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Амєліна О. О., Пашковська Н. В.*
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ
КАХОВСЬКИМ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ
«ГІМНАЗІЯ – СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ»
У статті схарактеризовано відмінності між традиційною системою та
інноваційною системою управління, розглянуто сутність інноваційних підходів
до управління навчальним закладом, зокрема стратегічний, інформаційнокомунікаційний та корпоративний.

Одним із завдань освітньої політики України є формування якісно
нової освітньої системи. Закономірною і обов’язковою умовою успішної
реалізації цього завдання є забезпечення випереджального розвитку
шкільної освіти. Саме цьому рівню належить унікальна роль у загальнокультурному розвитку нації, адже лише шкільне навчання є загальноосвітнім, довготривалим і обов’язковим для подальшого одержання
професійної кваліфікації. Отже, загальноосвітня підготовка фактично
виконує стратегічну роль у загальнокультурному й інтелектуальному
розвитку нації.
Сьогодні у світі лідерами є країни, які обрали моделі інноваційного розвитку, запорукою яких є: активний пошук нових форм і методів; виникнення нових галузей науки і культури; масове впровадження
прогресивних технологій тощо. Пріоритетного значення в політиці цих
країн набувають інвестиції в людину, її творчий, науковий, інтелектуальний та інноваційний потенціали. У зв’язку з цим головною метою
будь-якого освітнього закладу, незалежно від рівня управління, є підготовка конкурентоспроможної особистості, здатної витримати відбір
на ринку праці. Саме завдяки проблемам конкуренції та конкурентоспроможності освітні заклади прагнуть бути кращими серед кращих.
Досягнення цієї мети можливе лише за умови створення конкурентоспроможної управлінської команди. Нововведення ніколи не були
ефективними, якщо були справою однієї людини. Це – результат
спільної, напруженої співпраці колективу та керівника, яка вимагає не
тільки зусиль від кожного впроваджувача ідеї, а й творчого ставлення
до праці, бажання працювати колективно, в команді, прагнення до
кращих результатів, зацікавленість у впровадженні.
При переході до ринкової економіки в галузі управління освітніми
закладами виникає необхідність заміни номенклатурно-функціонального управління цільовим, що в подальшому дасть можливість
досягнути поставленої мети відповідно до конкретних замовлень.
Основну відмінність між традиційною системою та інноваційною
системою управління освіти вчені вбачають у тому, що остання полягає
у встановленні та використанні всіма суб’єктами освіти пріоритетів
якості: якості умов, якості процесу та якості результатів освіти. Саме
тому останнім часом замість понять «якість знань школяра» чи «рівень
*
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успішності» активно вживається термін «якість шкільної освіти».
Складність і гострота проблеми якості освіти зумовила сплеск досліджень різних її аспектів філософами, психологами, педагогами, управлінцями, соціологами, економістами. Та які б не були погляди на цю
проблему всі вони містять необхідність інноваційності у розвитку
шкільної освіти.
Проблема інноваційного управління є загальнонауковою. Та
треба зазначити, що разом з теоретичною готовністю до інновацій
в управлінні прийняття доктрин і низки заходів не гарантують вирішення всіх освітянських питань. Складність і багатоаспектність управлінських проблем потребують нових ідей і підходів, що розвивають
перспективи пошуку оптимальних інновацій управлінської діяльності.
Інновації – це актуально значущі і системні новоутворення, які
виникають на основі різноманітних ініціатив і нововведень, що стають
перспективними для еволюції освіти і позитивно впливають на її
розвиток.
Цінність інновацій зумовлена потребами й інтересами як соціального суб'єкта – учасника інноваційного процесу, так і суспільства
в цілому. Отже, в основу стабільного розвитку країни за умов переходу
до ринкової економіки покладені принципи інноваційного розвитку.
Об'єднання принципів здійснюється в інноваційній культурі як визначальному чинникові розвитку інноваційних процесів.
Першочергові заходи з формування інноваційної культури полягають у формуванні нового рівня мислення, що поєднує у собі творчий
потенціал, готовність до ризику, соціальну та професійну мобільність,
руйнування консервативних поглядів, аби вони відповідали вимогам
і потребам часу; сприянні розробленню нових підходів до заохочення
учасників інноваційних процесів; стимулюванні обміну досвідом щодо
шляхів розвитку й пропаганди інновацій на різних рівнях. Непрості
завдання формування інноваційної культури мають вирішуватися
в школах через трансформування системи методичної роботи, підготовку педагогічних кадрів з заміною стереотипів пострадянського
розвитку парадигмою інноваційного розвитку.
Інноваційні механізми розвитку освіти передбачають:
 створення творчої атмосфери у навчально-виховному закладі,
культивування інтересу до ініціатив і нововведень;
 ініціювання пошукових освітніх систем і механізмів іхньої
всебічної підтримки;
 інтеграцію перспективних нововведень, продуктивних проектів у реально діючі пошукові та експериментальні освітні системи;
 ствоерння соціокультурних умов для прйняття і дії різноманітних нововведень.
Тож саме на вирішення проблем удосконалення шкільної системи
освіти, вироблення інноваційної освітньої стратегії, а також на створення належних умов для забезпечення рівного доступу до здобуття
якісної освіти було спрямовано дослідно-експериментальну роботу за
темою «Проектування освітнього простору в прогімназії як організаційно-педагогічна умова інноваційного розвитку Каховської гімназії».
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Каховська гімназія (нині – Каховський навчально-виховний
комплекс «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим
вивченням іноземних мов») була заснована у 2000 році, як заклад, що
покликаний плекати інтелектуальну еліту нашої держави, розвивати
обдарування молодого покоління, творити сучасну, громадсько-активну, високоморальну особистість. Сьогодні тут нас навчається 330 учнів, працює 32 педагоги, серед яких 40% мають вищу категорію,
четверта частина – педагогічні звання. Серед них є переможці
обласних конкурсів та лауреати всеукраїнських «Вчитель року»,
учасники
всеукраїнських
та
міжнародних
науково-практичних
конференцій, переможці різноманітних конкурсів фахових видань
тощо. Учні гімназії – це учасники міжнародних програм і проектів,
переможці олімпіад, конкурсів МАН, різноманітних творчих робіт
обласного і всеукраїнського рівнів тощо. Результати ЗНО випускників
гімназії багато років поспіль є одними з кращих серед гімназій і ліцеїв
Херсонщини, а вступ у ВНЗ за всі роки існування закладу складає
100%. Керівники гімназії були учасниками міжнародних програм з обміну досвідом у галузі освіти, сам заклад атестований з відзнакою,
двічі переможець обласного конкурсу «Школа Херсонщини», внесений
до банку інноваційних шкіл України.
Отож, «механізм» працює злагоджено. Чого ж іще бажати?! Та,
розвиваючись крок за кроком, оцінюючи свої здобутки, колектив
відчув, що прагне більшого. Тому експеримент, який реалізовувала
протягом 2010-2013 років Каховська гімназія, був абсолютно логічним
етапом у еволюції нашого закладу. Виникла необхідність не просто
систематизувати свій перспективний досвід, а й забезпечити індивідуальний стиль свого подальшого розвитку, й тим самим гарантовано
мати успіх на освітньому ринку міста й регіону в цілому. Підштовхнуло
колектив до цього інноваційного кроку розуміння того, що нам
необхідно на практиці, а не папері, забезпечити ту особистісну орієнтацію освітнього процесу, про яку йдеться вже багато років в усіх державних документах. Не потребує доказів, що традиційна педагогічна
система (уроки в класах по 30-35 учнів, орієнтовані на «середнячка»)
не здатна вирішити це глобальне освітнє завдання, і той індивідуальний розвиток, про який освітяни «звітують» багато років, є лише
декларацією, і не забезпечується в належній мірі в умовах масового
навчання.
Тож, у 2009 році адміністрація закладу самостійно звернулася до
Інституту педагогіки Національної академії наук України з проханням
підтримати педагогічний колектив у проведенні дослідно-експериментальної роботи, актуальність якої була зумовлена факторами, що
впливають на трансформаційні процеси в системі освіти і викликають
потребу у експериментальній перевірці організаційно-педагогічних
умов інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу.
Дослідження ґрунтувалося на засадах педагогічної інноватики та
основах стратегічного освітнього менеджменту. Це потребувало аналізу практичного досвіду інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів, що вміщує науковий аналіз педагогічного проек7

тування як організаційно-педагогічної умови забезпечення ефективності інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу.
Ураховуючи це, виконання дослідження за визначеною темою
передбачало підготовку педагогічного колективу прогімназії до педагогічного проектування; розробку пакету діагностичних матеріалів,
проведення аналізу стану функціонування прогімназії, результати
якого ураховувалися при розробці моделі освітнього простору
прогімназії; розробку моделі інноваційного освітнього простору в прогімназії; розробку програми її впровадження та експериментальну
перевірку її ефективності.
Упродовж трьох років в процесі науково-методичної та експериментальної роботи в Каховській гімназії були впроваджені результати
науково-дослідної роботи лабораторії педагогічних інновацій Інституту
педагогіки НАПН України за темою «Організаційно-педагогічні засади
інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів»
Для реалізації завдань була створена творча група у складі
11 педагогічних працівників гімназії, представників відділу освіти Каховської міської ради і міського методичного кабінету відділу освіти
Каховської міської ради. Завдання дослідження реалізовувались у ході
підготовки і проведення таких заходів як Конференція колективу
гімназії, робочі наради, круглі столи, співбесіди, засідання науковометодичної ради з експериментальної роботи, опитування, спостереження, анкетування, моделювання, якісний і кількісний аналіз
експериментальних даних тощо.
