися космічним 
правом. М. Руденко висловив припущення про 
ймовірність палеоконтакту та впливу позаземної 
цивілізації на розвиток людської, навів 
міркування про людський Розум, його 
матеріальність, унікальність і недоліки.  

1947 р. – 1950-х роках М. Руденко – головний 
редактор журналу «Дніпро» – часопису 
української літератури ХХ-ХХІ століття. Саме на 
цій посаді М. Руденко запам’ятався А. Дімарову: 
«Запам’ятався і Микола Руденко. І не так сам 
Руденко, як велетенська червона краватка, аж 
під горлом зав’язана (здавалося, що його щойно 
прийняли в піонери і він аж світився втіхою). Він 
саме був у фаворі: посів посаду головного 
редактора журналу «Дніпро», замість, здається, 
Малишка, якого ж тоді ж і зняли. Звісно ж, за 
прояви націоналізму» [2, с. 268]. 

ХХ з’їзд КПРС (14-25 лютого 1956 р.) проклав 
глибоку межу у світогляді та як наслідок, житті 
М. Руденка. Саме на цьому з’їзді КПРС 
М. Хрущов виступив із закритою доповіддю «Про 
культ особистості і його наслідки», у якій 
засуджувався культ особи Сталіна, 
перераховувалися злочини 1930-1950 років 
провина за які теж покладалася на Сталіна. 
«Закритість» цієї доповіді була умовна, хоча 
офіційно її текст надрукували пізніше  (1989 р). 
На цей час письменнику було 36 років. 
Незважаючи на те, що компартійна верхівка 
прагнула вину за всі злочини покласти на 
Сталіна, М. Руденко прагнув знайти відповіді на 
запитання: чому це сталося? хіба не сама 
система призвела до появи Сталіна, Берії та 
інших осіб, адже одна людина, навіть якщо це 
Сталін, стільки злочинів учинити нездатна.  

Відкритий Пленум Спілки письменників 
1957 р., на якому виступав із доповіддю 
М. Руденко, був початком дисидентства 
письменника. Текст промови Руденка на 
відкритому пленумі правління Спілки 
письменників України (1957 р.) зберігся. У ньому 
доповідач підняв питання реалізму в мистецтві, 
радянського бюрократизму, русифікації 
української інтелігенції. Незважаючи на побожне 
ставлення до Леніна, виступ містить тверезі 
погляди на ситуацію, що склалася у тодішньому 
СРСР. Це був той період, коли Руденко почав 
усвідомлювати, що марксизм-ленінізм є 
псевдоідеологією.  

У 1960 р. Руденко написав листа до 
М. Хрущова, вказуючи на необхідність 
докорінних (демократичних!) змін у системі 
роботи партійного апарату, вимагаючи від нього 
рішучих кроків щодо повернення до 
демократичних (у тогочасному розумінні 
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М. Руденка – ленінських) норм життя. Із цього 
часу почалося цькування письменника.  

1963 р. – переломний момент у світогляді 
М. Руденка, і, за словами автора, «з’явиться на 
землі людина, котра тільки зовні нагадуватиме 
мене попереднього» [5, с. 378]. Те, що відчув, 
пережив і передумав письменник, назавжди 
відірвало його від соцреалізму. В цей час пише 
багато поетичних творів і звертається до 
наукової фантастики.  

У 1968 р. вийшла друком збірка поезій 
«Всесвіт у собі». Книга не була офіційно 
заборонена (П. Шелест не дав на це офіційної 
згоди), але її зняли з продажу.  

У 1970 р. М.Руденко подав до видавництва 
«Радянський письменник» рукопис твору 
«Формула Сонця», який у закритій рецензії 
львівського професора Кубланова і 
сумнозвісного Маланчука був «зарізаний», а його 
автора названо «лакеєм імперіалізму, 
націоналістом, богошукачем і махновцем». 

У 1971 р. вийшла друком збірка поета «Сто 
світил» – підсумкове видання віршів і поем перед 
ув’язненням. У цьому ж році вдалося 
опублікувати збірку поезій «Оновлення» та 
повість-феєрію «Народжений блискавкою».  

У 1974 р. у московській квартирі А. Сахарова 
відбулося обговорення наукової праці 
М. Руденка «Енергія прогресу», яка згодом 
з’явилася у «самвидаві» з передмовою генерала-
дисидента П. Григоренка. У статті «Глобалізація і 
Україна» письменник, згадуючи свою 
найголовнішу працю «Енергія прогресу», писав: 
«Мій гонорар за неї – 12 років неволі» [5, с. 78].  

У цій фундаментальній праці, створеній у 
1972–1974 роках, спростовано теорію додаткової 
вартості К. Маркса, розвинуто ідеї Ф. Кене та 
С. Подолинського, які довели, що додаткова 
вартість створюється лише енергією Сонця. 
М. Руденко, критикуючи вчення А. Сміта і 
К. Маркса, зауважує: «Сміт і Маркс не розвідали 
джерело додаткової вартості до кінця. Його ж 
слід бачити там, де народжується нова матерія, 
а разом із новою матерією – нова енергія. Це 
відбувається лише в процесі фотосинтезу – 
тобто на пшеничній ниві» [6, с. 383]. Більше ніде 
людство не може отримати стовідсоткового 
доходу. Крім того, за твердженням М. Руденка, 
людська праця в процесі землеробства дає лише 
1/5 продуктивних сил, а решта належить 
Природі.  

М. Руденко вбачав хибною позицію Маркса і в 
тому, що робітники повинні «силою зброї 
відстояти економіку від розбазарювання 
додаткової вартості верхівкою» [5, с. 143]. 
Насправді ж зброєю цього досягнути взагалі не 

можна – місце для Логосу в суспільній плоті готує 
тільки Капітал.  

Руденко трактує Логос так: «Христос – це 
Логос. Він же – Енергія прогресу – творча енергія 
Сонця на Землі» [5, с. 150]. У алегоричних 
5 хлібинах Христових відображена Руденкова 
модель розподілу біологічної енергії: селянська 
сім’я – перша хлібина, ковалева сім’я – друга 
хлібина, родини війта і упорядника – третя 
хлібина, домашні тварини – четверта і земля – 
п’ята хлібина. Письменник стверджує, що «цю 
економічну модель із рівня сільського легко 
підняти до рівня державного чи навіть світового. 
Тоді ми побачимо три економічні сфери: 
землеробство, промисловість, державу» [6, с. 
417]. Він пояснює енергетичне співвідношення 
між зерном і соломою: «40 відсотків енергії 
зосереджено в соломі, а 60 відсотків – у зерні. 
Отже – 2 до 3» [6, с. 417]. 

Енергетичний обмін у земній економіці, на 
думку М. Руденка, глобально матиме такий 
вигляд: 

 
 
За словами письменника і вченого, праця 

«Енергія прогресу» з’явилася не на порожньому 
місці. Мовиться про українську школу фізичної 
економії, серед яскравих представників якої 
імена С. Подолинського та В. Вернадського. 
Останній поклав ідеї з фізичної економії в основу 
свого вчення про біосферу і ноосферу.  

Зрозумівши, що вчення К. Маркса, на якому 
базувалася економіка СРСР, є хибним, 
М. Руденко поступово відходив і від методу 
соцреалізму в творчості, хоча «бути 
соцреалістичним автором означало мати 
(наприклад, доступ до видавництв, наклади 
книжок, матеріальне стимулювання)» (курсив 
В. Харкун. – Ю. Л., В.М.) [8, с. 27].  

У 1975 р. М. Руденко був уперше 
заарештований за «антирадянську пропаганду», 
але з нагоди 30-ї річниці перемоги у німецько-
радянській війні амністований як учасник війни. 

У 1975 р. з’являється на світ поема «Хрест». 
Вона є своєрідним підсумком переосмислення 
поетом життєвих цінностей та орієнтирів. Поема 
«Хрест» – це правдиве зображення внутрішньо-
психологічного стану комуніста. Він пережив 
надскладну світоглядну кризу, шукаючи винних у 
організації голоду, від якого вимерло його рідне 
село. Власним розумом поет збагнув істину, а 

Формула енергії прогресу 
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відкрита істина – початок руху, осмислений 
розвиток, пошук шляху досягнення бажаного. І 
тут починається, за влучним визначенням 
Є. Сверстюка, «інтелектуальна драма 
Миколи Руденка», яку критик тлумачить як драму 
боротьби за абстрактну істину [6, с. 8]. Це була 
трагедія людини, яка, шукаючи істину, побачила 
у політиці компартії страшні помилки. Сліпа віра 
у постулати марксизму, що була дана разом із 
вихованням, призводить до того, що автор 
спочатку вважає, що Хрущов не розуміє дійсної 
ситуації через неправильно подану інформацію, 
тому пише листи до компартії, особисто 
М. Хрущову: «Терпіли довго: цілих 14 років. І 
терпіли тільки тому, що я, вперто бомбардуючи і 
ЦК КПУ, і ЦК КПРС своїми листами, ніде не 
поширював антимарксистських ідей» [6, с. 388]. 

Визначне місце у творчому доробку 
українського письменника, політичного діяча та 
науковця займає праця «Гносис і сучасність 
(Архітектура Всесвіту)», у якій автор розвинув 
науку про Монади. Працю датовано квітнем-
травнем 1976 року. Пізніше її було конфісковано 
працівниками КДБ, і в архівах Комітету вона й 
пролежала понад два десятиліття. Повернувся 
до неї письменник у січні 1999 року. Переписав 
п’ятий розділ, розширив десятий, увесь текст 
ретельно відредагував.  

Після консультацій із П. Григоренком, 
О. Мешко, О. Бердником, Л. Лук’яненком, 
І. Кандибою, О. Тихим, М. Матусевичем, 
М. Мариновичем, Н. Строкатою 9 листопада 
1976 р. М. Руденко провів у Москві на квартирі 
О. Ґінзбурга прес-конференцію для іноземних 
журналістів (у Києві не було акредитованих 
іноземних журналістів), де оголосив про 
створення УГГ (Української Гельсінської Групи).  

Саме УГГ вивела українські ідеї та проблеми 
на світову арену, сколихнула світову 
громадськість, привернула увагу до порушень 
прав людини в тоталітарному СРСР, здійснила 
помітний вплив на політичний і культурний рух 
української інтелігенції ХХ століття. Основні 
документи, що були розроблені УГГ (Декларація 
та Меморандум №1), наводять дані про 
Голодомор 1933 р., знищення УПА, про репресії 
30-х та 60-х рр., містять список політичних 
таборів і українських політв’язнів. Усе це є 
документальним свідченням того, що СРСР був 
тоталітарною репресивно-каральною державою. 

Підставою для арешту М. Руденка стала 
справа Олекси Тихого. 5 лютого 1977 р. 
М. Руденка заарештували й перевезли 
до Донецька, де й відбувся 23 червня – 1 липня 
1977 р. суд. Його засудили до 7 років таборів 
суворого режиму і 5 років заслання за так звану 
«антирадянську агітацію і пропаганду». Твори 

Руденка були кваліфіковані як «наклеп на 
радянську владу». У 1978 р. рішенням Головліту 
всі його твори були вилучені з продажу та з 
бібліотек СРСР.  

У тюремні роки життя поезія заміняла 
М. Руденкові щоденник. Вірші поет-в’язень ховав 
у бандажному поясі, що зробив сам, щоб 
підтягувати пахову грижу. За словами самого 
письменника, в’язнична неволя «гнітила так 
тяжко, що я не знаходив для неї жодних 
порівнянь у своєму нелегкому досвіді» [6, с. 590]. 
Важко переживаючи допити, тортури, 
приниження, він відмовився каятися. З цього 
виникла поезія «Так просто все: напишеш 
каяття…», яка є знаковою серед усієї в’язничної 
лірики автора. Її поява поклала край пліткам про 
співпрацю Миколи Руденка з органами.  

У 1977–1981 рр. М. Руденко перебуває в 
таборах Мордовії (ЖХ-385/19, с. Лісне; ЖХ 389/3, 
с. Барашево), з вересня 1981 р. – у таборах 
Уралу (с. Кучино, ВС-389/36) [9, с. 582-583]. 
Переведення М. Руденка у Кучино наприкінці літа 
1981 р. було організовано тому, що у ч. 19 була і 
жіноча зона, куди й привезли дружину 
письменника-дисидента Раїсу Опанасівну 
відбувати покарання. За активну участь у 
діяльності УГГ і захист свого чоловіка 15 серпня 
1981 р. вона була заарештована і засуджена за 
ст. 62 ч. 1 КК УРСР до 5 років таборів суворого 
режиму.  

З березня 1984 р. до 1987 р. М. Руденко 
відбував заслання у селі Майма Горно-
Алтайської автономної області. Працював 
сторожем у шкіряно-кожуховому цеху. На 
засланні написав повість «У череві дракона», 
науковий роман «Сила Моносу», драматичну 
поему «Хліб для Афін» (не збереглася) та вірші.  

Роман «У череві дракона» (1987 р., Майма, 
Сибір) – своєрідний пам’ятник мужнім синам 
України, які поклали свої кістки в холодну 
сибірську землю. У творі письменник наводить 
вражаючі факти поневолення та знищення 
українського народу комуністичним режимом: 
«Якщо додати розкуркулення, єжовщину, та всі 
інші репресії, тоді виявиться: більшовики на чолі 
зі Сталіним винищили вдвоє більше українців, 
ніж забрала друга світова війна» [7, с. 103]. 
Свобода у самостійному виборі Україною її 
історичного розвитку – це те, на чому наполягав 
поет, перебуваючи на засланні. 

У 1986 р. завершувався табірний термін Раїси 
Опанасівни, і письменник чекав дружину, щоб 
разом відбувати заслання. 26 квітня Руденки 
зустрілися.  

У травні 1987 р. разом із іншими 
політв’язнями М. Руденко з дружиною був 
помилуваний.  
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Із допомогою І. Качуровського вдалося 
емігрувати за кордон. Спочатку до Німеччини, 
потім до США. Працював на радіостанціях 
«Свобода», «Голос Америки». У спогадах 
письменник-дисидент щиро дякує тодішньому 
Президентові США Рональду Рейгану: «… Хоч я 
намагався висловити свою вдячність цій справді 
великій людині, мої слова видадуться сірими на 
тлі того, що я відчуваю. … Раїса зберігає в себе 
ще дві фотографії, підписані Рейганом мені та їй. 
На одній він сам, на другій разом із дружиною. 
Рейган посилав нам такі вітання на кожне Різдво. 
Можна сказати: Президент Америки ставився до 
нас так, ніби ми були його близькими 
родичами» [6, с. 688]. 

1988 р. М. Руденко позбавлений 
громадянства СРСР. Цього ж року 
Філадельфійський освітньо-науковий центр 
визнав Руденка «Українцем року» за непохитну 
стійкість в обороні національних прав 
українського народу і його культури. Письменник 
став членом ПЕН-клубу. 

У 1990 р. обраний Дійсним членом 
Української Вільної Академії Наук (США). У 
цьому ж році М. Руденко разом із дружиною 
повертається в Україну. Відновлений у 
громадянстві, реабілітований. Після повернення 
на Батьківщину мешкав у Києві в будинку 
письменників «Роліті». На фасаді будинку, де 
жив письменник (вулиця Богдана 
Хмельницького, № 68), встановлено 
меморіальну дошку. У цьому ж році стає 
лауреатом Міжнародної премії імені 
В. Винниченка. 

Указом Президента України Леоніда Кучми 
№ 1347/2000 від 19 грудня 2000 р. за активне і 

послідовне відстоювання ідеї побудови 
незалежної Української держави, багаторічну 
плідну правозахисну і літературну діяльність 
письменнику Миколі Даниловичу Руденку 
присвоєно звання «Герой України» з врученням 
ордена Держави.  

За роман «Орлова балка» у 1993 р. йому 
присуджено Державну премію України імені 
Тараса Шевченка в галузі літератури. 
Незважаючи на те, що від часу написання 
роману пройшло вже не одне десятиліття, текст 
не втратив своєї художньої вартості. «Орлова 
балка» – це знаковий в українській літературі 
твір, що показує становлення та розвиток 
громадської позиції людини, творчої особистості, 
патріота в тоталітарній системі. Цей роман не міг 
бути надрукований на Батьківщині, тому з’явився 
у 1982 р. в Балтіморі (США).  

Помер М.Руденко 1 квітня 2004 року. 
Похований у Києві на Байковому кладовищі 
(ділянка № 49б). 

Микола Руденко пройшов складний шлях – 
від політрука на фронтах Другої світової війни та 
відданого комуністичним ідеалам щирого 
комуніста до протистояння державній 
тоталітарній системі – і жодного разу не йшов на 
компроміс із власною совістю.  

Зі змінами, які, на жаль, дуже повільно 
проходять в Україні, суспільство тільки зараз 
починає усвідомлювати значущість постаті 
М. Руденка як громадянина i митця, унікальність 
його письменницьких i філософських уроків, 
масштабність його думок. У сучасній Україні 
тільки народжується національна свідомість, про 
яку мріяв і якої не вистачало М. Руденку.  
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ  

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ   

Н.Н.Н.   СУКАЧОВАСУКАЧОВАСУКАЧОВА   

Національно-патріотичне виховання дітей та 
молоді – це комплексна, системна і 
цілеспрямована діяльність органів державної 
влади, громадських організацій, сім’ї, закладів 
освіти, інших соціальних інститутів щодо 
формування у молодого покоління високої 
національно-патріотичної самосвідомості, 
почуття вірності, любові до України, турботи про 
благо своєї нації й держави. 

Нормативно-правовою базою національно-
патріотичного виховання в Україні є Стратегія 
національно-патріотичного виховання, затверд-
жена Указом Президента України від 13.10.2015 
року № 580/2015, Концепція національно-
патріотичного виховання дітей і молоді, 
затверджена наказом Міністерства освіти і науки 
України від 16.06.2015 № 641. 

Перед Україною як багатонаціональною 
державою у сучасних умовах постало завдання 
вироблення такого змісту патріотизму, що 
якнайбільше сприятиме вихованню громадян-
патріотів у XXI столітті. Необхідність 
теоретичного осмислення нових підходів до 
здійснення патріотичного виховання молодої 
людини в сучасних умовах актуалізує вивчення 
праць педагогів О. Вишневського, Т. Завго-
родньої, П. Ігнатенка, П. Кононенка,  
Н. Косарєвої, Л. Крицької, М. Стельмаховича,  
Б. Ступарика, К. Чорної. 

Національно-патріотичне виховання учнів 
закладів загальної середньої освіти, ураховуючи 
нові суспільно-політичні реалії в Україні, – 
справа, що за своїм значенням є стратегічним 
завданням. Для реалізації цих глобальних 
завдань необхідна системна робота, яка 
передбачає забезпечення гармонійного 
співвідношення різних напрямів, засобів, методів 
виховання учнів у процесі навчання та 
позакласної роботи.  

Потенційні партнери у національно-
патріотичному вихованні: педагоги закладів 
загальної середньої освіти і позашкільних 
навчальних закладів, учасники АТО, дитячі та 
молодіжні громадські організації, батьківська 
громадськість, центри національно-патріотичного 
виховання, центри туризму та краєзнавства, 
відділи у справах молоді та спорту, спортивні 

школи, громадські організації. 
Слід чітко усвідомлювати завдання патріо-

тичного виховання, щоб робота з учнями, 
спрямована на національно-патріотичне 
виховання, викликала відгук у їхньому серці, 
пробуджувала лише позитивні емоції, була 
зрозумілою, відповідала запитам сучасного 
підростаючого покоління. 

Учителі мають ґрунтовно опрацювати терміни 
«патріотизм», «нація», їх розуміння учнями.  
Необхідно  акцентувати  увагу на тому, що 
патріотизм в нинішній час проявляється не лише 
в боротьбі на Сході із зовнішнім ворогом, не 
тільки в надзвичайних ситуаціях, але є 
звичайним станом повсякденного життя людини. 

Завданнями національно патріотичного 
виховання є: 
 утвердження  у  свідомості  і  почуттях  

особистості  патріотичних цінностей, 
переконань і поваги до культурного та 
історичного минулого України; 

 виховання поваги до Конституції України, 
Законів України, державної символіки; 

 підвищення престижу військової служби, а 
звідси – ставлення до солдата як до 
захисника Вітчизни; 

 усвідомлення взаємозв’язку між 
індивідуальною свободою, правами людини 
та її патріотичною відповідальністю; 

 сприяння набуттю дітьми та молоддю 
патріотичного досвіду на основі готовності до 
участі в процесах державотворення, уміння 
визначати форми та способи своєї участі в 
життєдіяльності громадянського суспільства, 
спроможності дотримуватись законів та 
захищати права людини, готовності взяти на 
себе відповідальність, здатності вирішувати 
конфлікти відповідно до демократичних 
принципів; 

 формування толерантного ставлення до 
інших народів, культур і традицій; 

 утвердження гуманістичної моральності як 
основи громадянського суспільства; 

 культивування кращих рис української 
ментальності – працелюбності, свободи, 
справедливості, доброти, чесності, обереж-
ного ставлення до природи; 
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 формуванню мовленнєвої культури; 
 спонукання зростаючої особистості до 

активної дії українофобству, аморальності, 
сепаратизму, шовінізму, фашизму [3]. 
Отже, на сучасному етапі розвитку України, 

коли існує пряма загроза втрати державної 
незалежності, виникає нагальна необхідність 
здійснення системних заходів, спрямованих на 
посилення патріотичного виховання учнівської 
молоді – формування нового українця, що діє на 
основі національних та європейських цінностей. 
Це повага до державних символів України (Герба, 
Прапору, Гімну); участь у громадсько-політичному 
житті країни; повага до прав людини; верхо-
венство права; толерантне ставлення до 
цінностей і переконань представників іншої 
культури, а також до регіональних та національно-
мовних особливостей; рівність усіх перед 
законом; готовність захищати суверенітет і 
територіальну цілісність України. 

Змістом національно-патріотичного виховання 
учнів має бути: 
 усвідомлення національної самобутності й 

національно-культурної ідентичності 
українського народу; 

 пошанування історичних постатей – носіїв 
національного ідеалу, доленосних подій і 
звитяг українського народу;  

 належне поцінування героїчної боротьби 
українського народу за незалежність, 
територіальну цілісність та державний 
суверенітет України; 

 знання української мови як національної 
цінності; 

 виховання у дітей і молоді відданості у 
розбудові української нації і державності; 

 формування національно-патріотичного 
світогляду та цінностей дітей і молоді; 

 усвідомлення та примноження досягнень 
українського народу, його інтелектуальних і 
духовних здобутків; 

 формування активної громадянської, 
державницької позиції, власної гідності дітей 
та молоді; 

 відновлення традицій національно-визвольних 
змагань і підвищення престижу військової 
служби [3].  
Особливою формою роботи має стати 

створення та популяризація діяльності  
регіональних Центрів  військово-патріотичного 
виховання дітей та молоді.  

Головним завданням Центрів є: 
 фізична та професійна підготовка дітей та 

учнівської молоді до служби в Збройних 
Силах України; 

 патріотичне виховання на традиціях 
українського козацтва; 

 пропаганда здорового способу життя; 
 волонтерська та пошукова робота; 
 проведення масових заходів, спрямованих на 

підвищення рівня знань молоді про стандарти 
НАТО та престижність проходження 
військової служби за контрактом у Збройних 
Силах України. 
Реалізація Стратегії забезпечуватиметься 

спільними зусиллями органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, громадських 
організацій, сім’ї, закладів освіти, інших 
соціальних інститутів. Оцінка ефективності 
реалізації Стратегії ґрунтуватиметься на 
результатах виконання плану.  