Для вивчення питання «Інноваційний розвиток загальнооосвітніх
навчальних закладів у вітчизняній теорії та практиці» було проведено
круглий стіл «Авторські школи України»; вчителі гімназії ознайомились
з досвідом шкіл-учасниць Державної цільової соціальної програми
«Школа майбутнього», матеріалами фахових видань, інтернетресурсів, де висвітлено зміст інноваційних освітніх моделей шкіл
України та Росії.
Тема «Теоретичні засади інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу» була реалізована через проведення серії
семінарів-практикумів («Освітній простір в школі як об’єкт педагогічного моделювання», «Аналіз моделей освітнього простору, що
утворюється в межах певних інноваційних освітніх технологій»,
«Структура і етапи діяльності вчителя з розробки моделі інноваційного
освітнього простору», «Оцінювання ефективності педагогічного моделювання інноваціного освітнього простору в школі та його результатів»). Вчителі і вихователі в груповій та індивідуальній формах вивчали питання «Освітній простір у школі як об’єкт проектування її
інноваційного розвитку», «Педагогічне моделювання освітнього простору в педагогічній теорії і практиці». Все це допомогло подолати
колективу прогалини у підготовці до проектування освітнього простору
в загальнооосвітньому навчальному закладі, що підтвердилося результатами діагностики стану готовності вчителів гімназії до проектування
означеного об’єкта. Таким чином, було експериментально підтверджено функціональну придатність Програми підготовки педагогів до
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проектування освітнього простору в школі в системі внутрішньошкільної методичної роботи.
Творча група у складі керівників закладу, досвідчених педагогів
і представників міського відділу освіти працювала над розробкою
Концепції і Програми інноваційного розвитку Каховської гімназії,
спираючись на матеріали лабораторії педагогічних інновацій Інституту
педагогіки АПН України.
Так, у Концепції, де визначені пріоритети, принципи, завдання
і технології інноваційного розвитку, його ресурсне і нормативно-правове забезпечення, зазначено, що інноваційний розвиток Каховської
гімназії відбувається переважно за такими напрямами:
 формування багатоваріантної, різнорівневої, особистіснозорієнтованої, відкритої освітньої системи;
 створення соціальних й організаційно-педагогічних умов для
реалізації у повному обсязі права дітей на освіту; забезпечення якості
середньої освіти відповідно до державних стандартів; надання гарантій
безпечного навчання і виховання; формування сучасної навчальноматеріальної бази; створення умов для підтримки талановитих і обдарованих учнів; надання додаткових освітніх послуг; надання педагогічної, соціально-педагогічної і соціально-психологічної підтримки
в процесі навчання і виховання;
 збереження і зміцнення здоров’я учнів, у т. ч. створення
спеціальних умов для здобуття якісної освіти дітьми з особливими
потребами;
 розроблення і реалізація інформаційних і мультимедійних
освітніх технологій, новітніх методів навчання;
 ефективне використання праці педагогічних кадрів в умовах
складної демографічної ситуації, їхній соціальний захист;
 удосконалення заходів із адаптації випускників до ринку
праці, їхнього подальшого професійного навчання і працевлаштування.
Упровадження теми «Процесуальні детермінанти інноваційного
розвитку загальноосвітнього навчального закладу» здійснювалося
через:
 моніторинг стану, перспектив та умов інноваційного розвитку
Каховської гімназії; визначення критеріїв, розроблення методики
оцінювання та експериментальну перевірку стану функціонування
навчального закладу; виявлення проблемного поля щодо проектування інноваційного освітнього простору в прогімназії тощо;
 адаптацію до умов закладу базової і варіативної моделей
освітнього простору в школі І ступеня, розроблених науковим керівником Цимбалару А. Д., й побудову субмоделі освітнього простору
молодших школярів Каховської гімназії – полілогічний простір
молодших школярів на уроках гуманітарного циклу; визначення
критеріїв та методів оцінювання моделі; її прогностичний аналіз,
розробку програми і власне впровадження експериментальної моделі
інноваційного освітнього простору закладу.
У ході експериментальної роботи було здіснено перевірку результативності педагогічного проектування освітнього простору в про9

гімназії, яка підтвердила ефективність розробленої А. Д. Цимбалару
експериментальної системи педагогічного проектування освітнього
простору в школі І ступеня, що стало важливим внеском у теорію та
практику сучасної педагогічної науки.
За результатами вищеописаної роботи була підготовлена низка
матеріалів (статті, виступи, доповіді, слайдові презентації), що була
оприлюднена на Всеукраїнській науково-практичній конференції, підготовленій лабораторією педагогічних інновацій Інституту педагогіки
НАПН України, на сайті Інституту педагогіки, обласному конкурсі
відеоматеріалів «Педагогічний досвід освітян Таврії», семінарах,
проведених на базі Каховської гімназії за темами «Управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу», «Проектування професійного педагогічного середовища гімназії як складова
освітньої реформи», «Педагогічний простір, що стимулює зовнішню
і внутрішню мобільність всіх учасників навчально-виховного процесу»
тощо.
Але разом з тим Каховська гімназія отримала величезний плюс
у вигляді:
 неоціненного досвіду у сфері експериментальної роботи,
трансформації навчально-виховного процесу, його радикальних
перетворень;
 професійного зростання педагогів і підвищення навчальних
результатів школярів;
 цілісного діагностичного комплексу для оцінки освітнього
простору закладу і особистості учня, який використовується по
закінченні експерименту;
 інтегративного підходу в освіті та методичних рекомендацій,
розроблених творчою групою разом з науковим керівником щодо його
забезпечення;
 нових підходів до організації навчально-виховного процесу,
оцінювання рівня досягнень учнів;
 виявлення надійного способу вирішення проблем наступності
між початковою і середньою ланкою;
 перспективності розпочатої роботи (поступовому впровадженню моделі на середню і старшу ланку гімназії);
 відкритості педагогічної системи гімназії – умови її соціалізуючої спрямованості;
 інноваційного характеру розвитку прогімназії і закладу
в цілому.
Отже, застосування інноваційних підходів до управління навчальним закладом підвищило його ефективність та сприяло визначенню
подальших напрямів удосконалення дії керівників об’єктивного
і суб’єктивного характеру:
 реалізація моделі потребує додаткового кадрового забезпечення (вчителі початкової школи, психолог, окремий керівник
експерименту; створення умов незалежності вчителів-предметників від
режиму старшої школи тощо);
 режим кожної дитини, спланований її батьками, часто не
співпадає з запропонованим школою, що пов’язано, в першу чергу,
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з нездатністю закладу надати повний асортимент позаурочних освітніх
послуг;
 відсутність на даний момент навчально-методичного забезпечення для інтеграції змісту освіти і необхідність у великих затратах
часу і зусиль вчителів на його створення, що тягне за собою збільшення навантаження і його оплати.
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ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ – СТРАТЕГІЧНА МЕТА
СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПОШУКИ
У статті викладено теоретичні засади стратегії сучасної філософії освіти,
яка у складному, мінливому і техногенному світі ставить супервимоги до
особистості нового покоління, а отже і до освітян.

Сучасна Україна вступивши в третє тисячоліття перебуває в стані
пошуку свого шляху розвитку. Українська спільнота переживає процес
підготовки докорінної реформації всіх сфер суспільства в тому числі
і в освіті. Для прискорення цих процесів необхідно визначитися, яка
має бути ідеальна модель суб’єкта освіти, щоб кожен в нашій державі
був успішним і щасливим, або хоча б спробував досягти цього.
Реформування суспільства характеризується неминучістю удосконалення форм та умов життєдіяльності людини, залучення усіх
громадян у процес соціальної творчості.
Незалежність та самостійність нашої молодої держави, що
входить до загального потоку перетворень у економічній, політичній та
духовній сферах, утверджується активними діями кожної окремої
особистості. Успішність таких перетворень залежить від того, яку
стратегію ми оберемо для розвитку цих дій.
*

© Болокан Г. П., Резніченко Т. В.
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Що таке креативна особистість? Вроджений дар чи здібність, яку
можна розвинути? Креативна ідея виникає як божественне одкровення
чи в результаті активної, наполегливої, цілеспрямованої праці?
Іншомовне слово creatio (з латинського – створення) співзвучне
з українським словом «творчий». Але тому і вживається поряд зі
словом «творчий», бо має глибше значення і охоплює різні сфери:
інтелект, академічні досягнення, творчість, лідерство, художню та
рухливу діяльність. Креативність – це творчість як процес: від
створення нової ідеї до її реалізації. В цій неординарності є свої
парадокси і проблеми, на які варто звернути увагу.
Актуальність креативності у наш час очевидна, вона всюди:
і в анкеті з працевлаштування, і в реалізації ваших планів, і в кар'єрному зростанні, і в творчій самореалізації, і в культурі цивілізації,
і в нестримному русі прогресу Але зразу виникають протилежні істини.