Індикаторами ефективності реалізації заходів 
із національно-патріотичного виховання учнів 
мають стати, зокрема: 
 збільшення відвідування учнями закладів, що  

популяризують культурні та національно-
мистецькі традиції українського народу, а 
також експозицій музеїв, присвячених 
національно-визвольній боротьбі за 
незалежність і територіальну цілісність 
України; 

 підвищення рівня знань в учнів про видатних 
особистостей українського державотворення,  
визначних вітчизняних учених, педагогів, 
спортсменів, провідних діячів культури і 
мистецтва, а також духовних провідників 
українського народу; 

 збільшення передплати та обсягів 
розповсюдження україномовних дитячих і 
молодіжних друкованих видань; 

 збільшення кількості глядачів на переглядах 
творів кіномистецтва, що розкривають 
героїчне минуле та сьогодення українського 
народу; 

 розширення сфери застосування української 
мови дітьми та молоддю; 

 збільшення кількості дітей і молоді, які 
пишаються своїм українським походженням, 
громадянством; 

 збільшення кількості дітей і молоді, які 
подорожують в інші регіони України та до 
держав Європейського Союзу; 

 збільшення чисельності членів громадських 
об’єднань, діяльність яких спрямована на 
національно-патріотичне виховання дітей і 
молоді; 

 збільшення кількості проведених зустрічей 
дітей і молоді з ветеранами війни, борцями за 
незалежність України у XX столітті, 
учасниками антитерористичної операції в 
Донецькій та Луганській областях; 

 збільшення чисельності молоді, готової до 
виконання обов’язку із захисту Батьківщини, 
незалежності та територіальної цілісності 
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України; 
 збільшення заходів із ушанування героїв 

боротьби українського народу за 
незалежність і територіальну цілісність 
України [5]. 
Події, які переживає народ України ще раз 

засвідчили: проголошена у 1991р. державна 
незалежність потребує постійного захисту,  
глибокого розуміння та оцінки того, що 
відбувається навколо нас.    

Актуальним є організація збирання та 
поширення інформації про героїчні вчинки 
українських військовослужбовців, бійців 
добровольчих батальйонів у ході російсько-
української війни, волонтерів та інших громадян, 
які зробили значний внесок у зміцнення 
обороноздатності України. 

Героїчні й водночас драматичні події 
останнього часу спонукають до оновлення 
експозицій шкільних музеїв і кімнат бойової 
слави, зокрема щодо інформації про учасників 
АТО та волонтерів. з даної території; необхідно 
взяти шефство над родинами учасників ATO, які 
цього потребують 

Саме тому на уроках, присвячених 
сьогоденню,  особлива увага приділяється ролі 
учасникам  бойових дій на Сході України.  

Варто зауважити також на волонтерській 
діяльності педагогів, учнів, батьків як такій, що 
сприяє встановленню соціальних зв’язків, 
набуттю дітьми шанобливого ставлення, 
формуванню соціально значущої ініціативності      

В цілому важливим є формування засобами 
змісту навчальних предметів якостей 
особистості, що характеризуються ціннісним 
ставленням до суспільства, держави, самихсебе 
та інших. 

Рекомендується широко використовувати 
документи, спогади, кіно- і фотоматеріали, 
наприклад: «Хто і кому передавав 
Донбас?» (http://obozrevatel.com/blogs/74392- 
donbass-peredali-ukraine-s-ili-donbass-otnyali-u-
nee.htm), звукозаписи, які допоможуть створити 
на уроках  відповідну емоційну атмосферу, 
підсилять виховний вплив навчального 
матеріалу [1. с.78]. 

Завданням медіаосвіти (медіаграмотності) 
учителів є:  
 підготовка учнів до життя в сучасних 

інформаційних умовах на основі аудіо-
візуальної грамотності;  

 розвиток навичок із розуміння та 
усвідомлення наслідків впливу різних видів 
медіа на психіку особистості та суспільства в 
цілому;  

  підготовка учнів до свідомого існування в 
медіасередовищі та органічної інтеграції в 

медіакультуру через формування критичного 
відношення до аудіовізуального продукту;  

  перетворення учнів, як споживачів 
аудіовізуального продукту, у свідомих і 
творчих користувачів масмедіа;  

  вироблення імунітету до маніпулятивної дії 
екрану.  
Аудіовізуальні інформаційні технології в 

сучасному суспільстві поряд з навчальними 
функціями формують свідомість учнів. 
Особливого значення медіаосвіта й 
аудіовізуальна грамотність набувають в контексті 
підготовки учнівської молоді до взаємодії зі 
складним інформаційним світом, вільного 
входження юнацтва та молоді в полікультурний 
простір.  

Наголошуємо, що саме вчитель є 
представником сучасної культури в соціумі для 
учнів. Від рівня інформаційно-комунікативних 
знань і вмінь учителя залежатиме рівень 
медіакультури учнів. Тому медіаосвіта 
(медіаграмотність) поряд з педагогікою має дати 
додаткову освіту учням, яка буде підґрунтям для 
стійкої психіки та свідомості до несприятливого 
зовнішнього впливу. Отже, медіаосвіта та основи 
аудіовізуальної грамотності сприятимуть 
створенню культурного й духовного середовища, 
підготують учнів до життєдіяльності в 
інформаційному суспільстві.  

Успішність національно-патріотичного 
виховання значно підвищиться, якщо ми 
навчимося протидіяти маніпуляціям і пропаганді.  

Ось деякі поради, як протистояти 
маніпуляціям і пропаганді. 

Пам’ятайте, що патріотизм не має нічого 
спільного з ідеологічними спекуляціями і не може 
розбудовуватися на ненависті. Патріотизм – це 
чітке усвідомлення своєї любові до ближнього й 
любові до «раtriam» – землі, предків і нащадків.  

Пропаганда впливає на людей з різною 
інтенсивністю. Найголовніше завдання у протидії 
пропаганді – це розрив шаблонів. Намагайтеся 
читати про новини, а не слухати чи дивитися ТV. 
Коли людина читає, вона мислить критичніше і її 
не так просто ввести в оману.  

Візьміть за правило будь-яку інформацію 
сприймати крізь сито критичного мислення, це не 
дасть перетворити усі свої почуття на ненависть. 
Пам’ятайте, що ненависть – це «хвороба 
мислення». Люди починають розуміти, що з ними 
зробила пропаганда, одразу, як тільки 
виключаються хвилі ненависті. 

Намагайтеся спокійно осмислити сутність 
інформації, бо переформатування свідомості 
відбувається за допомогою підміни понять, коли 
слова підмінюють правдиву суть її видимістю 
(«ввічливі чоловічки» – рятівники й захисники 

http://obozrevatel.com/blogs/74392-%20donbass-peredali-ukraine-s-ili-donbass-otnyali-u-nee.htm
http://obozrevatel.com/blogs/74392-%20donbass-peredali-ukraine-s-ili-donbass-otnyali-u-nee.htm
http://obozrevatel.com/blogs/74392-%20donbass-peredali-ukraine-s-ili-donbass-otnyali-u-nee.htm
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Пам’ятайте, що патріотизм не має нічого 
спільного з ідеологічними спекуляціями і не може 
розбудовуватися на ненависті. Патріотизм – це 
чітке усвідомлення своєї любові до ближнього й 
любові до «раtriam» – землі, предків і нащадків.  

Пропаганда впливає на людей з різною 
інтенсивністю. Найголовніше завдання у протидії 
пропаганді – це розрив шаблонів. Намагайтеся 
читати про новини, а не слухати чи дивитися ТV. 
Коли людина читає, вона мислить критичніше і її 
не так просто ввести в оману.  

Візьміть за правило будь-яку інформацію 
сприймати крізь сито критичного мислення, це не 
дасть перетворити усі свої почуття на ненависть. 
Пам’ятайте, що ненависть – це «хвороба 
мислення». Люди починають розуміти, що з ними 
зробила пропаганда, одразу, як тільки 
виключаються хвилі ненависті. 

Намагайтеся спокійно осмислити сутність 
інформації, бо переформатування свідомості 
відбувається за допомогою підміни понять, коли 
слова підмінюють правдиву суть її видимістю 
(«ввічливі чоловічки» – рятівники й захисники 
віртуальної «Новоросії», а українські військові, 
які захищають свою землю, «фашисти» і 
«карателі»).  

Пам’ятайте, що пропаганда вимикає 
мислення й безжально б’є на підсвідомість, на 
емоції. Вона обирає найболючіші теми й аспекти, 
не залишає споживачам інформації надії. Факти 
не склеюються в заданому річищі? То зверніть 
увагу:  фактів у типовому пропагандистському 
матеріалі зазвичай обмаль. Натомість – 
коментарі, коментарі до коментарів, умовиводи з 
припущень і припущення з умовиводів. Факти 
правлять лише за стартовий майданчик, а далі 
йде вільне плавання в каламуті. Натомість 

емоцій  через край, емоції зашкалюють і 
остаточно забивають собою наявну крихту 
фактів.  

Підвищуйте медійну грамотність, не дові-
ряйте безумовно жодному джерелу, відпові-
дально ставтесь до новин і перевіряйте 
реальність і професійність експертів, походження 
фотографій і геолокацію на них; звертайте увагу 
на деталі назв і термінів; за можливості уточ-
нюйте інформацію безпосередньо у першо-
джерел, що часто можна зробити на сторінках у 
соціальних мережах.  

Зберігайте об’єктивність і самокритичність, 
спирайтеся на багаторічний  власний досвід, усе 
бачене на власні очі й багато разів пережите 
особисто. Будьте правдивими та відкритими до 
аргументів інших людей.  

Перешкоджайте проявам расизму, шовінізму, 
приниженню гідності іншомовних людей і 
підкреслюйте словом і ділом моральний наратив 
демократії, толерантності, прав людини та 
верховенства права, територіальної цілісності та 
єдності народів України [1. с.89]. 

Важливо розуміти, що людина не може жити 
без цінностей, однак їх пріоритетність упродовж 
життя змінюється, під впливом різноманітних 
обставин можуть виникати нові смисложиттєві 
орієнтири.  

Патріотизм – це почуття-цінність. Немає 
сильного почуття (переживання) – немає 
цінності. Педагогам важливо пам’ятати, що 
цінності (у тому числі й патріотизм) 
формуюються. Ефективності таких процесів 
сприяють вдало підібрані форми, методи, 
прийоми виховної роботи, особистісний приклад 
значущих для учнівської молоді осіб.  

Перелік використаних джерел: 
 

1. Бех І.Д. З Україною в серці (тренінг з патріотичного виховання дітей та молоді) : посіб. / І. Д.Бех, 
В. І. Кириченко, Ж. В. Петрочко. – 2-ге вид., змін. Харків, 2016. 140 с. 

2. Іванов В.Ф, Волошенюк О.В. Медіаосвіта та медіа грамотність Підручник / За науковою 
редакцією В. В. Різуна. Київ: Академія української преси, 2013. 352 с. 

3. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходи щодо реалізації 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичні рекомендації щодо 
національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах  
[Електронний ресурс]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v06418 

4. Лист Інституту модернізації змісту освіти від 25.07.2016 № 2.1/10-1828, Методичні рекомендації 
з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році. 
[Електронний ресурс]. URL : https://imzo.gov.ua/.../list-imzo-vid-25-07-2016- 2-1-10-1828-pro-
metodichni-rekom… 

5. Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки, 
затверджена Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 [Електронний 
ресурс]. URL : https://zakon5.rada.gov. ua/laws/show/580/ 2015 
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Сьогодні особливого значення набувають 
демократизація та гуманізація освітнього 
процесу, створення умов для опанування 
надбань національної та загальнолюдської 
культури, виховання високих моральних і 
громадянських якостей. Сучасний етап розвитку 
України потребує від закладів освіти здійснення 
системних заходів, спрямованих на виховання 
людини-громадянина, різнобічно та гармонійно 
розвиненої, національно свідомої, 
високоосвіченої, життєво компетентної, здатної 
до саморозвитку та самовдосконалення. 

Останнім часом зусилля українських 
науковців і педагогів-практиків спрямовані на 
пошуки оптимальних шляхів реалізації 
громадянської освіти молоді. Важливо пам’ятати, 
що громадянськість, як зазначено в Концепції 
громадянського виховання, – це фундамен-
тальна духовно-моральна якість, світоглядно-
психологічна характеристика особистості, що 
має культурологічні засади; це реальна 
можливість утілення в життя сукупності 
соціальних, політичних і громадянських прав 
особистості, її інтеграція в культурні й соціальні 
структури суспільства. Наголосимо, що грома-
дянська освіта тісно пов’язана з формуванням 
громадянської компетентності особистості.  

Загальний аналіз сутності поняття грома-
дянської компетенції, характеристику компетен-
тностей в освітніх системах зарубіжних країн та 
України здійснили на попередньому етапі 
дослідження І. Єрмаков, Е. Зеєр, О. Локшина,  
О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко та інші 
дослідники. Дослідження цих та інших науковців 
дають змогу зосередитися на проблемі 
впровадження ключових компетентностей в 
освітній процес та окремо розглядати грома-
дянську компетентність як одну із ключових. На 
думку О. Пометун, одним із найважливіших 
завдань сучасного виховання є формування 
людини-громадянина, для якої демократичне 
громадянське суспільство стане осередком 
реалізації творчих можливостей, задоволення 
особистих та соціальних інтересів [4, с. 5]. 

Мета статті – здійснити аналіз наукових 

джерел з проблеми формування та розвитку 
громадянської компетентності.  

Громадянська освіта як елемент системи 
освіти в цілому в сучасних умовах складає 
базову та системну проблему в контексті 
розвитку українського громадянського суспіль-
ства, оскільки через неї (як через інститут 
громадянського суспільства) формуються та 
виражаються цінності, інтереси та потреби 
індивідів та їхніх колективів [1]. 

Дослідниця з історії громадянського 
виховання в Україні Н. Чиркова підкреслює, що 
залежно від політичного ладу – ліберального, 
демократичного чи авторитарного – формується 
і запит на відповідальних та освічених громадян 
чи обмежених виконавців [5]. Спираючись на 
таку тезу, можна чітко усвідомлювати залежність 
ролі й функцій громадянської освіти від потреб 
суспільства. Інакше кажучи, громадянську освіту 
у кожному окремому випадку, тобто у 
конкретному суспільстві з притаманними рисами 
культурно-історичного розвитку, необхідно 
планувати, спрямовувати й здійснювати як 
суспільно-політичний феномен. Це підтвер-
джується й прикладами здійснення грома-
дянської освіти в різних країнах світу. 

Загалом громадянська освіта нині офіційно 
так і не стала предметом окремого викладання 
та навчання. Національно-патріотичне вихо-
вання традиційно з часів проголошення 
незалежності України мало важливіше значення, 
тому навчальні підходи можна розглядати як 
безсистемне використання різних інструментів, 
спрямованих на вирішення дилеми між 
національним вихованням у значенні патріотизму 
та громадянським вихованням у значенні 
основних цінностей прав людини та демократії 
[6]. 

Сучасні розвідки спрямовані на те, щоб 
змінити цей двобічний підхід, проте немає 
єдиного розуміння різних суб’єктів, а є лише 
механічне поєднання різних підходів із великою 
кількістю суперечливих моментів. Зокрема, 
аналіз проекту Концепції громадянської освіти в 
Україні [3] демонструє дуже широке розуміння 

КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИКОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИКОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ   Р.Р.Р.   МОРОЗМОРОЗМОРОЗ   

ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
І ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА  

В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 



Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» №2 (42), 2019 

26 

мети та завдань громадянської освіти та, по суті, 
перетворює всі предмети загальноосвітньої 
школи, за винятком фізико-математичної галузі, 
на провідників громадянської освіти.  

Знання про громадянське суспільство повинні 
підкріплюватися громадянськими навичками та 
цінностями, необхідними для активної участі в 
суспільному житті. Тому на практичних заняттях 
у класі, у суспільному житті за стінами школи 
повинні розвиватися певні навички поведінки та 
якості, що підкреслюють необхідність лідерства, 
співпраці, довіри, толерантності, громадян-
ськості, впевненості в собі. 

Поняття громадянської компетентності, як 
наголошує О. Пометун, відносно нове. Під ним 
науковець розуміє здатність, спроможність 
людини активно, відповідально й ефективно 
реалізовувати громадянські права й обов’язки з 
метою розвитку демократичного суспільства 
[4,  с. 6]. Таке трактування громадянської 
компетентності пов’язане з поняттям компе-
тентнісного підходу в освіті, коли основний 
наголос робиться не просто на отриманні певної 
суми знань і вмінь, а й на формуванні 
системного набору компетенцій.  

Застосування компетентнісного підходу щодо 
громадянської освіти передбачає, що 
громадянська компетентність разом із 
громадянськими цінностями та досвідом 
громадянських дій повинна становити один із 
найважливіших результатів громадянського 
виховання. Як слушно зауважують теоретики, 
громадянська компетентність може розкриватися 
через ключові компетентності, кожна з яких 
характеризується певними спроможностями.  

Тут можна виокремити дослідницьку 
компетентність – уміння, пов’язані з аналізом та 
оцінкою сучасної соціальної ситуації; 
компетентність соціального вибору, пов’язану з 
умінням зробити вибір і прийняти рішення в 
конкретній соціальній ситуації, знайти вихід із 
складної соціальної проблеми; компетентність 
соціальної дії, що передбачає наявність умінь 
для реалізації прийнятого рішення чи вибору; 
комунікативну компетентність, сутність якої 
полягає в органічній взаємодії з іншими людьми 
в процесі розв’язання певної соціальної 
проблеми; навчальну компетентність, пов’язану з 
необхідністю подальшої освіти в постійно 
змінюваних соціальних умовах.  

Складовими громадянської компетентності, 
за О. Пометун, є три елементи: ціннісний 
(ставлення, ціннісні орієнтації, переживання 
тощо), діяльнісний (уміння й навички) і 
процесуальний, що стосується сфери 
самореалізації. Реалізація ціннісного компонента 
відбувається шляхом відбору та структурування 

навчального матеріалу, забезпечення умов щодо 
формування демократичних цінностей, орієн-
тацій, сприйняття ідеалів демократії, вироблення 
ставлень і мотивів діяльності. Реалізація 
діяльнісного компонента здійснюється через 
інтерактивне навчання, організацію цілеспря-
мованої активної пізнавальної діяльності 
конкретного індивіда. Реалізація процесуального 
компонента відбувається шляхом організації 
навчального процесу, зміни пріоритетів, розвитку 
вмінь самоорганізації, самоуправління і здатності 
до критичного мислення [4, с.  6–7].  

Громадянська компетентність, на думку 
вчених-дослідників, відноситься до ключових. 
Ключова компетентність є об’єктивною 
категорією, що фіксує певний рівень розвитку в 
особистості суспільно визнаного комплексу 
знань, умінь, навичок, ставлень, орієнтацій. Тому 
і громадянську компетентність учня ми будемо 
розуміти як сукупність освітніх елементів, що 
складається з сукупності знань, умінь, навичок, 
переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, 
переконань особистості. Вони допомагають 
людині усвідомити своє місце в суспільстві, 
обов’язок і відповідальність перед 
співвітчизниками, батьківщиною і державою [1]. 

Виховати в учня громадянську компетен-
тність означає сформувати в нього комплекс 
особистісних якостей і рис характеру, що є 
основою специфічного способу мислення та 
спонукальною силою повсякденних дій, вчинків, 
поведінки. Це патріотична самосвідомість, 
громадянська відповідальність і мужність, 
готовність трудитися для розвитку держави, 
захищати її, підносити міжнародний авторитет. 
Це повага до батьків, свого родоводу, традицій 
та історії рідного народу, усвідомлення своєї 
незалежності як його представника, спадкоємця 
й наступника. Це дисциплінованість, 
працьовитість, завзятість, творчість, почуття 
дбайливого господаря своєї землі, піклування 
про її природу, екологію. Ці та інші якості й риси 
формуються в процесі засвоєння учнями 
духовних надбань рідного народу, 
цілеспрямованого національного виховання як 
системи ідей, поглядів, переконань, традицій, 
звичаїв та інших форм соціальної політики 
українського народу, спрямованих на організацію 
життєдіяльності підростаючих поколінь, 
виховання їх в дусі природно-історичного 
розвитку матеріальної і духовної культури нації. 

Отже, саме для забезпечення формування 
громадянської компетентності й необхідна 
громадянська освіта. Мета і завдання 
громадянської освіти віддзеркалені в усіх 
навчальних предметах, але особливу увагу 
приділено соціально-гуманітарному циклу, адже 
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саме ці предмети формують уявлення про 
суспільство і допомагають набути громадянських 
компетентностей. 

Як не дивно, громадянську освіту можна 
поєднати з критичним мисленням. З метою 
поєднання розвитку критичного мислення та 
прищеплення цінностей Стенфордська 
філософська енциклопедія пропонує викорис-
товувати дві фази виховання. На першій фазі 
учням прищеплюють необхідні чесноти (на 
кшталт чесності, ввічливості, поваги, 
толерантності тощо) та цінності, пов’язані з 
демократією. На цьому етапі відбувається 
виховання в учнів уміння цінувати наявні в них 
права та обов’язки. На другій фазі виховання 
потрібно поставити дітям запитання про те, чи 
потрібно виконувати свої обов’язки, коли права 
не захищені. І в такий спосіб спонукати молодь 
до критичного мислення [6]. 

Визначальною рисою людини-громадянина 
має бути громадянськість. Громадянськість – це 
готовність людини реалізувати свої права та 
обов’язки, поважати права та свободи інших 
громадян, розуміти відповідальність перед 
суспільством і державою за свої вчинки. 
Громадянська компетентність є інтегративною 
характеристикою особистості, яка включає й 
певний рівень психологічної готовності до 
активного здійснення суспільного життя – 
громадянськості [1].  

Тож висновок цілком логічний: формування 
громадянської компетентності потребує системи 
громадянської освіти. Варто звернути увагу на 
той факт, що завдання створення умов для 
становлення громадянської компетентності не 
може бути вирішене лише засобами традиційної 
освіти (йдеться про дисципліни і курси соціально-
політичного циклу), оскільки громадянська 
компетентність базується на цілому комплексі 
компетентностей [6]. 

Досить вагому роль у цьому процесі 
відіграють інші освітні компоненти (нова 
ідеологія; новий зміст освіти; відповідна 
організація освітнього процесу; новий спосіб 
взаємодії суб’єктів освітнього процесу). Ось чому 
більшість учених наполягає на тому, що 
стандарти громадянського виховання повинні 
будуватися на принципово новій основі як 

багаторівневі та багатопозиційні стандарти-
орієнтири. У зв’язку з цим постає питання про 
роль навчальних дисциплін у громадянській 
освіті. 

Найліпше починати вивчати права людини 
саме з дитинства і продовжувати навчатися 
протягом усього життя. Тому освіта з прав 
людини має стати вагомою часткою освітнього 
процесу. Уроки з громадянської освіти повинні 
бути цікавими, системними і будуватися за 
принципом доступності та послідовності. 

Відповідно, всі заходи, що проводять за цією 
тематикою, мають ґрунтуватися на знаннях, які 
учні отримали під час уроків. Процес викладання 
громадянської освіти треба спрямувати на 
спонукання молоді до участі в процесах 
розбудови громадянського суспільства, а не 
лише до усвідомлення своєї приналежності до 
певної нації та держави. Під час активного 
проведення курсу з використанням «мозкового 
штурму», дебатів, конференцій, диспутів тощо, 
учні проявляють свою творчість та ініціативу, 
розвивають критичне мислення й уміння 
аналізувати, ставити запитання та знаходити 
відповіді на них, відстоювати свої права та 
поважати інтереси інших, брати активну участь у 
громадському житті. Також можна організувати 
проекти, які стосуватимуться проблеми взаємин 
між різними етнічними групами, статями тощо. 

Отже, громадянська освіта як засіб підготовки 
молоді до повноцінного життя в демократичному 
суспільстві, завжди була і є пов’язаною з 
соціально-економічними й культурними 
чинниками суспільства, з політичними й 
геополітичними інтересами держави. 
Формування громадянської компетентності учнів 
в умовах закладу освіти передбачає створення 
спеціальних навчальних ситуацій для розвитку в 
школярів основ громадянської дії та поведінки. 
Лише за таких умов можна говорити про 
формування ключової компетентності людини, 
яка, ґрунтуючись на освітньому складникові та 
доповнюючись елементами сімейного виховання 
та соціалізації особистості, передбачає здатність 
особи самостійно діяти в складній, часто 
невизначеній ситуації під час вирішення 
актуальних для неї проблем громадянського 
життя. 