Перша: креативна особистість – це генератор і реалізатор творчих
ідей; людина, яка мислить нестандартно, часто є лідером, яка руйнує
стереотипи, загальноприйняті правила, в основному, асоціальний
суб’єкт. Друга: освітні завдання держави полягають в тому, щоб через
навчальні заклади підготувати до життя особистість творчу, успішну,
соціалізовану, вдаючись до певних норм і стандартів. Наше життя
пов'язана з безліччю правил і законів. Частина з них (розпорядок дня,
правила поведінки, алгоритми дій та інше) виконується автоматично
і рефлекторно. Шаблонність дій, нудьга від повторюваності та схожості
буття вступають в протиріччя з даною людині здатністю бути
«творцем». Людина прагне вирішити будь-яке протиріччя (так було
споконвіку, постійні питання і пошуки відповідей). У автоматизмі дій
і буденністю життя це протиріччя вирішується шляхом придушення
здатності до творчості, тобто придушення креативності (ось одна
з найголовніших проблем розвитку креативності). На протязі 20102012 років на базі Луганського університету ім. Т. Шевченка аспіранти
кафедри педагогіки проводилися дослідження стосовно рівня
креативності. В результаті було виявлено, що рівень креативності
студентів не досяг вище середнього. І це не дивно: у нас не навчають
спеціально креативності і умов її розвитку також недостатньо. [8]
Тому щоб розвинути креативність, перш за все, необхідно
навчити бачити речі в новому ракурсі, тобто, наприклад, шукати
незвичайні способи застосування звичайних речей. Але для цього
треба спершу навчити дитину абстрактно мислити. Але саме тут
криється помилка батьків і педагогів: шкідливо вчити абстрактно
мислити, якщо пропущено у навчально-виховному процесі етап
чуттєвого сприйняття дійсності. Про це ще говорив відомий німецький
педагог А. Дістерверг: «Розвитку та освіті людини може бути завдано
невиправної шкоди, якщо ми його занадто рано введемо в сферу
абстрактного мислення, усунемо від чуттєвого сприйняття дійсності.
У цьому випадку людині пропонують замість їжі… поживної, яка
підтримує бадьорість духу, їжу штучну, яка не перетравлюється».
[4, с. 274-275]. Ідею природовідповідності педагогіки підтримували
також відомі освітні діячі Я. Коменський, Д. Локк, Й. Песталоцці,
К. Ушинський і А. Макаренко.
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Тому становлення креативної особистості починається з її
народження, закладається батьками і продовжується наставниками,
згідно з догмами вікової психології та врахуванням природовідповідності застосування тих чи інших методів до даної дитини. [7] Спираючись на психологічні дослідження, відомо, що емоційна врівноваженість дитини формується до 2-х років, словарний запас залежить від
розвитку дитини до 3-х років, неврологічні основи математичних
і логічних навичок до 4-х років. Психологи доводять, що у дитина
є фази піку креативності: дошкільний період і підлітковий; у період між
6-7 роками креативність знижується на 50%. [5, c. 232–241].
Доречно вказати на три поради А. Дістерверга педагогу для
навчання обдарованої особистості: він повинен рахуватися з особистістю і формувати її за природними особливостями; робити це згідно зі
своєрідністю тієї нації, до якої належить особистість; виховувати її
згідно із загальнолюдськими цілями [4].
Тривалий час помилково вважалось, що головне в розумовому
розвитку дітей – передача їм якомога більшої кількості знань. Життя
ж доводить, що розумна людина – це не стільки особа, яка багато
знає, скільки та, яка вміє наявні знання застосовувати в складних
буденних життєвих ситуаціях. Адже уміння самостійно знаходити вихід
у будь-якій ситуації повсякденного життя є найбільш цінним
інтелектуальним вмінням людини. Про таких людей кажуть, що вони
можуть творчо мислити. Тільки гармонійне поєднання характеристик
інтелекту і креативності (творчих здібностей) зумовлює становлення
самодостатньої особистості, хоча деякі дослідження показують, що
креативність протилежна інтелекту як здатності до універсальної
адаптації практики, коли виникає ефект нездатності креативів вирішувати прості, шаблонні інтелектуальні завдання. [2] Але, коли високий інтелект поєднується з високим рівнем креативності, творча людина частіше добре адаптована до середовища, активна, емоційно
врівноважена, незалежна і т. п. А при поєднанні креативності з невисоким інтелектом бачимо невротичну тривожну людину з поганою
адаптованістю до вимог соціального оточення і важкою долею.
Обираючи стратегію, ми бачимо орієнтири – це лише початок.
Важливо, якими будуть тактичні дії та ідеї. Ще Я. Коменський доводив
у своїй «Помпедії» важливість гармонійної єдності науковості, моральності та релігійності. [6] Якщо в радянські часи все було пронизане
комуністичною ідеологією, то сьогодні в освіту все активніше впроваджуються ідеї постмодернізму. Філософія постмодернізму заперечує
існування абсолютної істини або універсального стандарту. І коли
педагоги говорять про реальну можливість гуманізації соціальної
сфери, реалізації особистісного потенціалу кожного громадянина нашої
держави, його самовдосконалення, то на перший погляд все правильно: в центрі системи стоїть людина (Людиноцентризм), яка сама
визначає свої орієнтири і цінності. Але вони тим самим заперечують
Істиноцентризм (Христоцентризм), про який, до речі, часто згадує
у своїх працях професор-ритор Галина Михайлівна Сагач. У гуманістів
є свої крайнощі: вони намагаються нас переконати, що кожна людина
залежна від обставин, і сама визначає, що приймати за істину і яку
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поведінку вважати моральною, а яку ні. І всі повинні проявляти
толерантність і визнавати право кожного не тільки на власну позицію,
але і на той спосіб життя, який відповідає цим переконанням. Тому
повинні бути абсолютні стандарти поведінки та чіткі моральні норми,
які ми знаходимо в загальнолюдських християнських цінностях
(Декалог). Якщо креативна особистість не має ціннісного орієнтиру,
моральних якостей, то не варто говорити про креативність як
досягнення. Суспільству не потрібні креативні злочинці чи аферисти.
З метою реформування та розвитку українського суспільства,
розробляється сучасна філософська концепція освіти і науки. Оскільки
курс «філософія освіти» здебільшого слухають студенти п’ятого курсу
педагогічних спеціальностей, актуалізується питання щодо їх особистісних та професійних якостей. Адже вони фактично підготовлені для
початку професійної діяльності, яка передбачає вагомий вплив на
розвиток і формування світогляду кожного учня – творця майбутнього.
Сучасний учитель повинен навчати своїх учнів бути відкритими, готовими долати труднощі, орієнтуватися у новому інформаційному
суспільстві, постійно самовдосконалюватися та прагнути самореалізації. Які цінності мають слугувати орієнтиром для майбутніх
поколінь? Адже цінності виконують функцію перспективних стратегічних життєвих цілей і виступають основним мотивом життєдіяльності.
Цінності визначають моральні орієнтири та принципи поведінки, тому
будь-яке суспільство зацікавлене у тому, щоб люди дотримувалися
актуальних у сучасних реаліях правил поведінки. Саме тому, на
початку свого розвитку, кожна дитина в цивілізованому суспільстві
потрапляє під цілеспрямований вплив виховного процесу. Діяльність
у сфері освіти, особливо безпосередня педагогічна діяльність, тісно
переплетена з основами світогляду людини, навіть якщо вона його не
усвідомлює. Педагогічний процес здебільшого виявляє і формує нові
ціннісні орієнтації особистості, тому у педагогічній діяльності дуже
важливо керуватися такими світоглядними принципами, котрі
орієнтують людей на творчу самореалізацію, усвідомлення власної
планетарно-космічної сутності. Тож яким повинен бути сам учитель
покоління нового тисячоліття? Які мають бути стандарти для реалізації
даної стратегічної мети? Відповідь на поставлене запитання може дати
філософія, що завжди була провісницею та каталізатором реформ. [1]
Стосовно цього відомий філософ Лев Шестов писав: «Яка користь
у загальних правилах? Ніякої. Природа владно вимагає від кожного
з нас індивідуальної творчості. Люди не хочуть цього зрозуміти і ждуть
від філософії останніх істин, яких не було, нема і ніколи не буде. Істин
стільки, скільки людей на світі. Так чому ж насправді кожній дорослій
людині не бути творцем, не жити на свій страх і не мати власного
досвіду» [9, с. 164-165]. Зважаючи на такий підхід, основна мета
освіти полягає вже не в передачі новому поколінню нагромаджених
попередньо знань та вмінь, а у формуванні творчої особистості. Однак,
коли Лев Шестов вважав, що надання права вільного творчого вирішення проблем стосується тільки дорослих, то сучасна педагогіка передбачає можливість надання такого права й для дітей. Подібні підходи широкого розповсюдження набули в англомовних країнах. Великою
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популярністю у них користуються такі концепції: вільної педагогіки
(відсутність державних стандартів освіти), вільної освіти, індивідуальної педагогіки тощо. Головне, щоб вільна педагогіка не посіяла вседозволеність та не поглибила кризу традиційних духовних цінностей (що
зараз і спостерігаємо в передових європейських країнах).