Перелік використаних джерел 
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МОНІТОРИНГМОНІТОРИНГМОНІТОРИНГ   Г.Г.Г.   БРАТКОВАБРАТКОВАБРАТКОВА   

ЧИТАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ  
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  
(за результатами моніторингового дослідження ) 

Формування читацької компетенції є одним із 
базових завдань початкової школи, належне 
виконання якого закладає основи для 
подальшого розвитку дитини. Нині школа 
докладає значних зусиль передусім для 
формування естетично багатої, духовної, творчої 
дитини, закладає основу для продовження 
вивчення нею курсів літератури на наступних 
рівнях освіти. Але одночасно ігнорує той 
очевидний факт, що в реальному житті сучасна 
дитина набагато частіше змушена мати справу 
не з високохудожніми текстами, а з текстами 
більш «приземленого», ужиткового характеру, які 
призначені для навчання, розширення світогляду 
про навколишню дійсність, орієнтування у світі, 
по-іншому, з інформаційними текстами. 

Сьогодні стає загальновизнаним той факт, 
що з розвитком інформаційного суспільства, 
суспільства знань зміст поняття «читацька 
компетентність» змінюється. Сучасна людина 
змушена жити у світі, де зростає і кількість, і 
різноманітність писемних текстів, де все більшій 
кількості людей доводиться використовувати ці 
тексти по-новому й у набагато складніших 
ситуаціях, ніж раніше. Саме тому освіта в галузі 
читання зазнає в наш час суттєвого 
переосмислення. Донедавна її метою в багатьох 
країнах світу було передусім формування вмінь і 
навичок читання для накопичення та засвоєння 
інформації. Сьогодні ж йдеться передусім про 
формування здатності особи працювати з будь-
якими видами інформації – текстової й 
нетекстової, знаходити доступ до неї в 
різноманітних джерелах (паперових і 
електронних), розуміти, належно осмислювати, 

оцінювати її та застосовувати. 
Читацька компетентність – здатність особи 

широко розуміти текст як частину повсякденного 
життя й навчальної діяльності, шукати нову 
інформацію, відтворювати та використовувати її, 
інтерпретувати зміст, осмислювати й оцінювати 
зміст і форму тексту. 

У вітчизняній і зарубіжній методичній 
літературі наголошується, що вже в початковій 
школі учні мають під час читання бути здатними 
активізувати й використовувати фонові знання, 
генерувати й ставити питання, робити висновки, 
які випливають із тексту, узагальнювати 
інформацію тощо.  

У межах моніторингового дослідження 
означені когнітивні читацькі процеси були названі 
в такий спосіб: 1) знаходження інформації; 2) 
формулювання простих висновків; 3) 
інтерпретування й узагальнення (інтегрування) 
інформації; 4) аналізування та оцінювання 
форми та змісту тексту.  

Для звітування про результати оцінювання 
рівня сформованості читацької компетентності 
випускників початкової школи  була використана 
шкала 100–300. На ній визначено два основні 
пороги сформованості читацької компетентності – 
базовий і високий, які відповідають 170 і  
230 балам відповідно. 

Базовий рівень сформованості читацької 
компетентності вимагає від  учня знаходити в 
текстах явно наведену інформацію, робити 
прості висновки на основі інформації, видобутої з 
невеликого за обсягом фрагмента тексту, 
інтегрувати незначну частину фактичної, 
конкретної інформації тексту й забезпечувати її 

4. Пометун  О. Теоретичні засади формування громадянської компетентності учнівської молоді. 
Управління школою. 2005. №8 (92). С. 5–8. 

5. Чиркова Н.О. Громадянська освіта як імператив розвитку громадянського суспільства. URL: 
http://www.e-patp.academy.gov.ua/pages/dop/20/files/2e8fa403-5445-4055-b5df . 

6. Шестопалюк О. Громадянська освіта як фактор формування громадянських компетентностей 
сучасної молоді. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.pdf . 

http://www.e-patp.academy.gov.ua/pages/dop/20/files/2e8fa403-5445-4055-b5df
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.pdf
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нескладну інтерпретацію. 
Високий рівень передбачає вміння учня 

знаходити за текстом інформацію і в одному, і в 
інших абзацах, ту інформацію, що 
розосереджена по тексту. Окрім формулювання 
прямих висновків, вони добре справляються із 
завданнями на аналіз і оцінювання тексту, 
можуть інтерпретувати й узагальнювати 
інформацію з різних фрагментів тексту, рисунків, 
таблиць тощо. 
За підсумками тестування учнів-учасників 
виявлено, що високий поріг (більше 230 балів) 
подолали 16,2 % випускників початкової школи, 
середній (200–230 балів) – 54,7 %, а базовий 
(200–170 балів) – 15,3 % (усього від 300 до 170 
балів отримали 86,2 % респондентів); 13,8 % 
учнів не володіють базовими читацькими 
вміннями, мають суттєві проблеми з читанням і 
розумінням текстів як художнього, так і 
інформаційного характеру (діаграма 1).

 
 

Діаграма 1. Рівні сформованості читацької 
компетентності учнів. 

 
Проаналізуємо результати виконання 

завдань базового та високого рівнів. 
Найбільш складною когнітивною читацькою 

операцією при виконанні тестових завдань 
базового рівня виявилося знаходження 
інформації в тексті (65,8 % правильних 
відповідей). Формулювати прості висновки з 
прочитаного здатні 70%, а інтерпретувати, 
інтегрувати інформацію 66,2 %; проводити аналіз 
та оцінювання змісту й форми тексту можуть 
69,5 % випускників початкової школи. Недос-
татньо сформовано уміння пошуку інформації в 
кількох фрагментах тексту: правильно виконали 
такі тестові завдання 55 % учнів; із тих, які не 
подолали базовий поріг, 40 %. Цей факт 
пояснюється, очевидно, тим, що учні замість 
роботи з текстом активізували, проігнорувавши 
повну інформацію із запропонованого тексту. 

Учні,  які виконали завдання на високому 
рівні, спроможні ефективно працювати з різними 
видами текстів, шукаючи й відбираючи з них не 

лише явно репрезентовану інформацію, але й ту, 
що не є очевидною, формулюючи  висновки на 
основі узагальнення досить значної за обсягом 
інформації. Результати виконання респондента-
ми тестових завдань на оволодіння складовими 
читацької компетентності  представлені на 
діаграмі  2.   

 
Діаграма 2. Результати виконання учнями 

завдань на оволодіння складовими читацької 
компетентності. 

 

Фактором, який впливає на досягнення учня є 
те, де він має шукати запитувану в тестовому 
завданні інформацію. Коли йдеться про те, щоб 
знайти потрібну відповідь, яка в тексті 
зосереджена в невеликому фрагменті (в межах 
одного, кількох сусідніх речень або в межах 
одного абазу), то майже 80 % учнів здатні це 
зробити. Якщо ж необхідно працювати з 
інформацією в кількох абзацах або проводити 
такий собі «скринінг» усього тексту, то успішність 
виконання завдань падає до позначки нижче 
60 %. Отримані дані доводять, що випускники 
початкової школи мають у середньому 
недостатньо сформовані навички й уміння 
працювати із текстом як цілісністю (діаграма 3).

 
Діаграма 3. Результати виконання завдання на 

пошук інформації в тексті. 

 
Значущою є різниця у середніх результатах 

виконання тестових завдань, у яких учням 
пропонується працювати з текстовою 
інформацією різного ступеня конкретності/
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абстрактності. Так, з’ясовано, що майже 70 %  
випускників початкової школи, працюючи з 
інформацією в тексті, здатні знаходити дані 
конкретного характеру. Наприклад, факти про 
місце й час події, характеристики об’єкта чи 
персонажа, що чітко вказані, кількість предметів 
тощо. Разом із тим виникає потреба оперувати з 
інформацією абстрактною (причина, наслідок, 
намір, мотив, почуття, ставлення, важливість, 
корисність, достовірність інформації тощо) 
успішність випускників початкової школи у 
середньому падає до 53 %. 

При переході до базової школи учневі 
доведеться все частіше мати справу з усе 
більшими масивами абстрактної інформації з усіх 
предметів, а тому питанню формування вмінь 
працювати з абстрактною інформацією в 
початковій школі має приділятися більша увага. 

У моніторинговому дослідженні вивчалася 
залежність результатів виконання тестів від 
закладів загальної середньої освіти, де учні 
здобували початкову освіту. Аналіз анкет 
засвідчив наявність дисбалансу між 
досягненнями учнів, що навчалися в різних типах 
населених пунктів. Найбільш разюча різниця між 
рівнем сформованості читацької компетентності 
спостерігається між результатами учнів, які 
здобували початкову освіту в містах обласного 
підпорядкування, та учнів, які відвідували 
заклади освіти, розташовані в селах (майже 20 
балів). Так, учні з міст обласного 
підпорядкування мають середній бал із читання 
207,7, а  учні з сіл – 189,8. Рівні читацької 
компетентності, які досягли учні різних закладів 
загальної середньої освіти в результаті 
виконання тестів, наведені на діаграмі 4. 

У межах дослідження офіційні дані щодо 
успішності учнів, які брали участь у тестуванні із 
читання, не збиралися. Але в анкеті учням було 
запропоновано самостійно вказати свою оцінку, 
яку вони отримали в попередньому навчальному 
семестрі із літературного читання та української 
мови. За підсумками аналізу цих даних і 
результатів виконання учнями тестів із читання 

виявлено, що шкільні оцінки корелюють із 
результатами, яких випускники початкової школи 
досягли під час тестування із читання. 

 
 

Діаграма 4. Результати  виконання  тестів у 
залежності від закладів, які відвідували учні. 

 

Можна зробити висновок, що тести із читання 
перевіряли не знання з предметів літературного 
читання й української мови, а вимірювали 
сформованість читацької компетентності. Учні з 
низькими шкільними оцінками змогли отримати 
досить високі бали за підсумками тестування, а 
деякі учні з високими оцінками за шкільною 
шкалою з літературного читання й української 
мови не змогли подолати високий поріг у 230 
балів.  

Отже, на рівень сформованості читацької 
компетентності впливає не лише навчання в 
межах мовно-літературних курсів, а й навчання з 
інших предметів, які передбачають роботу з 
текстовими матеріалами, зокрема інформаційно-
пізнавальними. 

Основна мета реформи загальної середньої 
освіти – перейти від школи  знань, здебільшого 
теоретичних, до школи компетентностей ХХІ 
століття, потрібних для успішної реалізації 
людини в житті. У цьому контексті завдання 
формування  читацької компетентності 
школярів є надзвичайно актуальним і 
важливим. 
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О.О.О.   БОРИСЕНКОБОРИСЕНКОБОРИСЕНКО   

ЯКІСТЬ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
ЗАКЛАДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Протягом останніх років національна система 
загальної середньої освіти України значно 

реформувалася. Зацікавленість держави в таких 
змінах пояснюється потребами суспільства, яке 
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часто висловлює незадоволення якістю. У 
Національній доктрині розвитку освіти України у 
XXI столітті говориться про те, що якість освіти є 
національним пріоритетом і передумовою 
національної безпеки держави, додержання 
міжнародних норм і вимог законодавства 
України. На вирішення цієї проблеми 
спрямовуються матеріальні, фінансові, кадрові 
та наукові ресурси суспільства і держави.  

Зважаючи на актуальність теми, Сумським 
обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти у період з 03.03.19 по 
22.03.19 року проведено моніторингове 
дослідження якості надання освітніх послуг у 
закладах загальної середньої освіти об’єднаних 
територіальних громад.  

У проведеному моніторингу взяло участь  
11 закладів загальної середньої освіти чотирьох 
об’єднаннях територіальних громад Сумської 
області. Загальна кількість респондентів 
дослідження  – 455 осіб:  15 (3 %) заступників 
директорів, 152 (33 %) учителя, 153 (34 %) учня  
10-11-х класів і 135 (30 %) батьків учнів.  

Якість освіти є багатовимірним поняттям. 
Воно характеризує ефективність педагогічного 
процесу, результат оволодіння певним рівнем 
знань і вмінь, розумового, фізичного та 
морального розвитку, якого  мають досягнути 
випускники освітнього закладу відповідно до 
запланованих цілей навчання та виховання. 
Розуміння якості освіти  різними суб’єктами 
педагогічної діяльності відбувається під впливом 
певної сукупності соціальних факторів 
(специфіки роботи, власних уявлень і життєвих 
цінностей тощо). Як зазначили заступники 
директорів і вчителі, якість освіти уособлюється у 
них з отриманням учнями знань, що пов’язані з 
життєвими ситуаціями та з формуванням навчальних 
компетентностей (рис.1). 

Рис. 1 Уявлення педагогічних працівників про зміст 
поняття «якість освіти». 

Якісною є освіта, що відповідає вимогам 
споживачів, потребам ринку праці, викликам 

сьогодення. Аналіз відповідей педагогів свідчить: 
близько третини опитаних не можуть дати 
однозначної відповіді щодо відповідності 
національної освітньої системи вимогам 
сучасності. 

Питання підвищення якості освіти, як показав 
проведений моніторинг, є актуальним для обох 
опитаних груп педагогічних працівників, проте 
їхні погляди відрізняються за оцінкою 
ефективності запропонованих шляхів оптимізації. 
І заступники директорів (100 %), і учителі (85 %) 
вважають, що найбільш актуальним є 
поліпшення матеріально-технічного та науково-
методичного забезпечення освітнього процесу 
закладів загальної середньої освіти. 23 % учителів  
обрали модернізацію системи підготовки 
педагогічних кадрів, тоді, як заступники 
директорів (53 %) наголосили на важливості 
участі України у міжнародних програмах 
оцінювання. 

Результати анкетування всіх груп 
респондентів щодо критеріїв, які слід покласти в 
основу оцінювання якості середньої освіти, 
подекуди відрізняються. Так, для батьків і дітей  
найважливішим критерієм  є рівень загального 
розвитку дітей, а для опитаних педагогів – 
розвиток життєвих компетентностей. Але, до 
переліку найважливіших показників (окрім 
зазначених раніше) всі респонденти дослідження 
віднесли прагнення учнів до нових знань і 
результативність складання випускниками 
державної підсумкової атестації та зовнішнього 
незалежного оцінювання (рис. 2).  

Рис. 2  Критерії оцінювання якості освіти. 

Такий критерій, як вихованість дітей, 
більшість респондентів не обрали.  

Проведене дослідження виявило, що батьки 
учнів найчастіше співвідносять якість освіти з 
розвитком індивідуальності їхніх дітей. Ця група 
споживачів освітніх послуг головними 
складовими якісної освіти вважає мотивацію 
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дитини до навчання як вдома, так і у школі  
(47%), високий рівень знань (50 %) та  високу 
кваліфікацію педагогів, які віддані своїй справі 
(70 %). 

Якість освіти є цілісною характеристикою і 
вимірюється не тільки певним обсягом набутих 
учнем знань, а й рівнем розвитку його 
загальнонавчальних  і спеціальних умінь, 
навичок, показниками особистісного розвитку, 
професійною компетентністю педагогів, 
ефективністю роботи, престижністю  закладів 
освіти. На якість освіти на рівні закладу також 
впливають різноманітні чинники, серед яких 
опитані групи педагогічних працівників 
виокремили мотивацію учнів (73 % заступників 
директорів та 60 % учителів), кваліфікацію 
учителів (47 % заступників директорів та 46 % 
учителів), матеріально-технічну базу закладів 
освіти (40 % та 53 % відповідно ). 

Незважаючи на проблеми, які існують 
(недостатню мотивацію учнів, низьку 
результативність навчання, залежність закладу 
від фінансової та матеріальної підтримки батьків, 
небажання батьків співпрацювати з педагогічним 
колективом), заклади активно працюють у 
напрямі підвищення ефективності надання 
освітніх послуг. Найбільш успішною є робота 
щодо забезпечення фізично-оздоровчого 
розвитку дітей, формування прагнення до 
здорового способу життя, морального розвитку 
учнів (вихованню загальнолюдських цінностей, 
норм і правил поведінки, поваги до інших людей) 
(рис.3). 

Рис. 3 Напрями роботи закладу освіти щодо 
забезпечення освітніх потреб споживачів. 

Здобуття якісних знань є важливим для всіх 
категорій опитаних респондентів, проте кількість 
батьків, які виокремили зазначену вище складову 
роботи освітнього закладу, лише 59 %. Майже 
збігається оцінка різними групами респондентів 
розвитку соціальної та комунікативної 
компетентностей учнів. Так, від 65 % до 73 % 
респондентів погодились з тим, що робота 
закладу у цьому напрямі є ефективною. Як 

зазначили респонденти (від 41 % до 53 %), 
подальшого вдосконалення потребує робота у 
напрямі практичного застосування учнями 
отриманих знань. У цілому, відповіді 
респондентів не мають особливих відмінностей, 
але оцінка батьками всіх запропонованих 
напрямів роботи закладів освіти є нижчою за 
оцінку опитаних педагогів. 

Аналіз відповідей заступників директорів і 
вчителів на запитання щодо чинників 
негативного впливу на організацію освітнього 
процесу у досліджених закладах дає підставу 
констатувати, що заважають педагогам, нестача 
бюджетних коштів (53 % заступників директорів і 
38 % учителів), необмежена кількість паперів і 
звітності (33 % заступників директорів та 40 % 
учителів), надмірна кількість обов’язкових 
заходів і конкурсів (25 %).  

На думку опитаних батьків, чинниками, які 
впливають на зниження якості освіти закладів, 
складна освітня програма (56 %), недостатнє 
фінансування (40 %), низький рівень кваліфікації 
педагогів (32 % відповідей). Тільки 7 % 
респондентів указали, що на якість освіти 
суттєво може вплинути переповненість класів. 
Отже, педагоги переважно наголошують на 
негативному впливі на якість освітніх послуг 
зовнішніх факторів. Але батьки відзначають 
такий внутрішній фактор, як низька кваліфікація 
учителів.  

Близько 70% батьків вважають кваліфі-
кованого учителя важливою складовою 
підвищення якості освіти своїх дітей. Формування 
особистості старшокласника, визнання її цінності 
й важливості для суспільства, розвиток життєвих 
і навчальних компетентностей учнів відбувається 
під впливом кваліфікованого педагога. 
Переважна більшість батьків (89 %) високо 
оцінили рівень компетентності учителів, які 
працюють у досліджених закладах загальної 
середньої освіти. Одночасно анкетування учнів 
виявило: 84 % респондентів указали, що своїм 
освітнім рівнем завдячують шкільним учителям. 

У ході проведеного дослідження учням було 
запропоновано визначити рівень задоволеності 
власною підготовкою з кожного навчального 
предмету.  Респонденти зазначили, що з 
більшості навчальних дисциплін вони мають 
переважно високий і достатній рівень підготовки 
(табл.1). 

Але серед запропонованих для оцінювання 
предметів є ті, підготовленість з яких учні оцінили 
нижчим рівнем. Так, 14 % опитаних незадоволені 
своєю підготовкою з математики, по 6 % 
опитаних –  з іноземної мови, біології та хімії.  

Про наявні проблеми щодо якості 
підготовленості   учнів   з   окремих   навчальних  
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Таблиця 1 
Задоволеність учнів рівнем своєї підготовки  

з окремих навчальних дисциплін 

 

дисциплін свідчить результативність зовнішнього 
незалежного оцінювання випускників дослід-
жених закладів. Незважаючи на те, що результат 
ЗНО не є абсолютним показником якості знань 
старшокласника, можна виявити спільні тенденції 
між самооцінюванням учнів і офіційною 
статистикою Українського центру оцінювання 
якості освіти. За підсумками минулорічного 
зовнішнього незалежного оцінювання з 
математики 46 % випускників досліджених 
закладів не подолали порогу «склав/ не склав», а 
половина учнів (50 %) не склали тестування з 
іноземної мови (табл. 2).   

 
Таблиця 2 

Результати зовнішнього незалежного 
оцінювання  2018 року 

 

Результативність складання ЗНО є важливим 
показником якості освіти і для батьків учнів. 
Половина респондентів цієї групи зазначила, що 
за цим критерієм (у тому числі) слід оцінювати 

шкільну освіту. Більшість опитаних батьків (75 %) 
вважають, що для належної підготовки 
старшокласників до зовнішнього оцінювання 

достатньо тих знань, умінь і навичок, які 
випускники отримують у школі. Але 18 % 
опитаних батьків користуються 
послугами репетиторів, а 7 %  жалкують, 
що не можуть цього зробити.      
 Оцінювання якості надання 
освітніх послуг закладом освіти  
відбувається відповідно до власних 
уявлень і переконань споживачів, від 
того, наскільки рівень обслуговування 
відповідає їхнім вимогам або 
очікуванням. За результатом оцінювання 
батьками роботи освітніх закладів, які 
взяли участь у дослідженні, можна 
зробити певні висновки: 63 % опитаних 

вважають, що їхня дитина має доступ до якісної 
освіти; 36 % респондентів обрали відповідь «має 
частково». Якість надання освітніх послуг 
закладом освіти, де навчається їхня дитина, 38 % 
опитаних назвали високою, а 36 % – вищою за 
середню. 

Відповіді випускників на аналогічне запитання 
суттєво не відрізняються. Учні (88 %) із 
задоволенням відвідують школу, у якій 
навчаються, та не хотіли б змінити її на інший 
заклад загальної середньої освіти. Не 
погоджуються із цією думкою близько 12 % 
опитаних старшокласників. Як вважають 76 % 
учнів-респондентів, у закладах, де вони 
навчаються, треба поліпшити матеріально-
технічне забезпечення освітнього процесу  
(46 %), форми та методи проведення уроків  
(23 %), рівень професійної компетентності 
вчителів (11 %).  

№ 
Навчаль-

ний 
предмет 

Кількість учнів, % 

Цілком 
задово-
лений 

Скоріше 
задово- 
лений 

Важко 
відповісти 

Скоріше 
незадово 

лений 

Зовсім 
незадово-

лений 

1. 
Українська 
мова 

53 39 7 1 0 

2. Математика 39 24 23 6 8 

3. 
Історія 
України 

45 37 14 3 1 

4. Біологія 32 44 18 4 2 

5. Хімія 36 36 22 3 3 

6. Фізика 37 35 24 3 1 

7. Географія 42 36 20 1 1 

8. 
Іноземна 
мова 

31  34 29 3 3 

Навчальний 
предмет 

Кількість учнів, % 

«не склав» 160 балів 
і вище 

Українська мова 
та література 

20 36 

Математика 46 9 

Історія України 26 28 

Біологія 7 31 

Хімія 0 25 

Фізика 0 8 

Географія 15 27 

Іноземна мова 50 8 
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О.О.О.   БОРИСЕНКОБОРИСЕНКОБОРИСЕНКО   

СТАН СФОРМОВАНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ГРАМОТНОСТІ ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

Розвиток сучасної системи освіти 
відзначається інноваційними перетвореннями.  В 
їх основі – компетентнісний підхід як один із 
стратегічних напрямів розвитку. Вимогою 
сучасності є не лише володіння знаннями, 
навичками та уміннями, а й усвідомлення 
життєвих цінностей, серед яких збереження 
здоров’я є однією з найбільш вагомих.  

Формування здоров’язбережувальної 
компетентності невід’ємно пов’язано з 
усвідомленням учнями впливу навколишнього 
середовища на життя і стан здоров’я кожної 
людини. Зважаючи на актуальність зазначеної 
вище проблеми, навчально-методичним відділом 
моніторингу якості освіти та зовнішнього 
незалежного оцінювання СОІППО був 
проведений моніторинг стану сформованості 
екологічної грамотності та здоров’я-
збережувальної компетентності учнів закладів 
загальної середньої освіти. 

Метою моніторингу став аналіз 
сформованості та умов розвитку екологічної 
грамотності, здоров’язбережувальної компетен-
тності учнів закладів загальної середньої освіти.  

У проведеному дослідженні взяли участь 
вісім закладів загальної середньої освіти  
Лебединської та Тростянецької міських рад.  

Дослідження проводилося методом 
анкетування учителів закладів загальної 
середньої освіти, які викладають основи 
здоров’я та біологію у 8-х та 10-х класах, учнів 
8-х і 10-х класів, і батьків учнів. 

Загальна кількість респондентів, що взяли 
участь у моніторингу, становить  727 осіб, з них –  
3 %  учителів основ здоров’я та біології, 36 % 
батьків, 37 % учнів 8-х та 24 % учнів 10-х класів. 

Більшість педагогів, що взяли участь  в 
моніторингу, є спеціалістами першої (37 %) та 
вищої (50 %) кваліфікаційних категорій. 
Незалежно від стажу своєї роботи та 
кваліфікаційної категорії, педагоги зазначили, що 
мають сформовану систему валеологічних 

цінностей, готові упроваджувати компетентнісне 
навчання у своїй педагогічній практиці  

Близько третини фахівців вказали на те, що в 
закладах освіти, де вони працюють, є все 
необхідне для успішного компетентнісного 
навчання  екологічного та здоров’я-
збережувального спрямування. Значна кількість 
респондентів (63 %) вважають відповідне 
забезпечення посереднім. Тільки  13 % опитаних 
учителів указали на наявність у закладах освіти 
окремих кабінетів для проведення уроків з 
«Основ здоров’я». 

Одним із завдань проведеного дослідження 
було визначення рівня готовності учителів, які 
викладають основи здоров’я та біологію, до  
розвитку здоров’язбережувальної компетен-
тності та екологічної культури учнів. З цією 
метою вчителям було запропоновано здійснити 
самооцінку власних знань і умінь для 
упровадження компетентнісного навчання. За 
результатами самооцінювання знань було 
виявлено, що свою обізнаність в екологічній та 
здоров’язбережувальній галузі половина (51 %) 
учителів оцінюють високим рівнем, вважають, що 
найкраще вони обізнані з інформацією 
екологічного змісту, правилами безпеки для 
охорони здоров’я та життя учнів, правилами 
поводження у природі, основними екологічними 
проблемами України та світу. Майже чверть  
опитаних (23 %) відчувають недостатню кількість 
знань щодо ключових компетентностей учнів 
Нової української школи, основ здійснення 
самоаналізу результативності діяльності; 13 % – 
прийомів організації самостійної роботи учнів з 
Інтернет- ресурсами. Близько 19 % учителів-
респондентів свої знання щодо принципів і 
прийомів проведення наукових досліджень 
оцінили середнім рівнем (рис.1). 
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Рис. 1  Рівень знань і умінь учителів-предметників у 
сфері екологічної освіти та здоров’язбереження (за 

результатами самооцінки). 

Серед запропонованих для оцінювання груп 
умінь найкраще, на думку учителів, вони 
володіють організаторськими уміннями. Про 
високий рівень їх сформованості повідомили  
84 % опитаних. Усі респонденти дослідження 
спонукають підлітків до усвідомлення ними 
цінності життя і здоров’я, стимулюють 
накопичення учнями позитивних звичок 
поведінки, вчать способам діяльності зі 
здоров’язбереження. 

Високу самооцінку 51% педагогів дали 
власним гностичним умінням. Учителі вміють 
аналізувати власні навчальні заняття, визначати 
провідні компетентності, які необхідно 
сформувати в учнів під час навчальних занять, 
узагальнювати  власний  досвід із проблем 
здоров’язбереження на засіданнях шкільних і 
міських методичних об’єднань. 

Самооцінка сформованості конструктивних 
умінь педагогів є нижчою. Достатнім рівнем її 
оцінили 46% , а середнім 2%  учителів. 

Опитані вчителі вважають, що правильно  
добирають прийоми, методи й обладнання для 
проведення навчальних занять здоров’я-
збережувального та екологічного змісту, 
ефективно використовують інноваційні форми і 
методи навчання. Але 10 % учителів зазначили, 
що відчувають труднощі з використанням 
інноваційних методів і форм навчання з проблем 
здоров’язбереження. 

Подібною до попередньої стала оцінка 
вчителями власних проектувальних умінь, адже 
середнім рівнем їх оцінили 5 %, а достатнім – 
47% респондентів. Найбільш вдало, на думку 
опитаних, вони проектують педагогічну 
діяльність щодо формування в учнів навичок 
здорового способу життя. При тому, здатність 
розробляти власні проекти зі 
здоров’язбереження та екологічного змісту 
третина респондентів оцінили лише середнім 
рівнем. 

Критичною була самооцінка педагогами 
набутих методичних умінь, розвиток яких 57 % 
опитаних оцінили достатнім, а 3 % середнім 
рівнями. За відповідями вчителів, найбільші 
труднощі у них викликає методика ефективного 
використання навчально-матеріальної бази 
закладів освіти, підготовка творчих завдань для 
учнів, нових інформаційних технологій на уроках 
зі здоров’язбереження та екологічного 
спрямування.  

Компетентність є  динамічною комбінацією 
знань, способів мислення, поглядів, цінностей, 
навичок, умінь, що визначає здатність особи 
успішно навчатися. Як вважає більшість 
опитаних педагогів (78%), рівень екологічної 
грамотності та здоров’язбережувальна 
компетентність їхніх учнів сформовані на 
достатньому рівні, проте  носять переважно 
теоретичний характер. Необхідність 
застосовувати на практиці набуті знання змушує 
школярів давати хибні відповіді або ставить учнів 
у положення невизначеності.  

Як показало проведене дослідження, не всі 
споживачі освітніх послуг у повній мірі 
задоволені роботою вчителів та впливом 
закладів освіти на здоров’я учнів. Позитивно 
оцінюють вплив закладів загальної середньої 
освіти на здоров’я учнів 72 % батьків та 63 % 
учнів. 

Особлива роль у формуванні 
здоров’язбережувальної компетентності учнів 
відводиться позакласній роботі, яка надає 
додатковий час та  дозволяє залучати 
додатковий зміст для поглиблення знань і 
набуття практичного досвіду у галузі збереження 
та зміцнення здоров’я. Як зазначили 
респонденти, у досліджених закладах регулярно 
проводяться позакласні заходи з популяризації 
здорового способу життя: спортивні свята, лекції, 
зустрічі з лікарями, представниками рятувальних 
служб тощо (рис.2).  

Рис. 2  Позакласні заходи з формування 
здорового способу життя, що проводяться у 

досліджених закладах. 
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При тому тільки 26 % учнів відповіли, що в 
школах, де вони навчаються, працюють гуртки зі 
здоров’язбереження та екологічні гуртки. 

Близько третини (32 %) опитаних старшоклас-
ників вказали на  відсутність на уроках фізкульт-
хвилинок, а 27 % опитаних учнів повідомили, що 
ніколи не брали участі у здоров’язбережувальних 
заходах.  

Інакшою є ситуація щодо екологічної освіти 
учнів. Фундамент екологічної культури заклада-
ється з дитинства, де першочергова роль нале-
жить сім’ї. Так, 58 % батьків підлітків, які взяли 
участь у моніторингу, обговорюють вдома з 
дітьми питання екологічного змісту.  

Особливе місце у формуванні екологічного 
світогляду, екологічної культури, екологічної 
свідомості відводиться закладам загальної 
середньої освіти у зв’язку з тим, що екологічна 
освіта і виховання тут реалізуються безперер-
вно, послідовно та комплексно на міжпредметній 
основі. Учні повідомили: інформацію еколо-
гічного та природоохоронного змісту вони 
отримують переважно під час шкільних уроків  
(67 %), з телебачення та Інтернету (56 %), на 
позакласних заходах (37 %). Менше половини 
(40 %) учнів беруть участь у дослідницькій 
екологічній діяльності, 53 % обговорюють 
екологічні питання у ході диспутів і дискусій на 
уроках. За результатами анкетування  
33%підлітків залишаються на уроках пасивними,     
11% учнів участі в обговореннях екологічних 
проблем не беруть. 

У розвитку екологічної грамотності 
особливого значення набувають предмети 
природничо-географічного циклу, які 
розкривають учням сутність процесів і явищ, що 
відбуваються у довкіллі, формують комплекс 
політехнічних знань, наукові засади та принципи 
сучасного виробництва. Але екологічне 
виховання може здійснюватися засобами 
художнього слова на предметах філологічного 
циклу, мова цифр дає змогу отримати 
статистичну інформацію, оцінити масштаби 
впливу людини на навколишнє середовище. 
Найчастіше, як вказали учні, про правила 
екологічної поведінки їм розповідають на уроках 
біології (58 %), географії (50 %), хімії (34 %). 
(рис.3). 

Рис. 3 Навчальні предмети, на яких про правила 
екологічної поведінки учням розповідають 

найчастіше. 
На уроках з деяких навчальних дисциплін 

(іноземна мова, математика, українська мова) ці 
теми майже не обговорюються (про це 
повідомили від  37 %  до 62 %  школярів).  

Сформувати почуття господарського 
ставлення до навколишнього середовища й 
активну життєву позицію учням допомагає участь 
у шкільних заходах з оздоровлення довкілля, 
міських акціях екологічного спрямування. Але не 
всі учні-респонденти зазначили, що у закладі, де 
вони навчаються, дбають про охорону довкілля, 
заохочують учнів до екологічної діяльності: 
організовують заходи щодо насадження дерев у 
місті (52 %), використовують енергозберігаючі  
лампи  у класних кімнатах (49 %), пункти 
прийому батарейок (29 %), проводять заходи з 
прибирання сміття у місті (27 %), встановлюють 
контейнери для сортування сміття (25 %) (рис. 4). 

Рис. 4  Заходи з охорони довкілля, що 
проводяться в досліджених закладах загальної 

середньої освіти. 
Основою для розвитку екологічної культури 

підлітків, яка ґрунтується на бережливому 
ставленні до природи, екологічного мислення та 
свідомості є знання, набуті під час навчання у 
школі. У цей період в учнів формується емоційно-
позитивне ставлення до охорони природи та 
мотивується необхідність власної причетності до 
вирішення екологічних проблем. Як показало 
дослідження, близько половини учнів закладів 
загальної середньої освіти (52 %) вважають, що 
у повсякденному житті можуть успішно 
використовувати екологічні знання та навички, 
отримані під час навчання у школі: правильно 
поводитись у природі, сортувати сміття, 
насаджувати дерева, використовувати паперові 
пакети, розповідати іншим про необхідність 
покращення екологічного становища. 

За результатами опитування, старшок-
ласники мають сформоване уявлення про 
екологічну культуру, проте найчастіше цей 
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термін визначають як «збереження чистоти 
довкілля» (63 %). Поняття «екологічна культура» 
як взаємодію навколишнього середовища та 
соціуму розуміють 48 % респондентів.  

Екологічна свідомість і грамотність учнів є 
життєвою потребою сучасного життя, тому 
педагогам слід довести школярам, що головною 
причиною екологічних проблем є зневага до 
законів довкілля. Близько половини (48%) 
школярів усвідомлюють, що наявність 
екологічних проблем (у тому числі) є наслідком 
байдужого ставлення громадськості до 
погіршення екологічної ситуації в країні та низької 
екологічної грамотності населення (42% 
відповідей).  

Опитані учні стурбовані станом екологічної 
ситуації у місцевості їх проживання. Так, 63% 
респондентів вважають екологію довкілля  
найбільш вагомим фактором впливу на якість 
життя і здоров’я громадян. Тільки один опитаний 
зазначив, що можна бути здоровим в екологічно 
забрудненій місцевості. 

Формування компетентностей учнів тісно 
пов’язано з усвідомленням ціннісних категорій і 
визначенням власного ставлення підлітків до 
певних ситуацій та проблем, які вимагають 
вирішення. Майже всі учні (96%) вважають 
здоров’я ціннісною категорією та впевнені, що 
забруднення довкілля хімічними речовинами 
найбільше впливає на стан здоров’я населення 
України (72% відповідей учнів). Така життєва 
позиція не суперечить переконанням їхніх 
батьків, які також відповідали на зазначене 
запитання. 

Найбільш важливими умовами збереження 
здоров’я і батьки, і учні вважають дотримання 
норм здорового способу життя, знання про 
правила піклування за власним здоров’ям, 
доступ до якісної медицини. 

Інформацію про те, як саме піклуватися про 
своє здоров’я, опитані учні дізнаються переважно 
від батьків та інших членів родини (79 %), від 
лікарів (39 %) та учителів (39 % відповідей). 

У процесі набуття компетентностей учні, 
користуючись певним обсягом інформації, 
вчаться обмірковувати, аналізувати, пояснювати 
причини та наслідки, створюють уявлення про 
ситуації, події, формують власну систему 
поглядів, у тому числі на принципи здорового 
способу життя. На запропоноване запитання «Як 
ви вважаєте, що таке здоровий спосіб життя?» 
учні не дають певного визначення, проте 
розуміють його як перелік умов для підтримання 
здоров’я: правильне харчування, організований 
режим дня, відсутність шкідливих звичок, заняття 
спортом тощо. Відтак, 39 % опитаних вважають, 
що розумно використовують свій життєвий 
потенціал, а 39 % респондентів усвідомлюють, 

що мають шкідливі звички, проте хотіли б їх 
позбутись. 

Засобами підтримання здоров’я учні здебіль-
шого зазначили дотримання правил особистої 
гігієни та режиму фізичної активності (гігієна 
ротової порожнини, гігієнічний душ, виконання 
фізичних вправ). Поряд із цим, як показало опиту-
вання, тільки 23 % опитаних учнів приділяють 
увагу загартовуванню. Але про зміст оздоровчих 
методик обізнані майже 74% респондентів 
дослідження. 

Більшість учнів (80 %) у питаннях збереження 
власного здоров’я покладаються на життєвий 
досвід своїх батьків. Отже, родина здійснює 
важливий вплив на розвиток здоров’язбере-
жувальної компетентності учнів. Регулярно 
обговорюють зі своїми дітьми теми, що стосую-
ться здоров’я та необхідності дотримуватися 
здорового способу життя 58 % опитаних батьків, 
а 83 % респондентів вважають, що саме у родині 
дитина повинна засвоювати навички здоров’я-
збережувальної поведінки. Одночасно 45% бать-
ків-респондентів підкреслили високу відповідаль-
ність учителів за розвиток здоров’язбережу-
вальної компетентності своїх дітей,  відзначивши, 
що інформація з Інтернету, телепередач або 
поради друзів такої користі не несуть. 

Співробітництво батьків і закладу освіти на 
шляху розвитку ключових компетентностей є 
надзвичайно важливим. За принципами «Нової 
української школи», батьки повинні розуміти 
логіку організації освітнього процесу, сприяти 
розвитку компетентностей своїх дітей, бачити 
можливість своєї участі в освітньому процесі. 
Анкетування батьків дозволило зробити 
висновки, що взаємодія їх зі школою носить 
несистемний, епізодичний характер. Як 
зазначили 57 % опитаних батьків, у закладах 
регулярно проводяться загальношкільні та класні 
батьківські збори на здоров’язбережувальну 
тематику. Менше половини опитаних батьків 
разом із учнями брали участь в організації та 
проведенні загальношкільних заходів здоров’я-
збережувального та екологічного змісту: 34 % – у 
спортивних змаганнях, 31 % – у походах, 18 % – 
в озелененні території школи (рис. 5).  

Рис. 5 Заходи здоров’язбережувального та 
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екологічного змісту, у яких брали участь батьки-
респонденти разом із учнями. 

 
Як показало дослідження, впливом школи на 

здоров’я своїх дітей у повній мірі задоволені  
72 % батьків, а рівнем обізнаності учнів у 
питаннях здоров’язбереження та рівнем 
екологічної грамотності підлітків 86 % батьків-
респондентів. 

Отже, розвиток екологічної грамотності та 
здоровязбережувальної компетентності є 
провідними завданнями сучасної української 
школи. Їх формування тісно пов’язане з 
налагодженням взаємодії та ефективної 
комунікації між усіма учасниками педагогічного 
процесу. 

 

О.О.О.   ЧЕРНИХЧЕРНИХЧЕРНИХ   

СТАН СФОРМОВАНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВИПУСКНИКІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

(за результатами першого циклу загальнодержавного 

моніторингового дослідження якості початкової освіти) 

Метою математичної освітньої галузі є 
формування математичної та інших ключових 
компетентностей; розвиток мислення, здатності 
розпізнавати й моделювати процеси та ситуації з 
повсякденного життя, які можна розв’язувати із 
застосуванням математичних методів, а також 
здатності робити усвідомлений вибір. Тому в 
початковій школі учні досліджують ситуації й 
визначають проблеми, які можна розв’язувати із 
застосуванням математичних методів; 
моделюють процеси й ситуації, розробляють 
стратегії (плани) дій для розв’язування 
різноманітних задач; критично оцінюють дані, 
процес і результат розв’язання навчальних і 
практичних задач; застосовують досвід 
математичної діяльності для пізнання 
навколишнього світу. 

Учасниками моніторингового дослідження 
були учні 4-х класів (випускники) початкової 
школи ЗЗСО та вчителі початкової школи, які їх 
навчають. У підсумку до бази даних було 
включено результати 4501 учня, який виконав 
тест і заповнив анкету з математики, 244 
учителів, які заповнювали анкети. 

За типом населених пунктів, де розташований 
ЗЗСО, було виокремлено учнів, які навчаються в 
селах (25 %), селищах (7 %), містах у районах  
(10 %) і містах обласного підпорядкування (58 %) 
(рис. 1). 

Рис. 1 Розподіл учнів за типом населеного 
пункту, де розташований ЗЗСО. 

 

Для деталізованої репрезентації сутності 
математичної компетентності беруть до уваги 
два аспекти: змістовий і когнітивний виміри. 
Змістовий визначає математичний зміст, яким 
мають оволодіти учні, вивчаючи математику в 
початковій школі; когнітивний визначає процеси 
мислення, які мають розвинути й застосовувати 
учні як під час розв’язування математичних 
задач, так і для вирішення реальних життєвих 
завдань. 

Для вимірювання рівня сформованості 
математичної компетентності учнів, які 
закінчують початкову школу, було використано 
два типи тестових завдань, а саме: тестові 
завдання на вибір відповіді (18 %) та тестові 
завдання на надання відповіді (82 %). Перші 
представлені завданнями на надання короткої 
відповіді та на побудову. У тестових завданнях 
на побудову учневі необхідно було відобразити 
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певну інформацію на діаграмі, побудувати 
геометричну фігуру з певними характеристиками 
тощо. 

У ході дослідження було визначено два 
основні пороги сформованості математичної 
компетентності – базовий і високий, які 
відповідають 170 і 230 балам відповідно. Крім 
того, на шкалі 100 – 300 визначено середній поріг 
(200 балів), однак його значення не можна 
співвідносити з будь-яким середнім значенням 
успішності учасників моніторингового 
дослідження. 

За підсумками тестування учнів-учасників 
моніторингового дослідження з математики 
виявлено, що високий поріг подолали 17,7 % 
випускників початкової школи, середній – 56 %, а 
базовий – 12,7 %. Отже, 13,6 % учнів, які 
завершили курс початкової школи у 2018 році, 
перебувають на передбазовому рівні 
сформованості    математичної     компетентності 
(рис. 2 ).            

 
Рис. 2 Досягнення випускниками початкової 

школи визначених порогів сформованості 
математичної компетентності. 

 
На базовому рівні учні мають демонструвати 

певне розуміння математичних понять і 
процедур, що стосуються змістових розділів 
«Числа й вирази», «Геометричні фігури й 
геометричні величини», «Вимірювання», «Робота 
з даними», виконувати прості обчислення з 
натуральними числами, застосовувати 
математичні знання для розв’язування простих 
задач, що стосуються відомих їм реальних 
життєвих ситуацій. Учні можуть виконувати чітко 
описані процедури. 

69 % випускників початкової школи виконують 
тестові завдання базового рівня. Найкращі 
результати учні демонструють за виконання 
тестових завдань базового рівня, що стосуються 
розділів «Робота з даними» (73 % правильних 
відповідей) та «Числа й вирази» (72 %). Доволі 
високу успішність виконання тестових завдань за 
темами розділу «Робота з даними» можна 
пояснити тим, що завдання базового рівня з цих 

тем стосуються лише вміння зчитувати дані з 
таблиць і діаграм та вміння міркувати, 
безпосередньо спираючись на отриману з них 
інформацію. Результати тестування показали: 
більше 70 % випускників початкової школи 
опанували основні математичні теми, що 
стосуються змістового розділу «Числа й вирази». 
Випускники початкової школи виконують 
арифметичні операції над натуральними 
числами (72 %), знаходять значення виразу при 
даному значенні змінної, розв’язують найпростіші 
рівняння, використовуючи знання зв’язку між 
компонентами й результатом арифметичної дії 
(72 %), розв’язують прості текстові задачі, що 
стосуються добре відомих життєвих ситуацій  
(75 %).  

Дещо гірші результати демонструють учні, 
виконуючи тестові завдання базового рівня, де 
потрібно продемонструвати розуміння дробу як 
частини цілого, частини фігури (68 %). Правильні 
відповіді на тестові завдання базового рівня, що 
стосуються тем змістового розділу 
«Вимірювання», надають 67% випускників 
початкової школи, зокрема тестові завдання на 
вимірювання довжини відрізка, маси тіла, 
перетворення одиниць вимірювання розв’язують 
66 % учнів; задачі на вимірювання часу – 79%; 
задачі на оперування грошима – 62%. Найбільші 
труднощі при виконанні тестових завдань 
базового рівня у випускників початкової школи 
виникають при роботі з геометричним 
матеріалом. Задачі на обчислення периметра та 
площі прямокутника розв’язують лише 48% учнів. 

На високому рівні учні мають володіти 
математичними поняттями й процедурами, що 
стосуються змістових розділів «Числа й вирази», 
«Геометричні фігури й геометричні величини», 
«Вимірювання», «Робота з даними», 
застосовувати математичні знання для 
розв’язування задач, які виходять за межі 
стандартних і охоплюють менш знайомі й нові 
ситуації та подані у більш складних контекстах. 
На цьому рівні учні можуть цілеспрямовано 
працювати із задачею та використовувати добре 
розвинені вміння міркувати й робити висновки, 
використовувати інформацію як із одного, так і 
декількох джерел. 

Середня складність тестових завдань 
високого рівня становить 37 %. Це свідчить про 
те, що більше третини випускників початкової 
школи можуть цілеспрямовано працювати із 
задачею та використовувати добре розвинені 
вміння міркувати й робити висновки. Найкращі 
результати учні продемонстрували за виконання 
тестових завдань зі змістового розділу 
«Вимірювання»  (46 % правильних відповідей);  
44 % правильних відповідей учні надали на 
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завдання високого рівня за темами розділу 
«Геометричні фігури й геометричні величини», 
32 % – розділу «Числа й вирази» та «Робота з 
даними». Тестові завдання високого рівня, де 
потрібно використати інформацію, яка 
представлена в таблицях і на діаграмах, для 
відповіді на питання, що виходять за межі 
безпосереднього зчитування даних, правильно 
розв’язують 29 % учнів. Тестові завдання 
високого рівня, пов’язані з організацією та 
відображенням даних за допомогою таблиць і 
діаграм, які ще не стали традиційними в 
шкільних підручниках із математики для 
початкової школи, правильно виконує третина 
випускників початкової школи. 

Інформацію про окремі чинники соціально-
економічного характеру, що потенційно можуть 
впливати на рівень сформованості математичної 
компетентності випускника початкової школи, у 
межах моніторингового дослідження було 
отримано за результатами анкетування учнів. 
Під час аналізу потенційності впливу цих 
чинників на сформованість математичної 
компетентності було досліджено зв’язки між 
результатами учнів і такими чинниками, як: 
відвідування учнями дошкільного закладу освіти; 
підготовка учнями до вступу до початкової 
школи; підтримка учнів батьками; відвідування 
учнями гуртків;  ставлення учнів до математики 
як предмета та інші. 

За результатами аналізу було виявлено, що 
діти, які відвідували перед вступом до ЗЗСО  
дитячий садок або якісь курси підготовки, мають 
із математики вищі бали, порівняно з тими 
випускниками початкової школи, які або ніяк не 
готувалися до вступу до ЗЗСО, або займалися 
лише з рідними й не відвідували дошкільні 
заклади освіти. 

Середній бал із математики певною мірою 
залежить і від того, чим займається учень поза 
школою: спортом, відвідує гуртки чи, навпаки, 
проводить час лише вдома. Середній бал вищий 
у тих, хто відвідує певні позашкільні гуртки, ніж у 
тих, хто не відвідує ніяких гуртків. 