Отже, найголовнішим завдання українських законотворців, розпочинаючи великі перетворення в освіті, розібратися в усіх парадоксах
і вміло поєднати добрі зачатки традиційної педагогіки з передовими
надбаннями, які перевірені часом, враховуючи національний менталітет та не відкидати вагомий вплив на особистість норм загальнолюдських християнських цінностей. Ми не говоримо про те, що після
певних змін, усі наші учні стануть креативними, а креативність
особливо здібних гарантує успіх, але сприятиме значним досягненням.
Визначивши вірну стратегію, необхідно визначити і доцільні тактичні
кроки. Для цього також необхідний креативний підхід, створити
«своє», нове і дієве в неперервній освіті людини, що сприятиме
формуванню креативної особистості, а згодом – і креативних,
інтелектуальних, високоморальних лідерів. І, можливо, тоді українське
суспільство побачить світло в кінці тунелю.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПОЗАШКІЛЬНИМИ
НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ЯК ЧИННИКИ РОЗВИТКУ
ПЕРСОНАЛУ
У статті розглядається питання пошуку інноваційних підходів до
управління позашкільними навчальними закладами, форм, методів та змісту
фахової підготовки персоналу; пошук шляхів створення додаткових умов для
самовизначення, саморозвитку, самореалізації, формування моральних
якостей у дітей та підлітків, соціально-громадського досвіду; сприяння
професійній орієнтації, розвитку їх творчих здібностей.

Сьогодні вітчизняна система позашкільної освіти базується на
історично обумовлених традиціях навчання й виховання зростаючої
особистості, створених представниками різних спільнот України й досвіді багатьох поколінь, відданих своїй справі педагогів-позашкільників, суспільних та родинних цінностях, ідеях, поглядах, переконаннях, ідеалах і реалізується позашкільними навчальними закладами,
творчими дитячими і молодіжними організаціями й об’єднаннями за
місцем проживання, різними організаціями та установами.
Саме психолого-педагогічні та соціально-педагогічні особливості
позашкільного освітньо-виховного середовища найбільш повно забезпечують умови ефективного розвитку творчого потенціалу дитини, її
здібностей і талантів у сфері науково-технічної, художньої, екологобіологічної, спортивно-технічної, фізкультурно-спортивної, туристичнокраєзнавчої, реабілітаційної, військово-патріотичної, соціально-педагогічної, природничо-наукової та іншої освітньої діяльності. Відмінними
рисами сучасної позашкільної освіти є: створення умов для вільного
вибору кожною дитиною освітньої галузі (траєкторії та виду власної
навчально-пізнавальної, дослідницько-експериментальної й практичної
діяльності), навчального профілю, рівня і часу її засвоєння, що
задовольняє різноманітні інтереси, схильності на потреби дитини.
Аналіз наукових і методичних джерел з питань позашкільної
освіти, діяльності позашкільних навчальних закладів засвідчує наявність широкого спектра досліджень її різних аспектів. Загальнотеоретичні основи позашкільної освіти – В. Вахтеров, Г. Ващенко,
Є. Мединський, І. Огієнко, С. Русова, В. Сухомлинський, С. Шацький та
ін. ; питання сучасних методологічних засад позашкільної освіти та
виховання, позашкільної роботи представлені в працях українських
учених І. Беха, В. Борисова, В. Вербицького, А. Капської, Б. Кобзаря,
Г. Пустовіта, Ю. Руденка, А. Сиротенка, О. Сухомлинської, Т. Сущенко;
питання позашкільної роботи, організації вільного часу дітей, додаткової освіти висвітлено в наукових роботах російських, білоруських,
польських, словацьких, чеських учених та науковців з інших зарубіжних країн Л. Балясної, А. Золотарьової, М. Жумарової, А. Єгорової,
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О. Євладової, І. Ковалчікової, М. Коваль, Е. Кратофілової, Л. Логінової,
Н. Морозової, Р. Кларійса, А. Скачкова, Н. Харінко, В. Федотової,
А. Фоміної, М. Чекова, Н. Чернової, М. Шиманського та ін. ; історичні
основи становлення і розвитку позашкільних навчальних закладів
розкрито в роботах В. Береки, С. Букреєвої, О. Глух, А. Сиротенка,
А. Шепілової, Т. Цвірової та ін.
Проте проблема пошуку інноваційних підходів до управління
позашкільними навчальними закладами та шляхів розвитку персоналу
залишається на часі актуальною і потребує подальшого вивчення.
Тому метою даної статті є аналіз теоретичних джерел, практики
позашкільної освіти, педагогічної і дослідницької літератур щодо пошуку інноваційних шляхів управління, змісту і методики проведення
позашкільної освіти. Тому доречно зупинитися безпосередньо на середовищі позашкільного навчального закладу, що надає можливість
кожному учневі навчатися у відповідності до його природовідповідних
можливостей. Так, Б. Бім-Бад, І. Єрмаков, Ю. Мануйлов, Л. Новікова,
А. Петровський, Л. Сохань вважають, що освітнє середовище – це
постійно змінювана сфера життєдіяльності дитини. Спеціально
організоване середовище, у нашому випадку позанавчальний заклад,
на думку Б. Бім-Бада й А. Петровського, має апелювати до активності
дитини, заохочувати, поповнювати її все більш важким, але
посильним, захоплюючим освітньо-виховним матеріалом. Ю. Мануйлов
пропонує виховувати дітей через те середовище, що оточує їх як
спільнота, через організацію сприйняття цього середовища, яке
вдосконалюється самими дітьми за допомогою педагогів, батьків,
друзів школи [6].
Позашкільний навчальний освітній заклад покликаний створювати додаткові умови для самовизначення, саморозвитку, самореалізації
особистості, формування моральних якостей у дітей та підлітків,
соціально-громадського досвіду; сприяння професійній орієнтації,
розвитку творчих здібностей – такі завдання сьогодні покладає держава на систему позашкільної освіти. Позашкільні заклади є і залишаються осередками всієї організаційно-масової роботи з дітьми та молоддю, закладами, що забезпечують їх змістовне дозвілля,
організаторами творчих конкурсів, фестивалів, виставок, концертів,
змагань тощо, тобто заходів, де діти можуть проявити свої здібності
і таланти [5, с. 32].
Наука про педагогічні нововведення своїм об’єктом визначає
процеси розвитку освітніх систем на основі продукування, розповсюдження та освоєння новацій, дослідження ефективності інноваційних змін. У межах педагогічної інноватики формується відповідний
термінологічний апарат, до складу якого входять поняття «інноваційний процес», «інноваційна діяльність», «інноваційна політика»,
«інноваційний потенціал», «інноваційне середовище» тощо. Вивченню
проблеми впровадження інновацій приділяють увагу як вітчизняні, так
і зарубіжні науковці: К. Ангеловські, І. М. Богданова, Л. В. Буркова,
Л. І. Даниленко, І. М. Дичківська, О. Г. Козлова, Л. М. Машкіна,
Л. Л. Момот, В. Ф. Паламарчук, І. П. Підласий, О. В. Попова,
Н. Р. Юсуфбекова та інші.
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З точки зору учених, нововведення або інновації – це процес
здійснення цілеспрямованих змін, спрямованих на перетворення якихнебудь компонентів у структурі або функціонуванні організації
[5, с. 93]. Відповідно до цього, Л. І. Даниленко зазначає, що «…інновація в освіті є не лише кінцевим продуктом застосування новизни у
навчально-виховному й управлінському процесах з метою зміни
(якісного покращання) суб’єкта та об’єктів управління й отримання
економічного, соціального, науково-технічного, екологічного та іншого
ефекту, а й процедурою їхнього постійного оновлення» [2, с. 30-31].
Нововведення ніколи не були ефективними, якщо були справою
однієї людини. Це – результат спільної, напруженої співпраці
колективу та керівника, яка вимагає не тільки зусиль від кожного
впроваджувача ідеї, а й творчого ставлення до праці, бажання
працювати колективно, в команді, прагнення до кращих результатів,
зацікавленість у впровадженні.
Науковці у своїх працях наголошують, що управління інноваційними процесами повинно мати системний характер. Так, О. Мармаза
наголошує, що впровадженням нових технологій передбачає: 1) цілеспрямованість управління процесом впровадження технологій; розробку політики керівництва на період впровадження технології; 2) утвердження серед працівників переконання у необхідності використання
нової технології та її ефективності; 3) організацію технологічного
моніторингу інновації, зокрема: а) узагальнення та розповсюдження
інформації про нову технологію; оцінку наявної технології, прогнозування подальших реальних можливостей її використання; б) прогнозування розвитку закладу за умов впровадження нової технології;
в) розробку програм впровадження нової технології; в) зосередження
уваги на місці та ролі кожного під час реалізації нової технології;
г) створення умов щодо впровадження нової технології; ґ) уточнення
та внесення необхідних змін у засоби роботи, режим, стосунки тощо;
д) увагу до позитивних наслідків застосування нової технології та
труднощів, які виникли; е) розвиток «почуття власності» педагогів на
знання про технологію; є) мотивацію та стимулювання працівників;
ж) уточнення та внесення необхідних змін у засоби роботи, режим,
стосунки тощо; з) залучення «користувачів» – тих, хто вже працює за
даною технологією [7, с. 170].
П. Матвієнко аналізує модель процесу впровадження нововведень у загальноосвітньому навчальному закладі, виокремлюючи низку
основних етапів.
І етап – усвідомлення колективом необхідності змін та впровадження нововведень. На цьому етапі у навчальному закладі формується відповідне інформаційне поле на основі залучення педагогічного,
учнівського та батьківського колективів до різних форм інформаційної
діяльності (конференції, збори, семінари, наради, зустрічі з досвідченими вчителями, науковцями тощо).
ІІ етап – пошук та актуалізація нових ідей, тобто виявлення кола
проблем, актуалізація нових ідей, обговорення їх у шкільному колективі та з науковцями. На цьому етапі формується творча група,
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діяльність якої спрямовується на розроблення та оформлення ідеї
у відповідний проект чи програму.
ІІІ етап – здійснення проектування нововведення творчою
групою. Насамперед аналізується стан функціонування навчального
закладу на основі проведеної діагностики, визначається майбутня
перспектива, окреслюється стратегія досягнення мети. Результатом
цього етапу є підготовлений проект нововведення, де повинні бути
віддзеркалені мета, завдання та основні заходи з реалізації нової ідеї,
залучені ресурси, критерії змін і методика виявлення ефективності
інноваційного процесу.
ІV етап – управління процесом впровадження нововведення. На
цьому етапі відбувається освоєння (апробація) нової педагогічної ідеї.
Тут важливим є врахування «людського фактора» (мотивація,
стреси, функціональна невизначеність, вчасна поінформованість,
неконтрольованість ситуацій тощо) в інформаційному процесі та
створення комфортних умов для роботи всіх суб’єктів інноваційної
діяльності.
V етап – стратегія управління та підготовка суб’єктів інноваційної
діяльності до роботи в нових умовах. Це передусім вибір стилю
управління, вміння презентувати ідею, оцінювати і контролювати
проміжні результати, делегувати повноваження, мотивувати до
співпраці, налагоджувати зовнішню комунікацію та ін.
VІ етап – подолання опору та психологічного дискомфорту. Для
ефективного впровадження керівником освітніх інновацій у навчальновиховний процес закладу визначають такі умови, як:
 соціально-педагогічні, котрі забезпечуються шляхом реалізації
принципів демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу
й управління ним; розвитку творчого потенціалу вчителів, учнів,
членів адміністрації за допомогою залучення їх до експериментальнодослідницької діяльності;
 організаційно-педагогічні, можливі у разі відповідного фінансування інноваційної діяльності закладу; створення системи спеціальних стимулів для реалізації педагогічних нововведень;
 встановлення наукових, юридичних та економічних зв’язків із
науковими установами, організаціями, вузами; пропагування та розповсюдження продуктів інноваційної діяльності; налагодження взаємовигідних зв’язків із інноваційними центрами, фондами, які сприяють
впровадженню нових освітніх технологій);
 психолого-педагогічні, котрі гарантуються систематичним
інформуванням працівників школи з науково-педагогічних питань;
 входженням закладу в інноваційну інфраструктуру; забезпеченням безперервного систематичного зв'язку працівників закладу
з вітчизняними та зарубіжними науковцями – психологами, педагогами, соціологами; науково-теоретичним ознайомленням з основами
експериментально-дослідницької діяльності; інституційним забезпеченням процесу навчання та підвищення фахового рівня суб’єктів
інноваційного процесу; готовністю працівників закладів освіти
працювати в інноваційному режимі; формуванням у них «інноваційної
культури» [Цит. за 8, с. 104-105].
19

Сутність менеджменту інновацій полягає у забезпеченні умов для
внесення системних змін у діяльність навчального закладу, спрямованих на його розвиток і покращення роботи. При цьому кожен
керівник має пам’ятати, що управління інноваційними процесами
в освітньому закладі потребує його переведення в якісно новий стан,
більш відкритий щодо попереднього, створюючи при цьому відповідні
умови для: постійної реалізації освітніх інновацій та підтримки
педагогів-новаторів; надання конкурентоспроможних освітніх послуг,
у тому числі комп’ютерних; здійснення оперативного інформаційного
зв’язку з усіма учасниками навчально-виховного процесу, роботи
в мережі Інтернет; інтеграції у міжнародний освітній простір;
постійного залучення інвесторів; створення конкурентоспроможного
освітнього середовища; підготовки конкурентоздатних випускників,
адаптованих до швидко змінюваних вимог суспільства [8, с. 20-29].
Інноваційність передбачає наявність у керівника стратегічного
мислення, гнучкості та швидкого реагування на зміну ситуації, вміння
приймати нестандартні управлінські рішення, йти на ризик, бачити
кінцевий результат, підбирати якомога більшу кількість альтернатив.
У зв’язку з цим виникає потреба розвитку управлінської культури
керівника школи з урахуванням наукових досягнень педагогіки,
психології, філософії, соціального управління, вітчизняного і світового
досвіду на засадах андрагогіки, демократизації та гуманізації,
індивідуального підходу в умовах безперервної освіти [1].
Таким чином, результатом інноваційної діяльності керівника
освітнього закладу можуть бути нові управлінські технології, оригінальні ідеї, нові підходи до управління. І що важливо – зростання його
професійного рівня, а саме: рівня його компетентності, мислення та
управлінської культури, у тому числі інноваційної, що відображається
на зростанні творчого потенціалу закладу та кожного працівника.
Окрім того, управління інноваційними процесами повинно мати
системний характер і потребує від керівника створення у закладі
відповідних умов та дотримання поетапності впровадження інновацій.
Практичне вирішення цих завдань підвищує вимоги до якості
підготовки педагогічних кадрів для системи позашкільної освіти,
подальшого вдосконалення їхньої професійної компетентності. Результати досліджень російських і українських учених А. Єгорової, І. Каліш,
С. Крисюка, Т. Сущенко, А. Щетинського доводять, що сучасна
післядипломна педагогічна освіта педагогів позашкільних навчальних
закладів потребує системного реформування, приведення у відповідність з тими принциповими змінами, що відбуваються в процесі
модернізації системи освіти. Зокрема одним із пріоритетних завдань
сучасної державної політики у сфері позашкільної освіти є поліпшення
якості освітніх послуг, що насамперед залежить від професійної компетентності педагогічних кадрів. У Законі України «Про позашкільну
освіту» підкреслюється особлива роль закладів цієї ланки системи
освіти як одного з визначальних чинників соціального та професійного
самовизначення дітей та молоді [3].
Чільне місце у визначенні якості інноваційного освітнього
середовища посідає його здатність забезпечити задоволення всього
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комплексу потреб усіх суб’єктів освітнього процесу – дітей, педагогів,
батьків, адміністрації і трансформацію цих потреб в життєві цінності.
Тому нові управлінської моделі позашкільного навчального закладу –
технології: формування управлінської команди; підготовка педагогічного колективу до роботи в нових умовах – вимагає нової моделі
виховного простору позашкільного навчального закладу, який забезпечує свідомий вибір системи духовно-естетичних цінностей,
реалізацію оптимальних психолого-педагогічних умов для розвитку
соціально адаптованої особистості, здатної реалізувати власні
потенційні можливості: особистісно орієнтовані; нетрадиційні та ігрові
заняття; розвитку творчої активності всіх учасників навчальновиховного процесу; психолого-педагогічної корекції та соціальнопсихологічної допомоги з використанням методів соціального захисту;
оздоровлення та формування культури здоров’я; нового типу
мистецького спрямування – впровадження в процес гурткової роботи
елементів класно-урочної системи на основі взаємодії різних видів
народного мистецтва; нової моделі закладу професійного самовизначення художньо-естетичного спрямування – підготовка педагогічного колективу до роботи в нових умовах; розвиток конкурентоздатності позашкільного навчального закладу; диференціація за
інтересами; особистісно-діяльнісний процес становлення та розвитку
творчої особистості; компетентнісний розвиток.
На часі постає за необхідне впровадження інноваційних виховних
систем, проектних технологій з метою подальшого розвитку
позашкільних навчальних закладів (технології: удосконалення та
покращання існуючих елементів освітньої системи позашкільних
навчальних закладів; створення цілісної системи дидактичних засобів
шляхом оновлення змісту освіти, методів і прийомів виховання). Адже
якість інноваційного освітнього середовища визначається, перш за все,
спрямованістю
освітнього
процесу
на
розкриття
і
розвиток
особистісного потенціалу кожної дитини, її інтелектуальної, когнітивної
та емоційно-вольової сфер з урахуванням зон найближчого розвитку.
Таким чином, залучення інноваційних підходів до управління
позашкільними навчальними закладами забезпечить головний сенс
особистісного зростання – визначення дитиною власного життєвого
шляху, здатність до творчості, саморозвитку; самореалізації; окрім
того, змінить ролі і функції учасників педагогічного процесу.
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Вербицька І. М., Шестобуз С. В.*
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ
ЗНЗ
У статті схарактеризовано аспект використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності, розкрито сутність технологій
Web 2. 0, надано методичні поради керівникові навчального закладу.

Одним із стратегічних напрямів модернізації управлінської діяльності керівників навчальних закладів є використання інформаційнокомунікаційних технологій, що обумовлюється достатньо великою за
обсягом інформацією, яку необхідно обробити для вироблення та
прийняття правильного управлінського рішення. Ця проблема
актуалізується і появою такої функції як інформаційна, що пронизує всі
етапи процесу управління, оскільки ніяке прогнозування і моделювання без необхідної інформації не може бути здійснено. Проблема
інформаційного забезпечення управлінської діяльності стала об'єктом
особливої уваги та предметом спеціальних досліджень у педагогічній
науці в останні два десятиріччя і набуває подальшої активної розробки
в наш час.