Ті учні, які не виконують домашні завдання з 
математики або витрачають більше години на те, 
щоб виконати домашнє завдання, мають нижчі 
середні бали сформованості математичної 
компетентності, ніж ті випускники початкової 
школи, які витрачають менше 30 хвилин або 
менше години на виконання домашнього 

завдання. 
Результати дослідження свідчать, що 

спостерігається певна залежність середнього 
бала учнів із математики від того, чи цікавляться 
батьки навчанням своїх дітей, розмовляють із 
ними про навчання, допомагають у виконанні 
домашнього завдання. Ті випускники початкової 
школи, чиї батьки практично ніколи не питали їх 
про навчання й не цікавилися їхнім шкільним 
життям, мають нижчі середні бали з математики, 
ніж ті учні, чиї батьки розмовляли з ними про 
навчання. Разом із тим доволі цікавим є той 
факт, що учні, із якими батьки виконували 
домашнє завдання щодня, показали нижчі 
результати, ніж ті, які виконували завдання 
самостійно. Це може бути зумовлено тим, що 
саме зі слабкими учнями батьки часто вимушені 
виконувати домашні завдання, оскільки діти не 
можуть самостійно їх виконувати. Це 
припущення підтверджується і тим, що ті діти, які 
часто просили допомогти батьків розібратися з 
новою темою з математики, також мають нижчі 
бали. 

При тому досить суттєво впливає на середній 
бал те, чи люблять діти математику й чи цікаво 
їм на цих уроках. Ті учні, які відповіли, що їм 
подобаються уроки математики, що математика 
не є нудним предметом, що на цих уроках вони 
вивчають багато цікавого, мають вищі 
результати, ніж ті учні, кого математика не 
приваблює. Ті учні, які відповіли, що «зазвичай 
легко можуть впоратися із завданнями з 
математики», що «математика для них, не 
складніша, ніж для інших учнів класу», і «не 
складніша, ніж інші предмети», також мають вищі 
показники, ніж учні, які не погодилися із цими 
твердженнями. Ті учні, які вважають, що погано 
розуміють математику, мають низькі бали з 
математичного тесту. Вищі бали за тестом із 
математики й у дітей, учитель яких уважає, що 
вони мають «гарні успіхи з математики». Поряд із 
цим виявлено, що такий фактор, як підтримка 
учителем учнів, котрі пропустили певні теми 
(«Мій учитель пояснює мені теми уроків 
математики, які я пропустив / пропустила»), не 
впливає на учнівську успішні.  

Отже, формування саме математичної 

компетентності є найбільш актуальним із завдань  

сучасної початкової школи, а також необхідною 

складовою реалізації учнів як успішних 

особистостей.  
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З ДОСВІДУ РОБОТИЗ ДОСВІДУ РОБОТИЗ ДОСВІДУ РОБОТИ   Т.Т.Т.   ПРОЩЕНКОПРОЩЕНКОПРОЩЕНКО   

ПРАЦЮЄМО З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ  
НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ  

Сучасне суспільство все більше потребує 
неординарних творчих особистостей, а від 
педагогів – раннє їх виявлення, всебічний 
розвиток і розкриття. Але недостатній рівень 
психологічної підготовки педагогів до роботи з 
учнями, що мають нестандартне мислення та 
поведінку, призводить до неадекватного 
сприйняття талановитих дітей. 

Відомому українському письменнику 
Г. Тютюннику належить  влучний вислів: «Талант –  
то крапля здібностей і море праці». І з цим важко 
не погодитися. Кажуть, що кожна дитина 
народжується із зернятком у руці, і треба знайти 
поле, де це зерно найкраще проросте. Талант 
може проявлятися в різних сферах. До когось він 
приходить вже в дитячому віці. Отже, батькам, 
учителям, вихователям треба допомогти дитині 
розвинути свій дар.  

Дитяча обдарованість серед найбільш 
загадкових явищ природи займає одне з 
провідних місць. Протягом століть педагогів 
хвилює ця проблема. А у наш час інтерес до неї 
дуже високий, тому що суспільство потребує 
неординарних творчих особистостей. Лише 
обдаровані люди здатні внести найбільший 
внесок у розвиток своєї країни. Тому раннє 
виявлення, навчання й виховання талановитих 
дітей становить одну з головних проблем 
вдосконалення системи освіти. 

Дослідження Л. Виготського, І. Волощук, 
Б. Теплової є актуальними для учителів, ці 
науковці зробили вагомий внесок у вирішення 
педагогічних проблем, пов’язаних із творчим 
розвитком особистості. Теоретичні питання 
обдарованості досліджувалися А. Леонтьєвим і 
С. Рубінштейном, який вказував на те, що 
обдарованість завжди творча [8, с.27]. 

Серед останніх публікацій, де пропонується 
розв’язання порушеної проблеми, увагу 
привертає стаття К. Комарова «Проблема 
дитячої обдарованості у сучасних 
дослідженнях». Автор з’ясовує сутність понять 
«обдарованість», «обдарована» та «талановита 
дитина» [5, ст.11]. У статті представлено 
міркування стосовно утруднень або проблем, 
пов’язаних з діагностикою та розвитком 
обдарованості. Підкреслюється важливість 
мікросоціального оточення дитини для розвитку 
її потенціальних можливостей. Акцентується на 

необхідності вияву обдарованої дитини, на ролі 
вчителя для її розвитку. Корисні поради 
містяться в методичних рекомендаціях 
«Розвиток обдарованості на уроках світової 
літератури», виданих  у  Сумському обласному 
інституті післядипломної педагогічної освіти в 
2015 році. 

Природні можливості людини можна 
порівняти з глибокою криницею. В якій на різній 
глибині лежать різні здібності: одні – вище, їх 
легше виявити, інші – глибше, і, щоб їх виявити, 
необхідні сприятливі умови. Але ніякі здібності не 
можна розвинути без відповідних знань, умінь, 
наполегливості, працьовитості, почуття 
відповідальності. Талант – це копітка та 
цілеспрямована справа [1]. 

Обдаровані діти  не лише мають високі 
інтелектуальні здібності, творчі можливості, а й 
активну пізнавальну потребу.  Від розумової 
праці й здобутих знань відчувають радість. 

Тепер – найголовніше: вчителю літератури, 
котрий зустрівся з обдарованим учнем, 
доводиться відмовлятися від сподівання, що 
його можна пристосувати до себе, до класу. Щоб 
гармонізувати ситуацію, вчитель має 
пристосуватися до нього, завжди 
непередбаченого, не потурати йому поблажливо, 
а професійно сходити до цієї обдарованості. 

Учитель зарубіжної літератури мусить бути 
творцем, не затримувати природного розвитку 
дитини. Своїм професіональним кредо я обрала 
слова К. Ушинського: «Учень – це не посудина, 
яку потрібно наповнити, а факел, який треба 
запалити». 

Робота з обдарованими дітьми вимагає від 
кожного вчителя вміння створювати свою творчу 
лабораторію, володіти специфічними формами й 
методами, удосконалювати професійну 
діяльність, працювати у творчому режимі. 

Готуючись до занять, насамперед варто 
думати про їхню змістовну наповненість, 
орієнтуватись на новизну інформації та 
різноманітні види пошукової творчої діяльності. 
Залучаючи учнів до такої роботи, 
використовувати завдання підвищеної 
складності та випереджувальні завдання. 

Актуальним для використання є проблемний 
метод: він активізує навчальну діяльність і не 
залишає байдужими навіть пасивних школярів. 
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 Відповіді на проблемні питання дають 
можливість зрозуміти позицію учня, побачити 
глибину засвоєння теми уроку. Так, під час 
вивчення творчості В.Шекспіра пропонується 
попрацювати над питанням: чи актуальна 
творчість драматурга сьогодні і чому? Іноді через 
завдання, яке пропонується учням, можна 
залучити батьків до обговорення актуальних 
проблем твору. Вивчаючи тему «Вплив світу 
дорослих на світ дітей» (роман М.Твена 
«Пригоди Тома Сойєра»), можна запропонувати 
п’ятикласникам провести з батьками  інтерв’ю 
«Чи хотіли б ви повернутися в дитинство?». Коли 
учні складають питання до нього, вони вчаться 
бачити аспекти проблеми очима дорослих. 

Головним методом роботи з обдарованими 
дітьми в процесі вивчення зарубіжної літератури 
є дослідження, серед різновидів яких варто 
виокремити такі: читацькі (накопичення 
спостережень над текстом, аналіз вражень); 
художні (інсценування твору, розробка 
сценарію); перекладні (зіставлення оригіналу 
твору з різними перекладами); краєзнавчі 
(вивчення місць, пов’язаних із життям і творчістю 
письменників); літературознавчі (самостійний 
аналіз художнього твору).  

Сучасні інноваційні технології та інтерактивні 
методи навчання заслуговують особливої уваги 
на уроці зарубіжної літератури. Саме обдаровані 
учні очолюють діяльність «малих» і «великих» 
груп. 

Метод «мозкового штурму» дає можливість 
генерувати велику кількість нових ідей за 
обмежений час, спонукає учнів до активності, дає 
можливість вільно висловлювати свої думки. 

У практиці  ефективним є використання 
ігрових технологій, де можна задіяти артистично 
обдарованих дітей. Гра всебічно впливає на 
психіку, розширює пізнавальні можливості учнів, і 
вони відчувають задоволення від колективної 
праці [6]. Важливо послідовно вести їх від 
простого до складного. Ступінь творчості учнів у 
такому випадку дуже високий, бо вони можуть 
перевтілюватися у свого улюбленого героя, 
мандрувати різними куточками світу. Однією з 
форм роботи з обдарованими дітьми є 
театралізовані свята. Діти мають можливість не 
тільки реалізувати акторські здібності, але й 
виявити творчі навички, ерудицію. Це підвищує 
мотивацію обдарованих дітей до співробітництва 
й до самовдосконалення. 

У середніх класах краще застосовувати такі 
види нестандартних уроків, як мандрівка, усний 
журнал, парад літературних героїв. Атмосфера 
загадковості панує на уроках-подорожах, коли 
діти об’єднуються в групи, в кожній з яких повинні 
бути обрані «капітан», «екскурсовод», 
«літописець», «географ» тощо. 

У старших класах ігрові технології замінюю 
уроками-семінарами, конференціями, диспутами. 
Дуже ефективним є урок-суд. Він цікавий тим, що 
передбачає зіштовхування протилежних 
поглядів. Вирок обґрунтовується, як на 
справжньому суді. Тут дійовими особами є 
«свідки», «обвинувач», «адвокат» і ті, кого 
звинувачують. Так, урок-суд над Р. Раскольніко-
вим (роман Ф. Достоєвського «Злочин і кара») 
дав змогу десятикласникам висловити своє 
ставлення до піднятих питань, висловити власну 
думку щодо злочину, скоєного героєм. Усі учні 
були активними учасниками судового процесу, і 
така форма проведення уроку літератури їм дуже 
подобається. 

Ще один ефективний спосіб розкриття 
здібностей школяра, його творчої активності – 
підготовка проектів. Важливим моментом у цьому 
є заключний етап, на якому відбувається його 
презентація . 

Підготовка до олімпіад – один із напрямків 
роботи з обдарованими учнями. Для цього треба 
мати відповідний фахово-інформаційний рівень,  
постійно займатися самоосвітою. Головне для 
учителя – щоб діти знали  літературний 
компонент олімпіадних завдань, вміли 
здійснювати ідейно-художній аналіз творів, 
визначати індивідуальні риси стилю 
письменника, пояснювати зміст ключових 
літературних фактів, основних тенденцій 
розвитку літератури в різні історичні епохи, 
писати твори різних жанрів [9, с.14]. Варто разом 
з учнями аналізувати олімпіадні завдання 
минулих років, працювати з довідниками, 
словниками. На основі зібраних матеріалів 
формується папка «Підготовка до олімпіад». 
Саме вона є базовою при підготовці до районних 
та обласних етапів. Важливо поступово 
психологічно налаштовувати учнів, правильно 
вмотивовувати, для чого проводити 
факультативні заняття у формі «міні-олімпіад».  

Учні з яскраво вираженим творчим 
потенціалом пишуть оригінальні творчі роботи, 
вірші, які друкуються на сторінках районної 
газети. На жаль, у педагогічній практиці відомий 
факт «згасання обдарованості». Причиною  може 
бути те, що творчі задатки дитини не були 
своєчасно розвинені  або в неї був недостатній 
рівень вольових якостей. Отже, найголовнішим у 
роботі з обдарованими дітьми є формування у 
них прагнення до подальшого вдосконалення, 
самовизначення. 

Певні аспекти роботи з обдарованими учнями 
потребують удосконалення. По-перше, необхідні 
додаткові години. По-друге, цілеспрямований 
розвиток певного типу обдарованості потребує 
створення профільного класу. Викладачі 
літератури  розвиток здібностей учня обов’язково  
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пов’язують з його духовним зростанням. Адже 
саме література формує почуття, впливає на 
становлення особистості.  

Кожна особистість має власний творчий 
потенціал, а завдання сучасного педагога – 

реалізувати його. Обдаровані діти – це 
інтелектуальна еліта країни. Перед учителем 
стоїть завдання – створити оптимальні умови 
для талановитих учнів.  
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О.О.О.   БЕЗКОРОВАЙНАБЕЗКОРОВАЙНАБЕЗКОРОВАЙНА   

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ  

ДО ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

У сучасних умовах розвитку суспільства 
виникає необхідність розроблення єдиної   
стратегії у галузі освіти, орієнтованої на 
формування та розвиток у молоді навичок життя 
у соціумі. За умов змін у державі особливого 
значення набувають питання формування нових 
життєвих стратегій, компетентності, посилення 
гнучкості та мобільності соціальної поведінки 
молодої людини. За таких умов гостро стоїть 
завдання створення нової освіти, відкритої до 
прагнень і розвитку життєвого потенціалу учня. 
На цій основі формується педагогіка 
компетентної людини. Якість системи   освіти 
визначається тим, наскільки підготовлені до 
життя випускники школи. Знання та вміння, 
навички, яких набувають учні в процесі вивчення 
зарубіжної літератури, автоматично не 
переходять у таку готовність. 

Поряд із засвоєнням базових знань перед 
педагогами постає завдання навчити учнів 

учитися, виробити потребу у навчанні впродовж 
життя, навчити використовувати отриманні 
знання у своїй практичній діяльності –  
професійній, побутовій тощо. Вирішити 
зазначенні завдання покликаний 
компетентністний підхід, який має на меті 
створити умови для розвитку особистості учнів і 
формування в них ключових, базових, основних і 
предметних компетентностей. 

Відповідно змінюється «портрет» вчителя. На 
відміну від традиційного розуміння провідної ролі 
вчителя як головного джерела інформації, школа 
ХХІ століття пропонує іншу роль: вчитель як 
фасилітатор, провідник і спостерігач, який 
створює можливість для учнів застосувати 
отримані навички для побудови нових знань.  
А. Дистервег вважав, що гарний вчитель не дає 
істину, а вчить її знаходити [8]. Тому виховання в 
учнів навичок самостійного пошуку рішення 
завдання, що призводить до успіху, – це і стає 
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основною метою навчання сучасної школи. 
Уперше поняття «компетенція» стало 

використовуватись у США в галузі бізнесу в 70-х 
роках ХХ століття і було пов’язане з проблемою 
виявлення якостей майбутнього співробітника. 
Компетенції розглядалися як самостійні 
універсальні складові будь-якої професійної 
діяльності, що впливають на її успішну 
реалізацію. У наш час проблема компетенцій 
потрапила до освіти та зайняла в ній головуюче 
місце. Компетенція  – це сукупність знань, умінь 
та навичок, які необхідні для конкретної роботи; 
здатність і готовність ефективно застосовувати 
знання на практиці, у конкретній ситуації. 
«Компетентна у певній галузі людина володіє 
відповідними знаннями та здібностями, які 
дозволяють їй обґрунтовано судити про цю 
область та ефективно діяти в ній» [3]. 
Компетенція повинна відповідати, по-перше, 
індивідуальним вимогам, тобто бути особистою 
якістю. По-друге, відповідати суспільним 
вимогам, тобто дозволяти отримувати суспільно 
значимі результати. І, по-третє, сприяти 
здійсненню практичної діяльності, тобто 
дозволяти оперативно вирішувати проблеми та 
завдання, які виникають [1]. У дослідженнях 
часто синонімічно використовується два поняття – 
«компетенція» та «компетентність». 

Варто дотримуватися точки зору  
А. Хуторського, який вбачає у компетенції деяку 
відчужену, наперед задану вимогу до освітньої 
підготовки учня, а у компетентності – вже 
особисту якість (характеристику), яка відбулася 
[12, с. 29]. Іншими словами, компетентність – це 
володіння людиною певною компетенцією як 
нормою освітньої підготовки, реально 
сформовані особисті якості та мінімальний 
досвід діяльності. Компетентнісний підхід у 
навчанні – це формування здатності діяти в 
ситуації невизначеності при рішенні актуальних 
для учнів проблем. 

Базовими технологіями, що підтримують 
компетентнісно орієнтоване навчання, є  
технології: проблемного навчання;  проектної та 
дослідницької діяльності; когнітивного навчання;  
навчання в глобальному інформаційному 
співтоваристві;  розвитку критичного мислення; 
вирішення винахідницьких завдань; ідея 
особистісно орієнтованого підходу; ідея 
діяльнісного підходу («навчання через 
діяльність»);  ідея розвиваючого навчання та ін. 

Компетентнісний підхід передбачає не 
засвоєння учнем окремих один від одного знань і 
вмінь, а оволодіння ними в комплексі, адже мета 
розвитку компетенцій – допомогти дитині 
адаптуватися в соціальному світі. 

Предмет зарубіжна література займає 

особливе місце серед інших навчальних 
предметів. Він дає учням знання про світобудову, 
ставить акцент на смислових і світоглядних 
аспектах, допомагає знайти ціннісні орієнтації. 
Зарубіжна література як шкільна дисципліна 
може стати дієвим засобом різнобічного розвитку 
особистості учнів, формування в них ключових 
компетенцій. Крім того, словесник навчає учня 
«читати, працювати з додатковою літературою, 
мислити, говорити, аргументувати, вислов-
лювати думки з приводу побаченого та 
почутого» [1]. Нова програма із зарубіжної  
літератури для 5-9 класів спрямовує роботу 
вчителя на розвиток ключових компетентностей 
(уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною 
та іноземними мовами, інформаційно-
комунікаційної, соціальної, громадянської, 
загальнокультурної), а також на формування 
предметної літературної компетен-тності, 
складниками якої є комунікативна, емоційно-
ціннісна, літературознавча, загально-культурна, 
компаративна та інші компетенції особистості. 

Враховуючи специфіку навчального предмету 
зарубіжна література, спробуємо дати 
класифікацію літературних компетенцій та 
основні методи та прийоми їх розвитку як умови, 
що забезпечує якісне засвоєння програми. 

Комунікативна та мовленнєва компетенція – 
основа практичної діяльності людини в будь-якій 
сфері життя. У суспільстві особливо відчувається 
потреба у різнобічно грамотних людях, які вільно 
володіють навичками усного та писемного 
мовлення. Професійні, ділові контакти, 
міжособистісні взаємовідносини потребують від 
сучасної людини універсальної здатності до 
породження багатоманітності висловлювань, як в 
усному, так і в писемному мовленні [3]. Навіть 
звичайний урок літератури дає необмежені 
можливості для розвитку комунікативних 
здібностей, готовності учнів до успішного, 
позитивного спілкування. Діти набувають 
навичок мовленнєвої культури. 

Головним на уроці літератури стає питання. 
Правильно сформульоване запитання та 
грамотно організований пошук відповідей 
формує культуру мислення, пробуджує бажання 
висловитись, проявити себе, допомагає 
розібратися у системі взаємовідносин, які 
існують у світі, вчить прислухатися до слова. 
Навчальний процес організовується як 
самостійний творчий пошук. 

Оволодівають учні комунікативною 
компетенцією на уроках з використанням 
інтерактивних форм навчання: «мікрофон», 
«обери позицію», «коло думок», «мозкова 
атака», урок-конференція, урок-суд, урок-
вистава, урок-дискусія, урок-пошук та подорож. 
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Нестандартні завдання можуть бути представ-
лені у вигляді проблемних ситуацій, рольових і 
ділових ігор, конкурсів і змагань, інших завдань з 
елементами цікавості (життєві та фантастичні 
ситуації, інсценівки, казки, загадки, 
«розслідування» тощо). 

«Граючи, говоримо»: ви, як і головний герой 
Р. Бредбері, опинилися у майбутньому. Що ви 
будете робити в такій ситуації? «Постав себе на 
місце героя»: ви Скрудж, поділіться з 
товаришами враженнями від мандрівки з Духом 
Минулого. «Читаємо, розуміємо, говоримо»: ви 
отримали завдання розпізнати хайку серед інших 
поетичних творів. Поясніть, як ви це зробите? 

Переказ художнього тексту. Переказ 
використовується як дієвий прийом, що сприяє 
засвоєнню змісту твору та розвитку мовлення 
учнів. Розрізнюють типи переказів: заснований на 
першому враженні та передачі в цілому своїми 
словами; близький до тексту автора, що має за 
мету не тільки детально передати зміст, але й 
відобразити художні особливості тексту; учень 
викладає основний зміст прочитаного, зберігаючи 
логіку і стиль вихідного тексту, але опускаючи 
подробиці, деякі деталі художнього тексту, що 
навчає школярів відбирати головне і відсіювати 
другорядне; відбір і передача змісту окремих 
розділів тексту, об’єднаних однією; зі зміною 
особи оповідача, ускладнений творчими 
завданнями, що потребує від учня глибокого 
розуміння характеру героя, художніх засобів його 
зображення, великої попередньої роботи. 

Види та жанри висловлювань на літературні 
теми: репродуктивні висловлювання – переказ 
літературно-критичних статей з підручника, 
фрагментів літературознавчих розвідок, 
мемуарних і епістолярних жанрів; продуктивні 
висловлювання – розгорнута усна відповідь, 
повідомлення, літературний огляд, етюд, есе, 
«слово про письменника», розповідь про твір 
мистецтва, промова екскурсовода, коментар, 
ораторський виступ, репортаж, учнівські вірші, 
оповідання, нарис тощо. 

Читацька компетенція: основне завдання 
літературної освіти – формування уважного 
читача з добре розвиненими творчими, 
розумовими, пізнавальними здібностями. Це не 
просто розвиток навичок роботи з художнім 
текстом, а ціле мистецтво. «Підготовка 
вдумливого читача, – як зазначає О. Товста, – 
неодмінна умова виховання ерудованої, 
інтелектуально й духовно розвиненої 
особистості» [11]. Отже, мета зарубіжника – 
підготувати читача, який сприймає художній твір 
не як просте повідомлення про події та героїв, а, 
враховуючи закони мистецтва, глибше осмислити 
твір як явище певного етапу розвитку культури 

народу. Тут важливі і емоції (які включають 
зацікавленість і запускають допитливість), і 
«холодна голова» (різні види аналізу тексту: 
культурологічний, літературознавчий, 
лінгвістичний, смисловий, символьний, 
комплексний). 

Завдання та прийоми, спрямовані на розвиток 
читацької компетенції: гронування («асоціативний 
кущ»); розгадування кросвордів; пошук ключових 
слів у формулюванні теми;  літературна 
вікторина;  проблемні запитання;  евристична 
бесіда;  формулювання запитань письменнику, 
літературному герою;  написання листа 
письменнику чи герою;  відгук; зіставлення твору 
з його екранізацією або театральною виставою; 
метод «вживання» учнів у текст (дописування 
уривків тексту, складання листів, щоденників; 
складання монологів, діалогів героїв); сприйняття 
літературного твору у співвідношенні з власним 
внутрішнім світом та ін. 

Питання, звернені на розуміння ролі книги в 
нашому житті: Чи потрібні нам книги про…? Чи 
доводилось вам зустрічати в житті таких людей, 
як герой …? Який життєвий урок ви винесли з …? 
Які почуття виникли у вас після прочитання …? 
Які риси характеру, притаманні герою …, ви 
хотіли б виховати в собі? Сьогодні на уроці я 
зрозумів… (я навчився …, я відчув …) тощо. 