У діяльності керівника навчального закладу інформація відіграє
вирішальну роль у забезпеченні ефективного управління. Тільки
достовірне знання щодо якісних змін в процесах навчання, виховання,
методичного і матеріально-технічного їх забезпечення, інформація
з наслідків діяльності педагогічних кадрів і функціонування всіх
структурних підрозділів навчальних закладів дає змогу приймати
обґрунтовані рішення, адекватні їх потребам, регулювати умови,
необхідні для ефективної роботи педагогічного колективу.
Проблема збору, обробки і використання організаційноуправлінської інформації на науковому рівні розглядається в працях
вітчизняних науковців В. Бикова, В. Гуменюк, Л. Даниленко,
Г. Дмитренко, Г. Єльникової, В. Лунячека, В. Пікельної, В. Руденка.
Так, ними зосереджена увага на використання засобів ІКТ в організації
та плануванні діяльності загальноосвітнього навчального закладу, що,
звісно, має певні переваги, а саме:
 підвищення ефективності навчального процесу;
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 можливість управління з використанням результатів попередньої діяльності;
 прийняття більш ефективних управлінських рішень;
 підвищення об’єктивності в оцінці діяльності вчителів та
учнів;
 більш ефективне управління пізнавальною діяльністю учнів;
 можливість прийняття більш виважених рішень, які
стосуються підвищення результативності навчання;
 оперативний доступ до організаційної інформації стосовно
діяльності освітнього закладу;
 економія як матеріальних, так і людських ресурсів;
 вільний час на вирішення важливих питань;
 скорочення обсягу рутинної роботи.
Як свідчить практика управління, керівнику навчального закладу
для вирішення зазначеної проблеми, крім моделювання інформаційної
мережі, необхідно вирішувати й інші управлінські завдання. Нині існує
велика кількість технологій, які можуть автоматизувати діяльність
освітніх менеджерів, та зробити використання їх часу більш
раціональним. Одними з них є технології Web 2. 0 – друге покоління
мережних сервісів, що останнім часом стали основою розвитку мережі
Інтернет. Аналіз останніх досліджень та публікацій [1; 2; 3; 4]
свідчить, що використання цих технологій набуло широкого
поширення в сфері освіти загалом та у практиці управління зокрема.
Принциповою відмінністю технологій Web 2. 0 від технологій
першого покоління сервісів мережі Інтернет, є те, що їх використання
дає змогу не лише переглядати веб-ресурси мережі, а й завантажувати
власні, здійснювати обмін цими ресурсами з іншими користувачами,
діяти спільно з метою їхнього накопичення, брати участь в обговореннях та ін. [4]. Технології Web 2. 0 справедливо називають
соціальними сервісами мережі Інтернет, оскільки їх використання
зазвичай здійснюється спільно в межах відповідної групи користувачів.
Групи користувачів можуть утворювати цілі мережні співтовариства,
які об’єднують свої зусилля для досягнення відповідної мети.
Важливим кроком по впровадженню web 2. 0 в управління
навчальним закладом є створення персональних блогів учителів та
керівника, доступ до яких можна отримати через сайт навчального
закладу, що, у такому випадку, виступає вже не просто інформаційною
сторінкою, а управлінською блогосферою. Проте лише наявності сайту
закладу та блогів вчителів для ефективної взаємодії недостатньо, тому
необхідно дбати про наявність на цих ресурсах відповідної аудиторії.
Для залучення аудиторії на такі блогосфери можна використати
соціальні мережі, в яких і знаходиться 90% відвідувачів сайтів та
блогів. Для того, щоб полегшити розповсюдження інформації блогів
в соціальних мережах, кожен блог-сервіс пропонує соціальні кнопки
під кожною новиною, що буде розміщено в блозі. Користувачеві
залишається тільки зареєструватись в соціальних мережах і натискати
відповідні кнопки під новинами блогу для розповсюдження інформації.
Задля розвитку мотивації аудиторії до участі у такій управлінській
блогосфері, необхідно враховувати інтереси педагогів і учнів за віком.
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Так, на блогах вчителів можна розміщувати навчальний контент, який
допоможе учням у підготовці до олімпіад, турнірів і навіть до
зовнішнього незалежного оцінювання.
Доцільно на блозі розміщувати і портфоліо вчителя, що дасть
можливість учням і батькам більше дізнатися про професійний досвід
конкретного педагога. Окрім того, електронне портфоліо допомагає
позбутися практики виготовлення різноманітних паперових розробок
та презентацій, які ніяким чином не розкривають педагогічну майстерність, а лише накопичують переважно сертифікати, грамоти та дипломи. Електронне портфоліо вчителя у вигляді блогу дозволяє, з одного боку, адміністрації навчального закладу створити електронний
каталог досягнень вчителів, а з іншого, – батькам визначатись з конкретним вчителем, який в онлайні буде працювати з їхніми дітьми.
Зауважимо, що у блозі директора та його заступників доцільніше
розміщувати матеріал, що стосується саме роботи навчального
закладу, в такому разі і учні, і батьки, і вчителі будуть швидко
поінформовані у разі термінового оголошення. Окрім того, зникає
потреба у дублюванні управлінських рішень, зокрема наказів і листів
у друкованому вигляді.
З огляду на викладене вище, змінюється роль сайту навчального
закладу, який функціонує в якості гостьової сторінки, через яку можна
потрапити до блогосфери, а також організовувати відео-зустрічі
з батьками та учнями, проводити відео-наради, засідання атестаційних
комісій, творчих груп педагогів тощо.
Для створення такої ефективної блогосфери необхідно скористатись можливостями відповідних ресурсів. Так, блоги дуже легко можна
створити за допомогою сервісу blogger.com., можливості якого є безкоштовними і не обмежують об’ємом вільного місця діяльність користувача. Подача матеріалів у блозі доволі специфічна і відрізняється від
висвітлення матеріалів через сайт. Кожен запис у блозі має тему, зміст
(текстові, графічні, звукові, відео дані), дату і час публікації. До
кожного запису можуть додаватися коментарі інших людей, що
забезпечує дискусію з приводу тієї чи іншої теми. Сукупність цих
записів утворює хронологічну структуру блога, в якій останній запис
завжди відображається на початку, а перший – наприкінці, тобто
в зворотному порядку. На головній сторінці блога всі записи з різних
розділів перемішані і висвітлюються у хронологічній послідовності, що
дозволяє учням і батькам швидко ознайомитися з новинами,
офіційними документами або потрапити до іншого розділу; в окремих
розділах блога висвітлюються тільки ті матеріали, які були в ньому
розміщені, а матеріали інших розділів відфільтровуються, що запобігає
виникненню плутанини при адмініструванні або перегляді сторінок.
За своєю функціональністю блог схожий на форум, де
здійснюється обговорення тих чи інших питань. Відмінність полягає
лише в тому, що у блозі створювати нову тему може автор або група
авторів, а звичайний користувач, який переглядає блог, не має такої
можливості; тоді як у форумі кожний зареєстрований учасник може
створювати власні теми для обговорення.
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Аналіз основних соціальних сервісів мережі Інтернет дає змогу
дібрати ті сервіси, використання яких буде ефективно впливати на
методичну підготовку майбутніх вчителів інформатики до використання
освітніх веб-ресурсів. На нашу думку, доцільно використовувати такі
соціальні сервіси: системи створення блогів; системи вікі-енциклопедій; системи збереження мультимедійних веб-ресурсів.
Як бачимо, використання сервісів Web 2. 0 не є складним
процесом, оскільки не вимагає знань мови програмування або умінь
створювати html-сторінки. Простота і зручність використання дає змогу
економити час, не витрачаючи його на довгі пояснення технології
функціонування веб-систем.
Література:
1. Балик Н. Р. Використання соціальних сервісів WEB 2. 0 в галузі
вузівської та післявузівської педагогічної освіти з інформатики / Наукові
записки Тернопільського нац. пед. у-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка.
– 2008. – №7. – С. 88-90.
2. Дягло Н. В. Вікі-технології у сучасній освіті // Вісник Чернігівського
держ. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів. – 2008. – Вип. 58. –
С. 86-90.
3. Забарна А. П. Використання мережевих щоденників (блогів) у навчально-виховному процесі школи // Інформатика та інформаційні
технології в навчальних закладах. – 2008. – №5 (17). – С. 45-49.
4. Пліш І. В. Практика застосування ІКТ в управлінні якістю освіти в гімназії
приватної форми власності / І. В. Пліш // Інформаційні технології
в освіті. – 2012. – № 12. – С. 180-183.

Вістерина Т. І.*
АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ
НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТИ
У статті розглядається проблема управління сучасним навчальним
закладом з позицій акмеологічного підходу. Висвітлюються поняття «акмеологія», «компетентність», «ключові компетентності управління», «акмеологічна школа», «акметехнології». Розкриваються особливості управлінської
діяльності та проблеми оптимального функціювання управлінської діяльності
в умовах акмеологічної школи.

Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному етапі
розвитку як всього українського суспільства в цілому, так і освіти
зокрема, вимагають нових підходів і принципів управління навчальними закладами, пріоритетними серед яких стають основи теорії менеджменту як науки про конкурентоспроможне професійне управління.