Емоційно-ціннісна компетенція: мистецтво 
художнього слова має справу з різноманітними 
відтінками почуттів і смислів. Тож розвиток 
емоційного інтелекту і загальнолюдських 
цінностей – головне завдання формування 
компетенції пропонованого типу. Важливо 
створювати приємну атмосферу уроку, коли 
взаємовідносини між вчителем і учнями 
будуються на принципах співробітництва, довіри, 
взаємної поваги, коли словесник оберігає право 
учня на самостійний вибір, право на помилку. 
Література як мистецтво передбачає емоційний 
характер навчання, адже відсутність емоцій на 
уроці – джерело байдужості учнів. При оцінці 
творів, персонажів, мистецьких епох варто 
намагатись приводити дітей до емоцій, 
розфарбованих творчою діяльністю; прагнути до 
виявлення читацьких почуттів (співчуття, добра, 
симпатії та ін.); прагнути до того, щоб учні  
обирали в  монологах такі слова, які яскраво 
передають емоційний стан і почуття героїв 
сюжету. 

Для розвитку емоційної компетенції можна 
використовувати наступні завдання: передача 
настрою, враження, почуття від музики, 
архітектури, кіно; змалювання внутрішнього світу 
літературного героя в кольоровій палітрі; 
розучування ролей у драматичних творах або 
уривках;  створення твору-імпровізації під музику; 
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вибір яскравих рядків, які сподобались учню; 
опис почуттів, які народилися під впливом даного 
поетичного твору;  прийом «палітра емоцій» (із 
поданого переліку обрати три слова, що 
відповідають вашому стану душі: задумливість, 
співчуття, смуток, захоплення, спокій, радість, 
журба, розчарування, світла печаль, 
умиротворення). 

Сьогодні багато вчителів проводять уроки 
почуттів:  урок – емоційне враження чи сповідь; 
урок-подяка чи інтрига; урок-одкровення чи 
засудження; урок-реквієм чи оберіг; урок-
рефлексія та ін. Учнів потрібно навчити 
сприймати за прочитаним текстом життя з його 
сумом і радістю, відчувати роздуми і 
переживання, висловлені автором. 

Полікультурна компетенція: на уроках   
літератури учні пізнають культуру, побут, 
традиції інших народів, знайомляться із 
загальнолюдськими цінностями, що сприяє 
вихованню дітей в контексті «діалогу культур» і 
розвитку полікультурної компетенції. Майбутнє 
школи пов’язано з синтезом різних навчальних 
дисциплін і розробкою інтегрованих курсів. 
Інтеграція мистецтв на уроках літератури – 
плідний шлях освоєння культурного «фону» 
художнього твору. Об’єднання літератури з 
іншими видами мистецтва веде до ситуації, коли 
один вид мистецтва може перекладатися на 
мову іншого. На уроках зарубіжної літератури все 
більшого поширення отримують уроки-діалоги та 
уроки культурологічного аналізу. Твір 
прочитується, як правило, у декількох 
паралельних культурних шарах: як факт духовної 
культури народу; як свідоцтво епохи та її стилю; 
як дзеркало світу письменника; як відображення 
знань про інші культурні сфери: філософію, 
історію, політику, психологію, мистецтво тощо. 
Виправданими з цієї точки зору є інтегровані 
уроки, на яких поєднуються: зарубіжна література 
рідна література; література – музика – живопис – 
архітектура – театр; література – філософія – 
релігія. 

Вивчаючи літературу в широких культурних 
контекстах, учень починає розуміти художній твір 
як складову частину загальнокультурного 
процесу. Досвідчений вчитель помічає усі 
культурні шари тексту й допомагає учням почути 
якомога більше голосів твору. А учень 
підіймається сходинками світової культури, 
оволодіває знаками, кодами, символами різних 
видів мистецтва та навчається дивитися на світ 
очима людини усіх часів і національностей. Тому 
діалогічне пізнання на уроці літератури – це 
завжди співтворчість, співбесіда, співвідкриття, 
співвідчуття та багато інших спів-. І в такому 
сенсі художня культура існує не лише як сума 

певної інформації, але й починає жити у 
духовному світі людини як своєрідний код її 
життєдіяльності, програма цивілізації. 

Пошуково - дослідницька компетенція: 
необхідними вміннями і навичками мисленнєвої 
діяльності людини є осмислення теоретичного 
матеріалу, виділення головного, аналіз, синтез, 
узагальнення, систематизація доказів, побудова 
виступу, аргументація, вміння сприймати 
питання, осмислити його, сформулювати 
достойну відповідь, формулювання висновків, 
умовиводів. Усе це допомагає розвивати 
технологія пошуково-дослідницької діяльності 
учнів. Найбільш поширеним завданням, де може 
проявитися дана компетенція, є написання і 
захист учнями наукової роботи (реферат, 
літературознавче дослідження, наукова робота 
МАН). При тому розвиваються такі вміння, як 
пошук інформації, можливість порівняти різні 
точки зору на певну проблему, вміння лаконічно 
передавати головне, розкрити тему, складання 
плану виступу, обробка його озвучування, 
тренування вміння триматися перед аудиторією. 
Захист наукової роботи являє собою звіт про 
проведену діяльність, її результати та висновки.  

Метод проектів надає можливість кожному 
учню поставити мету, обрати спосіб дії, вчить 
розподіляти обов’язки, керувати та підкорятися, 
брати участь у обговоренні проблеми, підводити 
підсумки. Робота над проектом дозволяє 
самостійно здобувати знання, обмінюватись 
думками, включає пошук, обробку даних з 
теоретичної та практичної проблеми, пов’язаної з 
існуючою реальністю. Крім того, учню 
доведеться оформити результати своєї праці за 
допомогою сучасних інформаційних технологій. 
Працюючи над власним проектом, школяр 
вчиться бути особистістю, несе відповідальність 
за результат, усвідомлює необхідність і 
значимість праці, яку вона виконує, в нього 
розвиваються креативні вміння (конструювання, 
моделювання). Проекти можуть бути 
індивідуальними (наприклад, дослідити розвиток 
певної теми у конкретному творі) і груповими 
(наприклад, розробити урок-виставу про життя  
А. де Сент-Екзюпері). 

Соціальна компетенція.  характеризує вміння 
людини повноцінно жити в суспільстві, брати на 
себе відповідальність, приймати рішення, робити 
вибір, безконфліктно виходити з життєвих 
ситуацій. Мета розвитку соціальної компетенції є 
дуже гуманною, адже допомагає дитині ще зі 
шкільних років зайняти активну позицію в 
суспільстві, яка базується на свободі вибору 
особистості. Тому для реалізації цієї компетенції 
необхідно обирати не тільки гуманний зміст,  але 
і форми й методи також гуманні. Інакше ця 
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гуманна мета втратить свою цінність [2, с.18-20].  
Розвивати соціальну компетентність можна, 

використовуючи різноманітні форми та прийоми 
групової роботи: робота в парах, ротаційні трійки, 
«акваріум», «карусель», «джиг-со», «мозкова 
атака» тощо. В групах учні, вступаючи в контакт, 
вирішують соціальні й комунікативні завдання: 
навчаються висловлювати свою точку зору, 
слухати і розуміти співбесідника, вести дискусію. 
З соціальною компетенцією тісно пов’язана 
рольова компетенція – здатність особистості 
вирішувати проблеми, пов’язані з 
функціонуванням життєвих ролей. Вона включає 
здатність оперативно володіти своїми 
психологічними ролями, бути повноправним 
суб’єктом цих ролей, включати рольову 
поведінку в процес власної життєдіяльності й 
життєтворчості, що сприяє гармонійній рольовій 
самореалізації. 

Рольова гра – не тільки інсценізація уривку з 
драматичного твору або байки. Учні завчасно 
обирають ролі: акторів, костюмерів, гримерів, 
глядачів. Можна розпочати гру, як в справжньому 
театрі, з покупки білетів на виставу (виконання 
завдань різних рівнів складності: розповісти про 
життя письменника, пригадати цитати з твору, 
пояснити епіграф уроку). Після перегляду 
вистави, глядачі можуть вручити квіти 
улюбленому актору, оцінивши виступ за такими 
критеріями: оригінальність виступу, акторська 
майстерність, виразність читання, правильна 
літературна вимова тощо. Рольова гра є 
одночасно мовленнєвою, ігровою та навчальною 
діяльністю. Вона надає учню можливість 
випробувати власні здібності та зробити 
максимальний вклад у загальну справу. 

Інформаційна компетенція. Інформаційні 
технології стали невід’ємною частиною 
суспільства та здійснюють вплив на процеси 
навчання і систему освіти в цілому. Сьогодні 
однією з основних умов прийому на роботу стає 
вміння користуватися комп’ютером. Формування 
інформаційної компетенції не просто вимога 
часу, а необхідність для кожної людини, яка живе 
в умовах інформаційного суспільства. 
Інформаційна компетенція є однією з ключових 
компетенцій сучасної людини та проявляється, 
перш за все, в діяльності при рішенні 
різноманітних завдань із залученням комп’ютера 
та засобів ІКТ. Практика застосування ПК 
свідчить, що учні, які навіть не дуже цікавляться 
предметом, «захоплені роботою, не 
відволікаються, охоче і радісно діляться один з 
одним своїми досягненнями, таким чином 
розвивається прагнення до красивого і чіткого 
оформлення, почуття авторства, цінності своєї 
роботи» [3, с.42]. 

Одним із новітніх методів розвитку 
інформаційної компетентності є кейс-
метод (метод активного навчання на основі 
реальних ситуацій), який дозволяє розвивати 
навички роботи з різноманітними джерелами 
інформації. Процес рішення проблеми, що 
викладена в кейсі, включає елементи творчості 
та має на увазі колективний характер 
пізнавальної діяльності. 

Показником інформаційної компетентності 
стає створення нових інформаційних продуктів: 
проектів, звітів, моделей, презентацій, 
електронних посібників та розробок тощо. Учні, 
які володіють інформаційними технологіями на 
більш високому рівні, готують до уроків не тільки 
презентації в програмі Microsoft Office Power 
Point, але і створюють власні сайти, присвячені 
окремим письменникам або культурним епохам. 

Творча компетенція. Важливо, щоб школа 
давала не тільки суму конкретних знань, але і 
навчала спостерігати, досліджувати, 
узагальнювати, робити самостійні висновки, 
розвивала креативне мислення, тобто 
формувала творчу компетенцію. Л. Толстой 
вважав: «Якщо учень в школі не навчився нічого 
творити, то в житті він буде тільки наслідувати, 
копіювати» [9, с.17]. 

На уроках зарубіжної літератури «учитель і 
учні працюють у режимі креативної педагогіки, де 
школярі беруть участь у творчому діалозі з 
культурними текстами, формуючи особистісну 
позицію» [9]. Прийоми активізації навчальної 
творчої діяльності учнів: інтригуючий початок 
уроку; полемічний характер викладення 
матеріалу; контрастне співставлення аргументів; 
розгляд проблемних питань; робота з деталлю 
художнього тексту, метафорами та ін.; 
співставлення твору з його екранізацією; 
самостійний пошук учнями проблем твору. 

Завдання, спрямовані на розвиток різних 
видів художньо-творчої діяльності: оцінити 
власне сприйняття літературного твору у 
виконанні майстрів художнього слова; 
використовуючи фотографії, ілюстрації, 
підготувати літературну фантазію; скласти букет 
квітів, який би відтворював головні мотиви 
творчості поета чи якусь його тему, настрій 
окремого твору; знайти образи-символи, що 
передають почуття, враження від образу, 
системи образів, цілого твору;  прокоментувати 
картину, малюнок, фотографію; підготувати 
експромт у реалістичному, сентиментальному, 
романтичному стилі (темами можуть бути 
історичні події, роздуми над проблемами 
морально-етичного характеру); підготувати 
ілюстрації до твору, книги, що сподобалася; 
створити словесну або скульптурну галерею 
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портретів різних героїв; намалювати ескіз 
обкладинки книги;  переробити казку в п’єсу; 
описати зовнішність і типову поведінку казкових 
героїв: русалки, феї, гнома, чорта, троля, ельфа, 
джина;  написати твір «Кольори в творчос- 
ті…» (обрати поета на власний розсуд); 
підготувати реферат на тему «Мій одноліток в 
сучасній літературі»; написати детективне 
оповідання  та ін. Завдяки активізації творчої 
компетенції учень пізнає радість пошуку й радість 
відкриття. 

Сьогодні суспільству необхідно мати таку 
людину, яка не тільки знає і вміє здійснювати 
якісь операції, а компетентну, ініціативну, 
креативну, здатну працювати в команді, 
прогнозувати й досягати своєї мети. Та, на жаль, 
не кожен здатен розвивати в собі лідерські 
якості, може прислуховуватися до думок інших і 
співпрацювати у тісній взаємодії один із одним. Із 
цією проблемою нам доводиться зіштовхуватися 
чи не на кожному уроці, адже учні за своїми 

віковими, психологічними особливостями різні. 
Отже, основою навчання повинні бути такі 
технології, які б забезпечували пізнавальну 
активність і самостійність учнів, сприяли б 
формуванню навичок застосовувати набуті 
знання на практиці. Тому упровадження 
компетентнісного підходу – нагальна проблема 
сьогодення, розв’язання якої допоможе 
сформувати на уроках літератури вміння, 
необхідні для сучасного життя, а саме: розвивати 
й закріплювати інтерес до предмета; бути 
комунікабельними, контактними в різних 
соціальних групах; адаптуватись до життєвих 
ситуацій, які постійно змінюються; розкривати 
інтелектуальний, творчий, моральний потенціал 
кожного учня; виявляти здатність брати на себе 
відповідальність; оволодівати інформаційними 
технологіями; бути здатними генерувати нові ідеї; 
творчо мислити, знаходити нестандартні 
рішення тощо. 
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О.О.О.   ФІЛІНДАШФІЛІНДАШФІЛІНДАШ   

ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ – 
КРОК ДО ПІЗНАННЯ  

Одним із напрямів розвитку сучасної освіти є 
вдосконалення можливостей дитини діяти 
самостійно, на власний розсуд, ініціативно, 

творчо.  
Саме в дошкільному віці дитина відкриває 

для себе світ. Саме тоді відбуваються значні 
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зміни у всіх сферах її психіки (когнітивної, 
емоційної, вольової), які виявляються в різних 
видах діяльності: комунікативної, пізнавальної, 
перетворювальної. Саме тоді  з’являється 
здатність до творчого вирішення проблем, що 
виникають у різних життєвих ситуаціях 

Сучасне суспільство вимагає від змісту 
дошкільної освіти використовувати види 
діяльності,  здатні виконувати такі завдання: 
 сприяти вияву вигадки й логіки на різних 

етапах діяльності:  у виборі мети, доборі 
засобів їх досягнень, способі долання 
труднощів, оцінці досягнень;  

 розвивати в дітей критичні ставлення до 
оточуючої дійсності, вміння помічати життєві 
суперечності, виявляти інтерес до нового, 
надзвичайного; 

 виховувати зацікавленість до проблемних 
ситуацій, дослідництва, експериментування, 
спостереження, розв’язування життєвих 
задач [2, c.56]. 
Одним із таких видів діяльності є дитяче 

експериментування, що уможливлює фор-
мування в дітей реальні уявлення про 
різноманітні сторони досліджуваного об’єкта, про 
його взаємини з іншими об’єктами і з 
середовищем існування.  

Науковці М. Веракс, Л. Парамонова,  
М. Поддьяков, наголошують:  знання, які 
дошкільник отримує в ході  проведення дослідів, 
завжди є усвідомленими, більш ґрунтовними, а 
сам процес оволодіння способами практичної 
взаємодії з навколишнім середовищем 
забезпечує становлення світогляду дитини та її 
особистісного розвитку. 

Сьогодні, з огляду на дані психологічних 
досліджень і сучасні педагогічні ідеї, 
відбувається переосмислення технології 
дослідно-експериментальної діяльності. Г. Бє-
лєнька, С. Єлманова, І. Іванова, Н. Лисенко,  
З. Плохій, А. Чистякова, Н. Яришева виявляють 
зацікавленість не так феноменом дослідно-
експериментальної діяльності у природі, як 
структурою та методикою її проведення з дітьми 
дошкільного віку.  

Г. Бєлєнька, С. Єлманова, З. Плохій,  
Н. Яришева постійно розглядають питання про 
мету, завдання, зміст і методику організації 
дослідно-експериментальної діяльності дітей у 
природі. 

Аналізуючи роботи науковців, бачимо, що у 
процесі експериментування в дітей збагачується 
пам’ять, активізуються розумові процеси, 
оскільки постійно виникає необхідність 
здійснювати операції аналізу, синтезу, 
порівняння, класифікації, узагальнення [1].  

Експериментально-дослідна діяльність є 
ефективним засобом розумового, фізичного, 

валеологічного, естетичного, статевого, 
екологічного, морального та трудового, 
виховання. Цей вид діяльності сприяє 
всебічному розвиткові дитини й формуванню її 
особистісних рис, що цілком реалізовує основні 
завдання дошкільної освіти. 

Ознайомившись з теоретико-методичними 
аспектами організації дитячого експери-
ментування, виділяємо такі особливості цієї 
діяльності:  
 дитяче експериментування є особливою 

формою пошукової діяльності, в якій 
найбільш яскраво виражені процеси 
цілеутворення, процеси виникнення та 
розвитку нових мотивів особистості, що 
лежать в основі саморуху, саморозвитку 
дошкільнят; 

 у дитячому експериментуванні найбільш 
потужно проявляється власна активність 
дітей, спрямована на одержання нових 
відомостей, нових знань (пізнавальна форма 
експериментування), на одержання продуктів 
дитячої творчості;  

 дитяче експериментування є стрижнем будь-
якого процесу дитячої творчості; 

 у дитячому експериментуванні найбільш 
органічно взаємодіють психічні процеси 
диференціюванні та інтеграції при 
загальному домінуванні інтеграційних 
процесів; 

 діяльність експериментування, взята у всій її 
повноті й універсальності, є загальним 
способом функціонування психіки. 
В ході проведення теоретичного аналізу 

наукової літератури виявилося, що поряд із 
поняттям «дослідно-експериментальна діяль-
ність» вживаються й такі, як «дослідницька» та 
«пошуково-дослідницька діяльність».  

Зазвичай під  поняттям  «дослідницька 
діяльність» науковці розуміють діяльність, 
безпосередньо пов’язану з вирішенням творчого, 
дослідницького завдання, не має наперед 
відомого результату й передбачає етапи, 
характерні для наукового дослідження 
(визначення проблеми, формулювання гіпотези 
дослідження, власне проведення дослідження, 
аналіз його результатів і остаточне 
узагальнення, формулювання висновків) [4, с.94]. 

Досить близьким до цього поняття виявилося 
й таке, як «пошуково-дослідницька діяльність». 
Це організована педагогом діяльність дітей, у 
якій вони шляхом самостійного відкриття 
природи, розв’язання проблемних завдань, 
практично перетворювальних дій одночасно 
оволодівають новими знаннями, а також 
уміннями й навичками їх подальшого 
самостійного набуття [6, с.43]. Вона передбачає 
розв’язання дошкільниками ситуацій за 
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допомогою проведення дослідів і нескладного 
експериментування, під час яких діти 
використовують свій чуттєвий досвід, самостійно 
аналізують результати, роблять висновки, 
пізнають сутність того чи іншого явища [6, с. 42]. 

У педагогічній і методичній літературі 
зустрічаються різні види дослідів та 
експериментів. Варто розглянути класифікацію, 
де типи експериментів виділяються за низкою 
ознак: 
 за характером мислительних процесів: 

констатувальні (дозволяють побачити якийсь 
один стан об’єкта або одне явище поза 
зв’язком з іншими об’єктами та явищами) та 
узагальнювальні (дають можливість 
прослідкувати загальні закономірності 
процесу, який вивчався раніше за окремим 
етапом); 

 за способом залучення дітей до дій з 
об’єктами: демонстраційні (використовується 
всього один об’єкт, і він знаходиться в руках 
вихователя, який сам проводить 
експеримент, а діти слідкують за його ходом і 
результатами) та фронтальні 
(використовується багато об’єктів, і вони 
знаходяться в руках дітей, які самостійно або 
під наглядом педагога проводять дії з ними); 

 за характером об’єктів, які використовуються: 
експерименти з об’єктами живої природи 
(рослинний і тваринний світ) та неживої 
природи (повітря, вода, ґрунт тощо); 

 за кількістю спостережень за одним і тим 
самим об’єктом: одноразові й багаторазові 
(циклічні); 

 за місцем проведення: на території дитячого 
навчального закладу (в груповій кімнаті, 
дитячій лабораторії, дільниці); поза його 
межами (у лісі, у полі тощо); 

 за характером включення в педагогічний 
процес: епізодичні (проводяться час від часу) 
й систематичні (проводяться постійно та з 
додержанням певної системи викладу 
матеріалу); 

 за кількістю дітей, які беруть у ньому участь: 
індивідуальні (1–4 дитини), групові (5–10 
дітей), колективні (уся група); 

 за тривалістю проведення: короткотривалі (5–
15 хв.) й довготривалі (більш 15 хв.); 

 за місцем і циклом проведення: первинні 
(об’єкт досліджується вперше), повторні 
(здійснюється повторне експериментування з 
об’єктом, щоб порівняти результати), 
заключні й підсумкові (проводиться з метою 

зробити певні висновки щодо об’єкта, який 
вивчався) [5, c. 244]. 
Експерименти та досліди, які проводяться під 

час різних видах діяльності, дають широкі знання 
про природні об’єкти і явища, задовольняють 
допитливість дитини. Під час роботи з дітьми 
вихователь повинен застосовувати різноманітні 
прийоми: творчі ігри, театралізована діяльність, 
обстеження, практичні дії з предметами, 
запитання пошукового характеру, розповіді свої 
та дітей, пояснення та показ, художнє слово, 
розглядання ілюстративного матеріалу, 
замальовування спостережуваних явищ і 
об’єктів, екскурсії, прогулянки, туристичні 
переходи.  

Досвід проведення дослідно-експери-
ментальної діяльності з дітьми дошкільного віку 
дає змогу виокремити такі переваги. 
1. Діти отримують реальні уявлення про 

різноманітні сторони досліджуваного об’єкта, 
про його взаємини з іншими об’єктами і з 
середовищем існування.  

2. Збагачується пам’ять дитини, активізується її 
розумові процеси, оскільки постійно виникає 
необхідність здійснювати операції аналізу та 
синтезу, порівняння та класифікації, 
узагальнення та екстраполяції.  

3. Розвивається мова дитини, так як їй 
необхідно звітуватися про побачене, 
формулювати виявлені закономірності та 
висновки.  

4. Відбувається накопичення фонду розумових 
прийомів і операцій, що розглядаються як 
розумові вміння.  

5. Для дітей експериментування важливо і для 
формування самостійності, цілепокладання, 
здатності перетворювати будь-які предмети і 
явища для досягнення певного результату.  

6. У процесі експериментальної діяльності 
розвивається емоційна сфера дитини, творчі 
здібності, формуються трудові навички, 
зміцнюється здоров’я за рахунок підвищення 
загального рівня рухової активності.  
Отже, важливо організовувати діяльність так, 

щоб через експериментальну, дослідницьку 
діяльність, розв’язання проблемних завдань, 
різноманітні дії з об’єктами діти одночасно 
оволодівали новими знаннями, вміннями та 
навичками. Останнє тісно пов’язано з 
практичними перетвореннями об’єктів природи, 
які набувають характеру експериментування, 
нескладної пошуково-дослідницької діяльності.  

Перелік використаних джерел 
1. Базовий компонент дошкільної освіти України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету 

Міністрів України, 23 листопада 2011 р. № 1392 // Веб сайт Верховної Ради України. – Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_5-2736-12. 



Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» №2 (42), 2019 

51 

2. Бєлєнька Г. Взаємозв’язок фізичного та інтелектуального розвитку дошкільника в процесі 
пізнання ним світу природи // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного 
університету. Тернопіль: Педагогіка.  2004.  № 4.  С. 55-58. 

3. Бєлєнька Г. В. Експериментування – крок до пізнання // Дошкільне виховання.  2007.  № 5.  С. 7–
10. 

4. Лисенко Н. В. Організація пошуково-дослідницької роботи в дитячому садку. Київ. : РУМК, 1990.  
111 с. 

5. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів. Київ.: Академвидав, 2006. 456 с. 

6. Михайліченко Т. Інтеграція пошуково-дослідницької діяльності з різними видами діяльності 
дошкільників // Вихователь-методист дошкільного закладу. 2010. № 7. С. 42–50. 

Т.Т.Т.   ГРИЩЕНКОГРИЩЕНКОГРИЩЕНКО   

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ 

Інноваційні підходи до викладання англійської 
мови на сьогоднішній день є одним з напрямків 
реалізації реформ в освіті і суттєвих напрямів 
переходу до моделі інноваційного розвитку 
України в цілому. Реформування вітчизняної 
системи освіти набуло нині глобального 
характеру. Суспільству майбутнього потрібні 
люди з актуальними знаннями, гнучкістю і 
критичністю мислення, творчою ініціативою, 
високим адаптаційним потенціалом. Не менш 
важливими будуть такі якості, як висока 
моральність, особистісна відповідальність, 
внутрішня свобода, налаштованість на 
максимальну самореалізацію, здатність досягати 
високої мети раціональним шляхом і коректними 
засобами. У цьому зв’язку в навчальній 
діяльності повинні використовуватись методи 
навчання, спрямовані на підвищення 
пізнавальної активності учнів, посилення 
діяльнісного підходу в навчанні та реалізацію 
спільної діяльності, націленої на кооперативну 
обробку навчальної інформації з виробленням 
нових знань особисто кожним учнем в 
оптимальному тільки для нього режимі. Цим 
умовам відповідає використання на уроках 
англійської мови інноваційних технологій, які 
ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуацій, 
вільному обміну думками, авансуванні успіху. 
Саме це активізує пізнавальну діяльність учнів, 
підвищує емоційний рівень засвоєння знань 
тощо.  

Мета статті – охарактеризувати інноваційні 
підходи до викладання англійської мови в 
старшій школі.  

Поняттям «інновація» позначають 
нововведення, новизну, зміну, введення чогось 

нового. Стосовно педагогічного процесу 
інновація означає введення нового в цілі, зміст, 
форми та методи навчання та виховання, в 
організацію спільної діяльності вчителя і учня. 
Інновації самі по собі не виникають, вони є 
результатом наукових пошуків, передового 
педагогічного досвіду окремих учителів і цілих 
колективів. Сучасний етап розвитку освіти в 
Україні характеризується «відходом від 
тоталітарної уніфікації та стандартизації 
педагогічного процесу, інтенсивним 
переосмисленням цінностей, пошуками нового в 
теорії та практиці навчання і виховання» [4,  
с.14]. 

Модернізація змісту освіти в Україні на 
сучасному етапі розвитку суспільства не в 
останню чергу пов’язана з інноваційними 
процесами в організації вивчення іноземних мов. 
Пріоритетним напрямом розвитку сучасної школи 
стала гуманістична спрямованість навчання, при 
якому провідне місце займає особовий 
потенціал. Він передбачає облік потреб і 
інтересів учня, реалізацію диференційованого 
підходу до вивчення англійської мови. Сьогодні в 
центрі уваги – учень, його особа, неповторний 
внутрішній світ. Тому основна мета сучасного 
вчителя – вибрати методи та форми організації 
учбової діяльності учнів, які оптимально 
відповідають поставленій меті розвитку особи. 

Управління інноваційним процесом 
передбачає аналіз і оцінку введених учителями 
педагогічних інновацій, створення умов для їх 
успішної розробки та застосування.  

Одним із важливих чинників інноваційної 
діяльності на уроках англійської мови є творчість 
учителя, яка необхідна для формування нових 
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поглядів, створення програм, підручників, а 
також модифікації всього нового на рівні 
впровадження. Це слугує творчому освоєнню 
інновацій та підготовці вчителів не лише як 
фахівців, а й як носіїв високої духовної культури.  

З метою вирішення проблемних завдань, 
активізації мислення, створення інтелектуальної 
атмосфери, духу співтворчості використовую 
різні форми та методи інтерактивного навчання, 
а саме технології колективно-групового та 
кооперативного навчання. Завдання бувають 
різні: розробити разом (у парі) питання будь-
якого характеру, оцінити один одного, перевірити 
тестові завдання, створити міні-діалог, який міг 
би відбутися між героями, що зустрілися через 
роки,  «розкажи товаришу по парті» тощо. 

Пропоную найбільш вдалі інноваційні підходи 
до викладання англійської мови в старшій школі: 
 «ілюстрована вікторина»: працюючи в парах, 

учням пропонується розповісти за 
підготовленими ілюстраціями епізод; 

 «склади фразу»: уявімо, що на папері був 
записаний рядок із твору, але аркуш 
випадково розірвали, спробуйте скласти 
розірвані частини та прочитати речення; 

 «спільний проект»: групи отримують спільне 
проблемне питання, але висвітлюють його з 
різних сторін англійською мовою; 

 «мозковий штурм», «кошик ідей», «коло 
ідей»: уможливлюють вільний обмін думками; 

 «рольова гра»; 
 «ти мені – я тобі»: групи отримують завдання 

опрацювати текст і підготувати запитання за 
змістом; учні обмінюються запитаннями, 
отримують вичерпні відповіді, самі 
виставляють оцінки опонентам; 

 «допоможи героям»: пропоную учням 
втрутитися в сюжет і допомогти героям у 
складних ситуаціях, розробити для них план 
дій; 

 «ланцюжок»; 
 «колективна розповідь»: пропоную учням 

скласти  колективно розповідь на задану 
тему; кожен промовляє одне речення, 
пов’язуючи його з попереднім; 

 «асоціативний кущ»: добір слів-асоціацій до 
основного поняття. 
Швидко і по черзі висловити свою думку чи 

позицію  допомагає такий прийом, як 
«Мікрофон». Його застосовую і при колективному 
обговоренні проблеми. Найбільше ігрових форм і 
прийомів використовую на уроках англіської мови 
у 9-11 класах. Це цілий спектр лінгвістичних ігор: 
кросворд, вікторина, мовний конкурс, 
лінгвістична загадка, лінгвістична задача, ребус, 
«Ти – редактор», «Надлишки», «Спіймай 
помилку», «Вірю - не вірю», «Сортування»,  
«Мовна дуель», «Останнє слово – за тобою», 

«Хто швидше», «Лінгвістична естафета», «Ти – 
учитель» тощо. 

Ефективною є технологія опрацювання 
дискусійних питань, зокрема метод  «Займи 
позицію». Прийом «Коло думок» спонукає до 
дискусії всіх учнів. Головне завдання, яке стоїть 
перед кожним із них, – висловити власну думку.  

Впровадження інноваційних підходів до 
навчання – один із шляхів підвищення 
ефективності уроку англійської мови. Воно 
сприяє ефективній взаємодії особистості з 
оточенням, спонукає до участі в діалогах, 
створює атмосферу співпраці, стимулює процес 
пізнання, вимагає відповідальності за кінцевий 
результат від кожного. Завдяки використанню 
інноваційних підходів на уроках англійської мови 
відбувається збільшення обсягу інформації, 
збільшення глибини вивченого матеріалу та 
відсоток його засвоєння, учні «вчаться мати 
власну думку і діяти швидко та рішуче в тих чи 
інших життєвих ситуаціях, оптимально 
поєднувати знання та уміння з життям, сприяння 
розвитку у учнів прагнення до самоосвіти і 
саморозвитку, значно підвищується якість знань 
учнів і активність дітей на уроках тощо» [1, с.45]. 

Одним з прикладів інноваційних підходів до 
викладання англійської мови в старшій школі є 
проведення парних бінарних уроків, наприклад 
історії й англійської мови в 11 класі. 

Тема уроку: «Мартен Лютер Кінг» 
Мета уроку: ознайомити учнів з видатним 

американським борцем за права людини в 
Америці Мартена Лютера Кінга, що дає змогу 
розширити історичні знання про боротьбу з 
расовою дискримінацією в Сполучених Штатах 
Америки, систематизувати знання учнів про 
поняття дискримінація і сегрегація, розвивати 
логічне мислення, уваги, пам'яті, формування 
навичок міжособистісного спілкування, розвиток 
навичок говоріння, сприйняття усного 
монологічного мовлення англійською мовою, 
виховувати пізнавальний інтерес і шанобливе 
ставлення до національностей та культури інших 
народів. 

Учитель англійської мови і вчитель історії 
привітавши дітей, повідомляють їм тему уроку. 
На дошці розвішані різні висловлювання 
Мартена Лютера Кінга англійською мовою. Діти 
вибирають одне з них і коментують його 
розуміння. 

Учитель англійської мови ділить дітей на три 
групи і роздає картки зі словами Discrimination, 
Racial discrimination, Segregation. По одному 
слову на кожній картці. Користуючись 
інтернетом, учні шукають визначення цих слів. 

Учитель історії з'ясовує як діти зрозуміли 
значення цих термінів. Детально розповідає 
різницю, наводить приклади, розповідає, що 
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затятим борцем проти расової дискримінації в 
США був Мартен Лютер Кінг, задає питання на 
розуміння отриманої інформації і повідомляє 
дітям, що існує знаменита промова Мартена 
Лютера Кінга, яка називається: «У мене є мрія». 

Учні дивляться відеофільм англійською 
мовою про життя і діяльність Мартена Лютера 
Кінга, разом з учителями обговорюють. 

Кожному учневі дається картка, в якій 
написано англійською мовою початок пропозиції: 
«у мене є мрія ......». Кожна дитина закінчує 
пропозицію англійською мовою, Учні діляться 
своїми спостереженнями на прояв расової 
дискримінації в наш час. Висловлюють свою 
думку англійською мовою та підводять підсумки 
уроку. 

Отже, інноваційні підходи до викладання 

англійської мови в старшій школі - це 
система0знань, навичок та вмінь, які необхідні 
для використання їх у своїй професійній 
діяльності. 

Таким чином, інноваційні підходи до вивчення 
англійської мови сьогодні сприяють 
інтенсифікації й оптимізації навчального процесу, 
дають можливість кожному учневі, спираючись 
на його здібності, нахили, інтереси, суб'єктивний 
досвід, реалізувати себе в пізнанні, навчальній 
діяльності, поведінці. Підвищуючи рівень 
пізнавальної діяльності учня, ми формуємо 
активну життєву позицію, розвиваємо творчі 
здібності, вдосконалюємо навички мовлення та 
мислення, створюємо ситуацію успіху, де кожен 
учень почуває себе вільно і невимушено на 
уроках англійської мови в старшій школі. 
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Л.Л.Л.   СЕМЧИШИНСЕМЧИШИНСЕМЧИШИН   

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЧНОМУ ВНЗ 

Вивчення сучасних інформаційних технологій 
становить фундамент освіти, є основною 
теоретичною базою та інструментарієм 
наукового пізнання для економічних 
спеціальностей. Тому методи та підходи 
викладання інформаційних технологій дуже 
важливі при навчанні студентів різних 
економічних  профілів. 

Використання математичних методів в 
економічних дослідженнях передбачає 
використання математики та сучасних 
інформаційних технологій як особливого способу 
вивчення економічних закономірностей і 
одержання теоретичних і практичних економічних 
висновків.  

Сучасна інформаційна теологія – це 
«сукупність принципово нових засобів і методів 

опрацьованих даних, що забезпечують 
цілеспрямоване створення, передавання, 
зберігання та подання інформаційного продукту 
(даних, ідей, знань) з найменшими витратами і 
згідно із закономірностями того соціального 
оточення, де розвивається ця інформаційна 
технологія» [3, с.6]. Інформаційна технологія 
базується на комп’ютерах, можливості яких 
визначаються їхнім забезпеченням: апаратним, 
програмним, «мозковим». Велику роль у 
сучасному етапі розвитку інформаційних 
технологій відіграє останній компонент [4, с.105]. 

Сучасна інформаційна технологія в освіті – це 
комплекс навчальних і навчально-методичних 
матеріалів, технічних та інструментальних 
засобів обчислювальної техніки навчального 
призначення, а також «система наукових знань 
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про роль і місце обчислювальної техніки в 
навчальному процесі, про форми та методи їх 
застосування для вдосконалення праці 
викладачів і студентів» [2, с.7]. 

Використання сучасної інформаційної 
технології дає можливість розкрити потенціал 
вивчення математичних дисциплін, пов’язаний із 
формуванням наукового світогляду, розвитком 
аналітичного та творчого мислення, суспільної 
свідомості та свідомого ставлення до оточуючого 
світу [7, с.5]. 

Застосування нових інформаційних 
технологій навчання має передусім сприяти 
досягненню педагогічних цілей використовуючи 
різні підходи до опанування математичних 
понять, математичних методів дослідження 
різноманітних процесів та явищ, створенню їх 
інформаційних моделей. Тому організація 
навчання з використанням комп’ютерної техніки 
створює умови для збільшення обсягу 
індивідуальної роботи над навчальним 
матеріалом, можливість автоматизованого 
добору завдань для вивчення, закріплення та 
контролю, оцінки якості набутих знань.  

Зазначимо, що питання вивчення сучасних 
інформаційних технологій при викладанні 
математичних дисциплін актуальне, відповідає 
на важливі методологічні та змістовні питання 
вищої школи, допомагає оцінити можливості та 
перспективи використання математичних знань в 
економіці.   

При вивченні математичних дисциплін 
потрібно звертати велику увагу на застосування 
різних «чисельних методів розв’язування задач, 
на логічні прийоми, що лежать в основі 
різноманітних підходів і способів розв’язування 
задач» [1, с.8]. 

До проблеми використання інформаційних 
технологій майбутніх фахівців у процесі 
навчання у вищому навчальному закладі 
звертається багато науковців. Різні аспекти цієї 
проблеми стали предметом наукових досліджень 
О. Гокунь [2], Р. Гуревич [3], Т. Коваль [4],  
Ю. Триус [7]. Проте застосуванням 
інформаційних технологій у математиці є 
предметом наукового дослідження Н. Вірченко 
[1], І. Ляшенко [5], М. Недашковського [6], та ін. 

Підкреслимо, що зв’язок математичних 
дисциплін з практикою в процесі їх викладання 
полегшує розуміння та засвоєння. Викладач 
конкретизує складні математичні поняття за 
допомогою аналізу, їх відношення до реальних 
об'єктів. Саме ця проблема конкретизації 
абстрактних математичних понять деякою мірою 
може бути розв’язана за допомогою нових 
інформаційних технологій навчання (НІТН). 

Організація навчання з використанням 

комп’ютерної техніки створює умови для 
збільшення індивідуальної роботи з навчальним 
матеріалом, можливість автоматизованого 
добору знань. Методика організації та управління 
навчальною діяльністю студентів при вивченні 
математичних дисциплін в економічному ВНЗ 
поділяється на основні різновиди:  
 формування математичних понять; 
 використання математичних тверджень при 

розв'язуванні задач; 
 побудова економіко-математичних моделей;   
 застосування методів та підходів при 

розв'язуванні задач. 
Включення в методичну систему 

комп’ютерних засобів навчання вимагає 
розробки методики використання таких 
принципово нових дидактичних способів 
навчання, як педагогічні програмні засоби, а 
також математичних пакетів програм. 
Комп’ютерна техніка створює передумови 
автоматизації процесу розв'язання цілих класів 
задач. Існуючі математичні професійно 
орієнтовані пакети прикладних програм (ППП) 
акумулюють методи розв’язання задач у зручній 
формі. Спілкування відбувається на підмножині 
мови, команди якої або близькі до природної 
мови, або становлять послідовність відносно 
простих кодів. На основі цих кодів та алгоритму 
розв’язання задач генерується ланцюг 
підпрограм для виконання завдання. 

Ефективна реалізація принципу залучення 
студентів до навчальної діяльності незалежно від 
рівня їхніх попередніх знань з деяких розділів 
курсу математичних дисциплін можлива на базі 
застосування пакетів прикладних програмованих 
засобів. Використання ППП знімає психологічне 
навантаження, невпевненість студентів при 
засвоєнні курсу математики. Тут доцільно 
використовувавати пакети Maple, Matlab, Derive, 
MatCad, Mathematica, GRANI та ін. При підборі 
задач слід мати на увазі, що будь-яка задача, 
незалежно від її конкретного змісту, складається 
із трьох частин:  орієнтовної, виконавчої, 
контролюючої. 

Програмне забезпечення НІТН включає 
комплекс педагогічних програмних засобів: 
навчальні програми, пакети професійно 
орієнтованих прикладних програм [5]. 

У сучасних умовах треба вміти працювати з 
ППП, оскільки в багатьох видах економічної 
діяльності використовуються автоматизовані 
робочі місця на базі персональних ЕОМ. 
Необхідність наблизити навчальний процес до 
набуття практичних навичок вимагає 
відпрацювання таких елементів, як підготовка 
даних, використання режимів меню та ін. 

Пакети математичних програм (Derive, Maple, 
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Matlab, Mathematica, MathCAD, GRANI та ін), в 
яких взаємодія користувача та ЕОМ реалізована 
у досить зручному режимі діалогу, дають змогу 
розв’язувати певні дидактичні задачі, 
інтенсифікувати навчання, навчають практичним 
навичкам спілкування з ППП [1]. 

Особливого значення при використанні 
інформаційних технологій у навчанні набуває 
врахування та розвиток неформалізованих, 
творчих компонентів мислення: реалізація 
проблемної ситуації чи постановка задачі; 
самостійне формування критеріїв добору 
потрібних операцій, що приводять до розв’язку 
задачі; генерація здогадок і гіпотез у процесі 
пошуку основної ідеї розв’язання. 

Охарактеризуємо окремі програмні засоби, 
що повністю або частково орієнтовані на 
використання при вивченні різних розділів 
математики. 

MACSYMA – система комп’ютерної алгебри, 
що містить багато математичних методів, які 
використовують у науці і техніці: знаходження 
границь, похідних, невизначених і визначених 
інтегралів, спрощення виразів, операцій над 
векторами, матрицями, розв’язування систем 
нелінійних рівнянь та інше. За допомогою цього 
засобу можна розв’язувати задачі як чисельно, 
так і символьно, і графічно. 

EUREKA – програмний засіб, за допомогою 
якого можна розв’язувати системи лінійних і 
нелінійних рівнянь та нерівностей і перевіряти 
знайдені розв’язки, розв’язувати задачі лінійного 
програмування, будувати графіки та інше [4]. 

GRAPHER – програмний засіб, за допомогою 
якого можна будувати до 10 графіків на одній 
координатній площині, масштабувати осі, 
виводити заголовки і коментарі, друкувати 
графіки на папері, зберігати графічну і числову 
інформацію у файлах [3, с. 30]. 

Але зазначені програми при розробці не були 
орієнтовані на використання в навчальному 
процесі, а тому їх використання в навчальному 
процесі пов’язане з великою кількістю проблем і 
ускладнень. Щоб уникнути цього, доцільно при 
вивченні вищої математики використовувати ті 
програмні засоби, які при розробці були 
безпосередньо зорієнтовані на навчальний 
процес. 

До таких програмних засобів належать 
програма GRAN1, програмний засіб DERIVE 
(виробництво США, розповсюджується 
безкоштовно через мережу INTERNET), IBM 
GEOMETRY SERIES, MATH PRACTICE TUTOR. 
На сьогоднішній день, окрім названих, популярні 
пакети MATHCAD, MATHLAB, STATGRAPH, 
MAPLE, MATEMATIKA. Їх можна використовувати 
як при вивченні окремих розділів математики, так 

і при розв’язуванні суто професійних, 
вузькоспеціалізованих математичних задач. 

За допомогою зазначених програм студент 
може розв’язувати окремі задачі, навіть не 
знаючи відповідного аналітичного апарату, 
методів і формул, правил перетворення виразів 
тощо [7, с.5]. Відповідні програми перетворюють 
окремі розділи та методи математики на 
«математику для всіх», що робить їх доступними, 
зрозумілими, легкими та зручними для 
використання. Такий підхід до вивчення 
математики дає наочні уявлення про поняття, що 
розвиває образне мислення, просторову уяву, 
уможливлює глибоке проникнення в сутність 
досліджуваного явища, неформальне 
розв’язання задачі. Одночасно на передній план 
висуваються з’ясування проблеми, постановка 
задачі, розробка відповідної математичної 
моделі, матеріальна інтерпретація отриманих 
результатів за допомогою комп’ютера. 

На мою думку, при вивченні вищої 
математики ефективно використовувати такі 
програмні засоби: GRAN1, DERIVE, EXCEL [7]. 

Програмний засіб GRAN1. Як зазначалося, 
програму GRAN1 було створено для 
цілеспрямованого використання в навчальному 
процесі при вивченні дисциплін математичного 
циклу. Назва програми GRAN1 походить від її 
призначення – графічний аналіз функції. Для 
роботи з програмою потрібні два файли – 
gran1.exe і gran1.hlp загальним обсягом близько 
240 Кб. Файл gran1.hlp можна використовувати 
для роботи з програмою контекстно-чутливої 
допомоги. Відсутність цього файлу не впливає на 
роботу файлу gran1.exe. Після активізації файлу 
gran1.exe на екрані комп’ютера з’являється 
зображення. Екран умовно поділений на п’ять 
частин: головне меню, вікна «Графік», «Вибір», 
«Функція», «Статус». Зазначимо, що існують 
українська та російська версії програми. 

Програмний засіб DERIVE. Розв’язання 
широкого класу математичних задач, як правило, 
потребує громіздких обчислень. Обчислення 
можна здійснювати як над числами, так і над 
масивами чисел (матрицями, векторами тощо). 
Прискорити процес виконання обчислюваних 
операцій і зменшити ймовірність появи помилок 
при розв’язуванні задач можна за допомогою 
спеціальних програмних засобів. Одним з таких 
засобів є програма DERIVE. Зазначимо, що ця 
програма широковідома користувачам 
персональних комп’ютерів і в Україні, і за її 
межами. Програма DERIVE призначена для 
розв’язання математичних задач у символьному 
вигляді. До таких задач належать спрощення 
виразів; виконання арифметичних дій; розклад 
многочленів на множники; відшукання границь; 
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обчислення похідних, інтегралів; розв’язання 
рівнянь і їх систем; виконання дій над 
матрицями. Програма передбачає можливість 
побудови графіків функцій на площині й 
зображення поверхонь у просторі. 

Для роботи з програмою DERIVE (для 
Windows) потрібно активізувати файл DFW.EXE. 
Після замовлення стає активним алгебраїчне 
вікно, про що вказує напис у верхній лівій частині 
екрана. Зауважимо, що програма передбачає 
можливість режимів 2D-PLOT Windows і 3D-
PLOT Windows, які є графічними й відповідають 
дво- та тривимірному просторам. 

Зазначимо, розв’язання математичних задач 
з допомогою системи MATLAB заслуговує на 
особливу увагу. Зорієнтована на роботу з 
реальними даними, ця система виконує всі 
обчислення в арифметиці з плаваючою комою 
на відміну від конкуруючих систем комп’ютерної 
алгебри REDUCE, MACSYMA, DERIVE, Maple, 
Mathematica, Theorist, в яких переважає 
цілочисельне представлення та символьна 
обробка даних. Хоча для розв’язання  проблем 
на межі символьних обчислень і обчислень з 
плаваючою комою до складу інтегрованої 
системи MATLAB включений пакет прикладних 
програм Extended Symbolic Mathematics Toolbox, 
котрий реалізує інтерфейс з системою 
символьних обчислень Maple.  

Одним з важливих інструментів MatLab є 
набір процедур лінійної алгебри. В 
обчислювальному плані розділ лінійної алгебри 
підтриманий пакетами прикладних програм 
LINPACK, EISPACK. Вони були створені в 70-ті 
роки минулого століття провідними фахівцями 
світу, до яких належить і засновник фірми 
MathWorks Inc. К.Моулер. Головною задачею 
системи MatLab і було створення діалогової 
оболонки для роботи з пакетами лінійної 
алгебри.  

Система MatLab – відкрите середовище. 
Воно досить динамічно розвивається зусиллями 
сотень і тисяч дослідників, адже це одночасно й 
операційна оболонка і досить гнучка мова 
програмування. Однією з найпозитивніших 
якостей є те, що на мові MatLab можуть бути 
написані програми та функції для багатократного 
використання. 

Розглянемо тестування алгоритмів 
розв`язання деяких типів розріджених числових 
систем лінійних алгебраїчних рівнянь [8, с.179]. 