Вступ до Болонського процесу вимагає перегляду концептуальних засад навчального процесу на всіх рівнях. Особливо це
стосується загальноосвітнього навчального закладу, оскільки саме він
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закладає підвалини нашої країни, життєву компетентність її випускників. Саме зі загальноосвітнього навчального закладу розпочинаються витоки нових технологій, нових напрямків наукового знання,
нового світоуявлення і світорозуміння громадян. Загальноосвітній навчальний заклад започатковує духовне відродження українського
народу, формує нову особистість, що здатна активно і творчо реалізовувати як власний так і загальнодержавний потенціали. Саме у загальноосвітньому навчальному закладі закладаються основи українського
громадянського суспільства, правової держави, основи прав і свобод
кожної людини, що прагне до саморозвитку і духовного вдосконалення.
Усе це наполегливо вимагає суттєвих змін в організації діяльності
і функціонуванні загальноосвітніх навчальних закладів.
По-перше – замість традиційного формування певної кількості
знань, умінь та навичок, школа перейшла до виховання творчої
особистості, здатної застосовувати отримані знання в нестандартних
ситуаціях. В такій ситуації керівник навчального закладу змушений
вивчати потреби та можливості кожного учня школи та узгоджувати
їхні запити з метою максимального задоволення та створення ситуації,
сприятливої для розкриття здібностей та талантів. А це значно
ускладнюють процес управління, що не дозволяє ефективно
здійснювати старими методами.
По-друге – змінилися відносини і між членами педагогічного
колективу. Для того, щоб виховувати творчу особистість, вчитель теж
повинен бути творчо розвинутим, мати всі умови для розкриття
власного таланту, постійно підвищувати свій методичний рівень. Таким
чином, керівник навчального закладу повинен не тільки постійно
вивчати методичний рівень кожного члену педагогічного колективу,
знати його потреби, створювати умови для розвитку та самовдосконалення.
По-третє – змінився характер відносин школа – соціальні
партнери. Розвиток комерційних відносин підвищив відповідальність за
результати співпраці й розширив можливості фінансової допомоги.
По – четверте – для системи освіти особливого значення набула
проблема професійного становлення менеджерів навчальних закладів.
Нові запити суспільства вимагають наукового аналізу особистісних
і професійних якостей керівника навчального закладу, мотивів управлінської діяльності тощо. Зважаючи на це, пріоритетними завданнями
перед сферою освіти, як зазначається у Національній доктрині
розвитку освіти та Законів України «Про загальну середню освіту»
є розвиток людського потенціалу, забезпечення нового рівня якості
підготовки спеціалістів, формування високоосвіченої особистості [10;
16]. Специфіка управління загальноосвітнім навчальним закладом, на
відміну від інших підприємств і установ, зумовлює визначення пріоритетного завдання: формування особистісних і професійних якостей
менеджерів навчального закладу, розширення можливостей цього
процесу за рахунок підсилення його цілісності, педагогічного аналізу
функцій та особливостей їхнього професійного становлення [13].
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Отже, реформування системи освіти значно ускладнило процес
управління, сприяло його інформаційному й процедурному перевантаженню.
Врахування вище зазначених змін значно вплинуло на пошук
нових підходів до управління сучасним закладом освіти. Це і визначило тему дослідження: «Акмеологічний підхід до управління сучасним
навчальним закладом».
Акмеологічний підхід до управління школою дозволяє перевести
навчальний заклад з режиму функціонування до режиму розвитку, при
цьому значно підвищується і якість освіти, тому що в усіх суб'єктів
освіти систематизуючими стають пізнавальні мотиви, навчання стає
внутрішньою потребою, а творче переосмислення дійсності стає
провідним.
Необхідність акмеологічного підходу в навчально-виховному
й управлінському процесі загальноосвітньої школи очевидна, оскільки
суспільство очікує від школи, що її випускники будуть комунікабельними, креативними, самостійно мислячими особистостями, які прагнуть
до успіху й уміють самостійно будувати індивідуальну траєкторію
розвитку. Акмеологічні прийоми, акметехнології пропонують практичне
рішення питання особистісного та професійного успіху. Пошук
оптимальних, найбільш ефективних способів, що впливають на якість
освіти, в останні роки тільки розширюється. Створюються нові
педагогічні технології, актуалізуються вже відомі, оскільки все більш
явною стає неспроможність традиційної освітньої системи відповідати
новим соціокультурним та економічним умовам.
Теоретичну основу дослідження становлять загальні положення
теорії менеджменту та соціального управління (М. Альберт, Б. А. Гаєвський, Г. А. Дмитренко, М. Мескон, Ф. Хедоурі, Ф. І. Хміль),
педагогічного менеджменту та менеджменту освітніх інновацій
(Л. І. Даниленко, В. В. Крижко, В. І. Маслов, Н. М. Островерхова,
Є. М. Павлютенков), управлінської культури та її складових (М. М. Заренок, В. М. Іванов, М. І. Кабушкін, В. О. Кудін, О. І. Мармаза,
В. І. Новоселов, Л. Е. Орбан-Лембрик, Ю. І. Палеха, В. І. Патрушев,
О. М. Ярковой); управління загальноосвітніми навчальними закладами
та підвищення управлінської кваліфікації їх керівників (Є. С. Березняк,
В. І. Бондар, В. М. Бегей, Г. В. Єльникова, Л. М. Калініна, Л. М. Карамушка, Ю. О. Конаржевський, Н. Л. Коломінський, В. І. Маслов,
Мельник В. К., В. С. Пікельна, М. М. Поташник, Т. М. Сорочан, Г. М. Тимошко, Є. П. Тонконога, Т. І. Шамова). Проблемі розгляду акмеології
як нової парадигми освіти присвячені дослідження А. Деркача,
А. Бодалєва та ін. Основні аспекти педагогічної акмеології розглянуті
в роботі В. Максимової «Акмеологія: нова якість освіти»: «Акмеологія –
це наука про якість людини та якість життя. Акмеологія освіти, у свою
чергу, досліджує умови досягнення високої якості освітніх систем
і розвитку
суб'єктів
освітнього
процесу
–
вчителя
й учня.
Акмеологічний підхід до освіти стає особливо актуальним у зв'язку із
загостренням проблеми якості сучасної школи».
На підставі аналізу наукових праця можна зробити висновок, що
методологічна база акмеології дає можливість для створення
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акмеологічної школи. Відтак, акмеологічна школа – це такий
навчальний заклад, у якому створені всі необхідні умови для
становлення й розвитку в усіх суб'єктів освіти уявлення про успіх,
високі досягнення, необхідні для розвитку особистості й соціуму.
В акмеологічній школі дитина розвивається як індивід, особистість,
ураховуються її індивідуальні особливості, формуються духовні та
моральні цінності, розвиваються творчі здібності, уміння соціалізуватись, будувати відносини в колективі та соціумі. Як свідчить здійснене нами дослідження, концептуальні основи акмеологічної школи
грунтуються на чотирьох складових: принцип потенційної реалізації
людини; акмеологічної концепції індивідуальності; акмеологічної
концепції педагогічної майстерності; акмеологічної концепції здоров’я.
Тому сутність управління акмеологічною школою полягає у розбудові
освітнього акмеологічного простору, завданнями якого є: створення
простору спільної життєдіяльності спілкування всіх вікових груп,
визначення мети життя і життєвих пріоритетів; навчання мистецтву
життя; становлення самостійної особистості, яка вміє приймати
рішення і нести за них відповідальність, володіє критичним мисленням;
формування зрілого інтелектуального і духовного ставлення до життя;
сприяння оволодіння науковими знаннями; виховання культури
життєвого самовизначення, соціальноактивного ставлення до життя;
допомога в оволодінні методами, способами ефективної соціальної
взаємодії, освоєння на сучасному рівні політичних, економічних,
правових знань; розвиток толерантності, розуміння іншого й відчуття
взаємозалежності; здійснення загальних проектів, які навчать бути
готовими до врегулювання конфліктів в умовах поваги цінностей
плюралізму, взаєморозуміння й миру; сприяння розквіту особистості,
незалежності; виховання здатності свідомо передбачувати майбутнє,
прогнозувати його, визначати його, визначати життєву стратегію, свій
життєвий проект; допомога в оволодінні етичною теорією в її людських
формах, сприяння моральному самовизначенню; культивуванню
загальнолюдських цінностей [2].
Однією з особливостей управлінської діяльності в умовах акмеологічної школи є застосування акмеологічного підходу, зокрема стосовно управлінсько-організаторської та координаційно-контрольної функцій управління. Ця діяльність чітко набуває характеру менеджмента –
сучасного процесу планування, організації, мотивації та контролю,
необхідних для формування та досягнення найвищого рівня діяльності
конкурентоспроможного середнього загальноосвітнього навчального
закладу. [10, 7].
Сучасними фахівцями виділяються три групи закономірностей
управління акмеологічним навчальним закладом. Це закономірності,
що обумовлені впливом систем більш загального рівня та закономірності динаміки процесу управління; соціально-психологічні закономірності управління.