Для перевірки алгоритму розв’язання 3-х 
діагональних систем лінійних алгебраїчних 
рівнянь методом ланцюгових дробів  
икористаємо систему рівнянь такого вигляду: 

 

Це несиметрична система рівнянь, без 
діагонального домінування із середнім 
значенням спектрального числа обумовленості.  

Для розв’язання систем лінійних 
алгебраїчних рівнянь з числовими елементами в 
середовищі MatLab написана та протестована 
функція FC_Three_Diag_Sys. Ця функція 
реалізує алгоритм розв`язування систем лінійних 
алгебраїчних рівнянь методом ланцюгових 
дробів і написана за допомогою об’єктно-
орієнтованої макромови MatLab. 

Для спрощення її можливого використання 
поданий її текст разом з блоком формуванням 
системи лінійних алгебраїчних рівнянь, яка має 
описану матрицю. 

function [] =FC_Three_Diag_Sys( ) 
  %   Розв’язування 3-х діагональних систем 

лінійних алгебраїчних рівнянь 
  %           Ax=b 
  %   за допомогою матричних ланцюгових 

дробів 
      clc 
      n=25; 
  %  формування тестової системи лінійних 

рівнянь 
       for i=1 : n 
           for j=1: n 
               A(i,j)=0; 
               if (i==j)   A(i,j)=1.5;  end 
               if(i==j+1) A(i,j)=-1; end 
               if(j==i+1) A(i,j)=1; end 
           end    
            b(i)=0; 
       end; 
       b(1)=3; 
    %, обчислення X(1) і решти невідомих 
     D(n)=A(n,n); 
     i=n; 
     while (i>1); 
          i = i-1; 
          D(i)=A(i,i)-A(i+1,i)*A(i,i+1)/D(i+1); 
     end;    
     x(1)=b(1)/D(1); 
     i=1; 
     while (i<n) 
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       i=i+1; 
       x(i)=-A(i,i-1)*x(i-1)/D(i); 
    end 
  x 
   end 
Результати тестування функції 

FC_Three_Diag_Sys для  скопійовані з 
вікна MatLab і подані в наступній таблиці. 

Нескладна перевірка показує високу точність 
запропонованого методу розв’язання трьох 
діагональних систем методом ланцюгових 
дробів. 

Отже, використовуючи сучасні інформаційні 
технології та інноваційні підходи при викладанні 
математичних дисциплін  збагачують теорію 
математичних методів і розширюють галузь 
застосування математичних моделей в 
економіці, а також дають змогу здобути навички 
використання математичного апарату у 
дослідженні економічних процесів і розв’язанні 
складних економічних задач.  

25n =

Перелік використаних джерел 
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ДОШКІЛЬНА ОСВІТАДОШКІЛЬНА ОСВІТАДОШКІЛЬНА ОСВІТА   Л.Л.Л.   ПОНОМАРЕНКОПОНОМАРЕНКОПОНОМАРЕНКО   

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ  

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Розвиток сучасного суспільства 
характеризується новими механізмами взаємодії 
людини та природи, людини та техніки, індивіда 
та суспільства, що призводить до збільшення 
нових небезпек для життєдіяльності людини. 
Суспільство зазнає великих втрат у вигляді 
людських жертв, збитків від аварій, катастроф, 
стихійних лих та ін. 

Психолого-педагогічі наукові дослідження 

доводять, що пізнання дитиною навколишнього 
світу починається зі сприймання предметного 
середовища. Малюк тягнеться до предметів, 
речей, що оточують його, але в цьому може 
приховуватися небезпека для його здоров’я і 
навіть життя. З кожним роком збільшується 
кількість травмованих дітей унаслідок 
несформованих навичок користування 
предметами, речами, поведінки з незнайомими 
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людьми, у природному довкіллі та в різних 
ситуаціях. 

Тому одним із пріоритетних завдань 
дошкільної освіти є формування у дітей знань 
про основи безпеки життєдіяльності та вмінь і 
навичок раціональної поведінки. 

Українські науковці А.Богуш, О.Долинна, 
Н.Журавова, Л.Карноух, А.Колядіна, О.Корнєва, 
В.Романенко, В.Сапроновта ін. розглядали 
проблеми формування у дітей свідомого та 
відповідального ставлення до питань особистої 
безпеки і безпеки оточення. 

Безпеку життєдіяльності дитини ми 
досліджуємо як процес формування у неї 
свідомого ставлення до збереження особистого 
життя здоров’я шляхом надання теоретичних 
знань, практичних умінь, вправляння у 
практичних ситуаціях. 

Організація роботи з питань безпеки в закладі 
дошкільної освіти відбувається відповідно до 
законодавчих і нормативно-правових документів: 
Закону України «Про дошкільну освіту», Закону 
України «Про охорону дитинства», Базового 
компоненту – державного стандарту дошкільної 
освіти України, Інструкції з організації охорони 
життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних 
закладах, листа Міністерства освіти і науки 
України «Щодо організації та проведення «Тижня 
безпеки дитини» в дошкільних навчальних 
закладах» та ін. 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну 
освіту», заклад дошкільної освіти повинен 
забезпечити такі вимоги: 
 створює безпечні та нешкідливі умови 

розвитку, виховання та навчання дітей, 
режим роботи, умови для фізичного розвитку 
та зміцнення здоров’я відповідно до 
санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх 
дотримання;  

 формує у дітей гігієнічні навички та основи 
здорового способу життя, норми безпечної 
поведінки;  

 сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, 
розумовому, психічному та фізичному 
розвитку дітей;  

 здійснює соціально-педагогічний патронат, 
взаємодію з сім'єю[3]. 
Базовий компонент дошкільної освіти в 

Україні як державний стандарт спрямовує роботу 
педагогів на формування у дошкільників певної 
життєвої позиції, елементарної життєвої 
компетенції [1].  

Керівник закладу дошкільної освіти несе 
відповідальність за організацію роботи з безпеки 
життєдіяльності працівників різних категорій і 
дітей [4]. До його компетентності належать такі 
питання: планування заходів з безпеки 

життєдіяльності; складання звітності за 
встановленими формами; організація контролю 
за дотриманням законодавчих та нормативно-
правових актів з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності; проведення профілактичної 
роботи щодо запобігання травматизму серед 
учасників освітнього процесу; проведення 
інструктажів з охорони праці; організація 
навчання працівників дошкільного закладу з 
питань організації безпеки життєдіяльності дітей 
[5]. 

В організації навчально-виховної роботи з 
питань безпеки життєдіяльності дошкільників  
визначаємо основні напрямки: 
 робота не має обмежуватися лише 

навчанням дітей норм і правил поведінки;  
 навчати обачності, уміння орієнтуватися та 

швидко реагувати в екстремальних ситуаціях; 
 навчально–виховна робота повинна 

відбуватися одночасно за трьома 
напрямками: дитячий садок – діти – батьки; 

 враховувати особливості дитячої психіки та 
підвищену вразливість; 

 психологічна готовність дітей до сприйняття 
відповідної інформації про небезпеку та до 
практичних дій у надзвичайних ситуаціях. 
Для підвищення професійної майстерності 

вихователів має проводитися системна робота, 
яка включає різноманітні форми: тематичні 
педагогічні ради, інструктажі з техніки безпеки, 
консультації, семінари-практикуми, майстер-
класи, навчальні тренінги та ін.. 

Враховуючи специфіку цієї проблеми, 
вихователь повинен навчально-виховну роботу з 
безпеки життєдіяльності дошкільників 
спрямовувати насамперед на: 
 формування у дітей свідомого розуміння 

цінності власного життя та здоров’я; 
 розуміння та сприйняття понять про стихійні 

явища природи (землетрус, повінь, бурю, 
ожеледицю, грозу, град тощо), ознайомлення 
з природою їх виникнення, характерними 
ознаками, негативними наслідками; 

 розвиток чуття небезпеки щодо вогню й 
електричного струму; 

 вміння дотримуватися правил протипожежної 
безпеки, швидко знаходити правильний вихід 
у небезпечній ситуації; 

 вміння обережно поводитися з ліками та 
хімічними речовинами (ртуть у градуснику, 
отрута проти шкідників садів і городів, 
побутова хімія); 

 формування знань про небезпечні для життя 
людини отруйні рослини; 

 розвиток умінь надавати першу допомогу собі 
та іншим людям у разі травми, нещасного 
випадку; правильно поводитися у випадках 



Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» №2 (42), 2019 

59 

загрози та виникнення надзвичайних 
ситуацій. 
Формування в дитини дошкільного віку 

свідомої безпечної поведінки в довкіллі базується 
на позитивних прикладах поведінки дорослих. 
Вихователі у професійній діяльності повинні 
намагатися зробити батьків своїми однодумцями  
 постійно залучати їх до навчально-виховного 

процесу; 
 надавати батькам інформацію про створення 

максимально безпечних умов перебування 
дитини вдома, на подвір’ї, на відпочинку; 

 нагадувати правила особистої безпеки та 
безпеки оточуючих; 

 обговорювати дії в екстремальних ситуаціях; 
 створення відповідного інформаційного 

куточка [2, c.4]. 
З огляду створення безпечних умов 

життєдіяльності дитини вихователь під час 
проведення педагогічно-виховної роботи, 
керується захисними принципами: 
 перебування дітей у полі зору дорослих і 

підтримання контакту з ними – запорука 
особистої безпеки кожного вихованця; 

 формування у дітей уявлень про існуючу в 
навколишньому середовищі небезпеку 
(зокрема, від незнайомців) – основний метод 
захисту дітей; 

 вироблення та доведення до автоматизму у 
дітей звички зачиняти двері – засіб 
особистого захисту вихованців і захисту 
їхнього житла від злодіїв; 

 виховання розсудливості та обережності при 
виборі місць для ігор – запобігання випадкам 
дитячого травматизму [6, c.58]. 
Освітня робота  з дітьми здійснюється 

вихователем в три етапи з використанням різних 
форм та методів роботи.  

Підготовчий етап: отримання та часткового 
узагальнення вражень про небезпеку, яка може 
чатувати на дітей у довкіллі. Доречні такі форми 
та методи роботи, як екскурсії, спостереження, 
цільові прогулянки, читання творів художньої 
літератури, розглядання ілюстрацій, перегляд 
відеофільмів, мультфільмів тощо.  

Основний етап: проводиться робота щодо 
формування певної системи уявлень і 
вироблення навичок безпечної поведінки. На 
цьому етапі доречно застосовувати різні види 
ігор з елементами безпеки життєдіяльності, 
бесіди, складання описових і творчих розповідей 
дітьми, розучування вправ, віршів, виконання 
трудових доручень тощо.  

Практичний етап: діти мають застосовувати 
набуті знання та вміння на практиці. Доречним 
буде використання таких форм і методів роботи, 
як розв’язання проблемних ситуацій, творчих 

завдань, створення образів за допомогою різних 
засобів, пошуково-дослідницька діяльність, 
проведення свят, розваг, змагань, конкурсів 
тощо. 

З метою цілеспрямованого виховання у дітей 
ціннісного ставлення до власного здоров’я, 
формування у них адекватної реакції на 
різноманітні чинники ризику для життя 
започатковано проведення в дошкільних 
навчальних закладах щорічного «Тижня безпеки 
дитини» як форми систематизації знань дітей про 
безпечне довкілля [6, c.101].  

Цей захід не потребує регламентації, його 
зміст залежить від місцевих умов, традицій, 
природо-техногенних особливостей, території, 
професійного досвіду вихователів і 
підготовленості дітей. 

Результатом освітньої роботи має стати те, 
що дитина диференціює поняття «безпечне» та 
«небезпечне», усвідомлює важливість безпеки 
життєдіяльності (власної та інших людей); знає 
правила безпечного перебування вдома, у 
дошкільному закладі, на вулиці, на воді, льоду, 
ігровому, спортивному майданчиках; 
орієнтується у правилах поводження з 
незнайомими предметами та речовинами; 
пожежної та електробезпеки; користуванні 
транспортом; в основних знаках дорожнього 
руху; знає та може скористатися номером 
телефону основної служби допомоги (пожежна, 
медична, поліція); усвідомлює, до кого можна 
звернутись у критичній ситуації; володіє 
навичками безпечної поведінки при агресивному 
поводженні однолітків або дорослих; вміє 
застосовувати здобуті знання, вміння та навички 
щодо збереження здоров’я, не зашкоджуючи як 
власному, так і здоров’ю інших людей, 
дотримується правил безпеки життєдіяльності 
[1]. 

Отже, екологічні, економічні негаразди 
нинішнього суспільства та низка інших 
негативних чинників зумовлюють актуалізацію 
проблеми охорони життя маленьких громадян 
нашої держави, розроблення принципово нової 
стратегії виховання з урахуванням необхідності 
формування у дітей знань про світ небезпек, який 
їх оточує, свідомого і відповідального ставлення 
до особистої безпеки і безпеки оточуючих людей, 
здатності мінімізувати можливий ризик, свідомо 
протистояти небезпекам різного характеру. 
Навчально-виховна робота з дітьми дошкільного 
віку повинна забезпечити мінімально достатній 
та необхідний рівень компетенції дитини для 
безпечного перебування в навколишньому 
середовищі та вироблення у них елементарних, 
доступних віку норм поведінки у надзвичайних 
ситуаціях.  
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Л.Л.Л.   ДЕМЧЕНКОДЕМЧЕНКОДЕМЧЕНКО   

ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З СІМ’ЄЮ 

У сучасних складних економічних, соціальних, 
політичних умовах змінюється сутність відносин 
між педагогами як представниками освітньої 
системи та батьками як представниками власної 
дитини та захисниками її прав.  

А тому важливо використовувати такі 
взаємодії ЗДО та сім’ї з питань розвитку дитини, 
яка б сприяла успішній реалізації навчально-
виховних програм і задовольняла б високі 
потреби формування гармонійної особистості. 

Останнім часом спостерігається активізація 
уваги науковців та педагогів-практиків до 
вивчення різних аспектів проблеми 
співробітництва ЗДО з сім’ями вихованців. Цим 
питанням присвячені дослідження 
Т. Александрової, Н. Андрєєвої, Н. Виноградової, 
В. Іванової, Т. Кулікової, Я. Ковальчук, 
Н. Лагутіної, О. Семіної та інших. 

Т. Александрова до зовнішніх взаємозв’язків 
закладів відносить партнерство з державою, 
школою, вищими навчальними закладами, 
культурними центрами, медичними установами, 
спортивними організаціями та ін. Серед 
внутрішніх взаємозв’язків пріоритетне  місце 
належить співробітництву батьків, вихованців і 
педагогів. Саме сукупність зовнішніх і внутрішніх 
зв’язків забезпечує цілісний розвиток дитини 
дошкільного віку [5]. 

Аналіз наукових досліджень доводить, що 
вплив сім’ї на виховання дитини є вирішальним, 
а для ефективного розвитку її педагогічний 
колектив та родина мають взаємодіяти.  На 
розвиток сучасної сім’ї впливає якісно нова 

суперечлива суспільна ситуація: 
 спостерігається поворот суспільства до 

проблем сім’ї, розробляються і реалізуються 
комплексні цільові програми по зміцненню та 
підвищенню її значущості у вихованні дітей; 

 спостерігаються процеси, які призводять до 
загострення сімейних проблем, падіння 
життєвого рівня більшості сімей, вирішення 
проблем економічного, а часом і фізичного 
виживання. 
Отже, спостерігається процес самоусунення 

багатьох батьків від вирішення питань виховання 
і особистісного розвитку дитини. У складних 
умовах сьогодення сім’ї потрібна систематична 
та кваліфікована допомога вихователів, які 
коригують і контролюють  процес взаємодії сім’ї 
та ЗДО,  спрямований на активне включення 
батьків у навчально-виховний процес і 
дозвіллєву діяльність. 

Науковцями виокремлені умови ефективної 
роботи закладу дошкільної освіти з батьками, а 
саме: цілеспрямованість, системність, 
плановість, диференційований підхід з 
урахуванням багатоаспектності та специфіки 
кожної сім’ї, вікова диференціація змісту роботи; 
доброзичливість, відкритість [4, с.236]. 

Сучасне суспільство вимагає  перегляду 
застарілих підходів і форм взаємодії сім’ї та 
освітнього закладу. Виникла нагальна потреба 
поновити заходи щодо підвищення педагогічної 
культури сім’ї, а від так варто  організувати нові 
форми просвіти батьків, утвердити в суспільстві 
концепцію свідомого та відповідального 

http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&%20cid=53
http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&%20cid=53
http://old.iitzo.gov.ua/files/%20zakon_pro_dohkilnu_osvitu.doc
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14%20103
http://iitzo.gov.ua/%20doshkilna-osvita/normatyvno-pravova-baza-doshkilnojiosvity/
http://iitzo.gov.ua/%20doshkilna-osvita/normatyvno-pravova-baza-doshkilnojiosvity/
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батьківства. 
Саме ЗДО має стати організуючим центром 

спільної взаємодії, це зумовлено низкою 
факторів: 
 тільки заклад дошкільної освіти забезпечує 

необхідний рівень розвитку дитини, який 
обумовлюється вимогами сучасності та 
прискоренням науково-технічного прогресу; 

 ЗДО має спеціально підготовлені кадри, 
більшість же батьків не мають належної 
педагогічної підготовки; 

 значну частину свого часу більшість дітей 
проводять у садочку, його вплив позначається 
також на їхній поведінці в сім’ї. 
Зазначені фактори, пов’язані з визначальним 

впливом  дошкільної освіти  на виховання 
дитини, зберігають своє значення і відносно 
впливу суспільних умов, що дозволяє 
стверджувати про необхідність ініціативної ролі 
закладу дошкільної освіти в процесі взаємодії з 
батьками, усуваючи  певні проблеми. 

Найважливіші з цих проблем можна об’єднати 
в три основні групи: 
 проблеми, пов’язані з осмисленням цілей і 

змісту освітньо-виховної роботи ЗДО і сім’ї; 
необхідно, аби батьки усвідомлювали, що 
сучасне виховання має своєю метою 
всебічний і гармонійний розвиток особистості; 

 проблеми спільної роботи, вміле 
стимулювання активності дитини, 
спрямованої на її особистісний розвиток і 
формування; 

 проблеми, пов’язані з врахуванням вікових та 
індивідуальних особливостей дошкільників; 
діти прагнуть до самостійності, обтяжуються 
зайвою опікою з боку батьків, бажають 
відвідувати різноманітні позанавчальні 
заклади, і саме вихователь ЗДО часто стає 
ініціатором розвитку тих творчих нахилів і 
здібностей, на які батьки не звертають уваги 
[3, c.34]. 
Для вирішення цих проблем необхідно 

здійснювати ефективну взаємодію батьків і 
вихователів, засновану на принципах гуманізму 
та партнерства. Заклад дошкільної освіти  та 
сім’я мають об’єднати свої зусилля не лише у 
процесі виховання дитини, її соціалізації, а й у 
розвитку її інтелектуальної сфери, підготовці її до 
навчання у школі, у питаннях збереження 
здоров’я. 

Провідними принципами співробітництва 
вихователів і батьків є: 
 принцип узгодження дій: узгодження виховних 

цілей і завдань, позицій обох сторін, 
доцільний розподіл обов’язків і 
відповідальності; усвідомлення кожним 
суб’єктом співробітництва функцій інших 

суб’єктів цього процесу, змісту їхньої 
діяльності, чітке уявлення кожним учасником 
своєї ролі і свого внеску у загальну справу; 

 принцип гуманізму: визнання гідності іншого, 
толерантність до думки іншого, уважне 
ставлення учасників співробітництва один до 
одного; уміння педагога не лише навчати 
батьків, а й самому вчитися у них; 

 принцип відкритості: відкритість вихователя 
стосовно сім’ї, перетворення задекларованих 
цінностей на цінності, що об’єднують досвід 
усіх дорослих, котрі входять до єдиного 
педагогічного середовища; готовність 
педагога не лише позитивно сприймати 
батьківську ініціативу, а й заохочувати їх до 
прояву творчості; 

 принцип індивідуального підходу до кожної 
сім’ї, що передбачає урахування загальної та 
педагогічної культури батьків, сімейних 
традицій, складу сім’ї, особливостей 
батьківсько-дитячих взаємин тощо; 

 принцип доцільності форм і методів 
співробітництва сім’ї та ДНЗ: добір форм і 
методів, по-перше, з урахуванням культурних, 
соціально-економічних, соціально-психоло-
гічних умов, ціннісних орієнтацій батьків, 
можливостей дошкільного закладу, а по-
друге, надання переваги тим із них, які 
ґрунтуються на діалоговому спілкуванні, 
передбачають міжособистісну взаємодію, 
сприяють досягненню взаєморозуміння, 
співпереживання [2, c.121]. 
Участь сім’ї у виховно-освітньому процесі 

дозволяє підвищити якість освіти дітей, адже 
батьки краще знають можливості своєї дитини і 
зацікавлені у подальшому розвитку. 

Така робота здійснюється за такими 
напрямами: 
 вивчення потреби батьків в освітніх послугах; 
 освіта батьків з метою підвищення їх правової 

та педагогічної культури. 
Аналіз практики роботи ЗДО виявив два види 

форм спільної роботи: 
 спільні заходи вихователів і батьків: 

батьківські збори, конференції, консультації, 
бесіди, тематичні виставки, диспути, зустрічі з 
адміністрацією, відвідування сімей на дому, 
засідання батьківського комітету; 

 спільні заходи педагогів, батьків і дітей: 
гуртки, вікторини, свята, сімейні конкурси, 
концерти, змагання, благоустрій ЗДО та 
прилеглої території. 
Аналіз наукових джерел дозволяє виділити 

такі форми взаємодії родини з закладом 
дошкільної освіти: 
 індивідуальні (вступне анкетування, попередні 

візити батьків з дітьми до садка, співбесіди, 
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консультації, відвідування педагогами своїх 
вихованців удома, телефонний зв'язок); 

 наочно-письмові (батьківські куточки, 
тематичні стенди, ширмочки, планшети, папки-
пересувки, дошка оголошень, інформаційні 
листки, тематичні виставки, анкетування, 
скринька пропозицій, індивідуальні зошити, 
неформальні листи, родинні газети, 
педагогічна бібліотека, запрошення, вітання 
тощо; найпоширенішими наочно-інформа-
ційними формами роботи є виставки дитячих 
робіт; реклама книг, публікацій у періодиці, в 
системі Інтернет з проблем сімейного 
виховання.);  

 групові (консультації, практикуми, школа 
молодих батьків, гуртки за інтересами, вечори 
запитань і відповідей, зустрічі з цікавими 
людьми,  вчителями, лікарями, психологом, 
юристом, рольові ігри тощо);  

 колективні (батьківські збори та конференції, 
школи для батьків, сімейні педради, тематичні 
зустрічі за «круглим столом», вечори запитань 
і відповідей, засідання батьківського комітету, 
заняття-тренінги, дні відкритих дверей, 
створення групи батьків-порадників, перегляд 
ранків, спільні свята, виставки спільних робіт, 
спортивні змагання, відпочинок у вихідні дні 
тощо). 

 

Сучасні умови життя потребують 
урізноманітнення  форм взаємодії ЗДО та 
родини.  Науковці пропонують, плануючи ту чи 
іншу форму роботи з батьками, керуватися 
певними вимогами (оригінальність, 
затребуваність, інтерактивність) та виділяють 
такі форми: 
 інформаційно-аналітичні (анкетування, усне 

опитування, «поштова скринька»); 
 наочно-інформаційні (батьківські служби, міні-

бібліотека, інформаційні стенди, «Вікно – 
дуже короткі новини», випуск газет, «ЖЧД – 
життя чудових дітей»); 

 пізнавальні (батьківські вітальні, нетрадиційні 
батьківські збори, усні журнали, екскурсії); 

 дозвіллєві (свята, спільне дозвілля, акції, 
участь батьків у конкурсах, виставках)  
[4, с.141]. 
Отже, аналіз науково-педагогічної літератури 

доводить, що співпраця  закладу дошкільної 
освіти з родиною дитини завжди належала до 
пріоритетних завдань освітнього процесу, 
головною метою співробітництва якого є 
досягнення єдності виховного впливу сім’ї й 
закладу дошкільної освіти на дитину. 

Об’єднані зусилля вихователів і батьків, їхня 
співпраця завжди дають позитивний результат, 
особливо коли вони спрямовані на всебічний 
розвиток дитини та становлять єдину систему.  
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