До першої групи відносять: залежність мети, технологій управління та стилю керівництва навчальним закладом від соціально-економічних процесів, ідеології державного устрою на кожному конкретному
історичному етапі розвитку суспільства; вирішальний вплив систем
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більш загального рівня у сфері освіти на характер і зміст управління
підпорядкованих систем; адаптивність – урахування в управлінні поряд із загальнодержавними законодавчо-нормативними положеннями
місцевих регіональних і муніципальних умов; збалансованість зовнішніх і внутрішніх чинників, що визначають ефективність управління
загальноосвітнім закладом; підзвітність результатів управління вищестоящим освітянським і регіональним органам влади.
До другої групи належать закономірності процесу управління
школами: циклічність, логічна послідовність функцій управління; єдність централістських (централізованих) і децентралістських (децентралізованих) тенденцій і чинників в управлінні; відповідність
внутрішньої структури управління меті та змісту діяльності навчального
закладу; залежність ефективності управління від рівня аналітичного
прогнозування та якості моделювання діяльності; збалансованість
стратегічного і регулятивного менеджментів; ієрархічність та якісна
взаємозалежність усіх структурних елементів управління; прямо
пропорційна залежність якості управління від повноти й рівноваги між
прямим та зворотним зв'язками; функціональна визначеність суб'єктів
і компонентів управління; наявність деструктивних і дестабілізаційних
факторів і процесів; залежність ефективності управління від адекватного керівництва на всіх структурних рівнях та в усій системі в цілому.
До третьої групи соціально-психологічних закономірностей
управління навчальним закладом належать такі: прямо пропорційну
залежність ціннісної орієнтації до праці педагогічного колективу від
матеріально-технічного і побутового забезпечення, культури управління; залежність згуртованості педагогічного колективу від роботи
керівництва закладу, спрямованої на запобігання конфліктам і створення позитивного психологічного клімату; залежність розвитку
творчої педагогічної діяльності від ступеня демократизації управління
та рівня професійної свободи; прямої залежності стабільності кадрів від
індивідуального підходу до особистості; залежність задоволення
результатами праці від її об'єктивної оцінки та своєчасного,
систематичного стимулювання; залежність ефективності управління
навчальним закладом від психологічної готовності адміністрації до
керівництва, а також її лідерських і професійних якостей.
З позицій шкільної акмеології важливими є переорієнтація управління з освітніх процесів на розвиток людського потенціалу, що здійснює ці процеси. Важливим є створення своєрідної «кадрової політики»
навіть у маленькій школі. Першорядне значення має формування
внутрішньо-шкільної культури: бачення своєї місії, усвідомлення цілей,
створення своєї системі цінностей, що має соціальне значення, забезпечення високої вмотивованості управлінських дії тощо. Для цього,
перш за все, треба надати кожному керівнику загальноосвітнього
навчального закладу відповідну управлінську освіту.
Таким чином, до особливостей діяльності загальноосвітніх навчальних закладів в умовах акмеологічного підходу до управління слід
віднести залежність мети управління від соціально-економічних відносин, ідеології, єдність централізованих і децентралізованих чинників;
залежність ціннісної орієнтації до праці педагогічного колективу.
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Акмеологічний підхід в управлінні навчальним закладом також
передбачає розвиток кооперації праці, стратегічне планування, яке
допускає поточне переформулювання цілей, в ієрархічній вертикалі
контакт з нижчим та вищим рівнями, які безпосередньо стикаються, не
втручаючись у справи більш віддалених щаблів, оптимальне поєднання
управління та самоуправління. Ще до недавнього часу процес шкільного управління характеризувався п’ятьма функціями: педагогічний
аналіз, планування, організація, контроль, регулювання. Зараз простого педагогічного аналізу занадто мало для управління акмеологічним
освітнім простором сучасного навчального закладу. Необхідно
аналізувати не тільки внутрішній стан школи, а й вміти визначати
причини перетворення через аналіз зовнішніх зв’язків школи і впливів
зовнішнього середовища. Шляхом визначення внутрішніх та зовнішніх
збуджуючих факторів можна одержати необхідну інформацію для
поточного корегування і прогнозування розвитку школи. Отже функція
педагогічного аналізу в умовах акмеологічної школи доповнюється
і збагачується, тому, що передбачає не тільки пошук недоліків, але
й невикористаних резервів, які створюють основу прогнозування
розвитку загальноосвітнього навчального закладу, що дає змогу
визначити мету управління. Тому першу функцію доцільно назвати
«цілевстановлення і прогнозування» і визначити такі складові цієї
функції: внутрішній і зовнішній аналіз умов існування акмеологічної
школи та поточного стану її діяльності; визначення мети і завдань
діяльності навчального школи, перспективних ліній її розвитку, шляхів
поточного коригування роботи, способів вимірювання проміжних та
кінцевих результатів. Функція планування модернізується, вбираючи
в себе цільове стратегічне планування. Стратегічний план визначає
методи досягнення заданих цілей. При остаточному виборі загального
підходу конкретизуються цілі окремих операцій, тільки після цього
визначаються виконавці, і перед ними висуваються завдання. Цільовий
підхід допомагає конкретизувати завдання і послідовність їх виконання
за допомогою побудови дерева цілей. При цьому визначається декілька варіантів стратегії в залежності від розвитку ситуації. Використання
альтернативних варіантів забезпечує можливість поточного переформулювання цілей. Для досягнення висунутої мети розробляється модель бажаного результату, визначаються її параметри і критерії вимірювання. Таку функцію краще назвати «планування і програмування».
Одним із аспектів її реалізації є створення та затвердження
річного плану аккмеологічної школи.
Річний план – найважливіший організаційно-управлінський документ, через який чітко прослідковується реалізація акмеологічного
підходу до навчально – виховного та управлінського процесів у навчальному закладі. Від доцільності планування, його наукового
обґрунтування залежать результати всієї діяльності. У зв'язку з цим
школа може обрати і апробувати варіант плану, який не тільки
систематизує всю діяльність педагогічного і учнівського колективу, але
і може слугувати своєрідним довідковим посібником для викладачів,
адміністрації, контролюючих органів. Його створенню передує обов'яз30

ковий аналіз виконання запланованого в минулому навчальному році,
який реалізується за переліком питань.
Керівник складає річний план роботи школи, який повинен
охоплювати всі ділянки шкільного життя, виходячи з перспективної
теми, над розв'язанням якої працює педагогічний колектив, нормативних і директивних документів, враховуючи результати роботи за
минулий навчальний рік, шкільне оточення, інтереси вчителів, учнів та
їхніх батьків, розуміючи сутність кінцевої мети з урахуванням найважливіших принципів акмеології як науки та методів досягнення акме.
Наступним за плануванням кроком керівника – акмеолога є організація: потрібно визначити, хто і яку роботу виконуватиме, хто із
суб'єктів кому підлеглий і з ким пов'язаний, з ким взаємодіє по вертикалі і горизонталі, тобто вибудувати структуру організації та оргструктуру управління та надати можливість кожному педагогу у школі
створити свій акмеологічний простір, який вплине на розвиток,
виховання дітей. Цей простір є визначальним у впливовості педагога
на вихованців, особливо старшокласників [5]. Спільна праця вчителя
і учня веде до успіху обох і заклад загалом.
Функція організації управління реалізується шляхом розробки
процесів поєднання вертикального, горизонтального управління і самоуправління. Це можливо здійснити через встановлення оптимального співвідношення зовнішнього управління і самоорганізації керованої системи. Таке перетворення передбачає знання мотивів, потреб,
інтересів і цінностей людини, вміння забезпечувати умови для
створення певної мотиваційної сфери, кооперацію дій керівника і підлеглих (вчителя і учнів, адміністрації і вчителів тощо). Поступово
висуваються завдання створення мотиваційної школи через мотиваційне управління. Сучасними способами створення мотивів є матеріальне або моральне стимулювання і забезпечення умов для реалізації власних інтересів виконавців. Останнє дає найкращі результати
в педагогічній практиці.
Таким чином, процес організації супроводжується діями керівника по створенню мотиваційної основи праці виконавців. Тому цю
функцію краще назвати «організація і мотивація».
Сучасне управління поєднує функції контролю та регулювання.
Сьогодні виділяється два види контролю: «м'який» – моніторинговий
і «жорсткий» – за кінцевим результатом. Моніторинговий контроль
проводиться з метою поточного коригування процесів, які відслідковуються (розвиток школи, робота вчителя, учня, ефективність
навчально–виховного процесу, ін. ). Жорсткий контроль передбачає
заміри тільки кінцевих результатів і визначення їх відповідності
встановленим стандартам. У цьому випадку коригування проводиться
за результатом. Для завершення характеристики функцій управління
до вашої уваги міркування щодо їх класифікації. Класифікація функцій
потребує деякого уточнення. Ті загальні функції, якими звикли
користуватися, звичайно виділяються за логікою діяльності. Логіка
діяльності має такий вигляд: мотив (навіщо робити? Яку потребу
задовольняє?), мета (що робити?), план, організація (як робити?),
контроль, регуляція (чи так виходить?), результат (що вийшло?).
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Виходячи з цього, можна виділити функції мотивації, цілевстановлення, планування, організації, контролю, регулювання, оцінки результату. Така послідовність функцій закріплюється при самоуправлінні. При зовнішньому управлінні мотивація стає складовою
організаційної функції, про що вже згадувалося раніше. Це функції, що
локалізовані частковою метою [12, 10].
Використання акмеологічного підходу дає можливість створити
необхідні умови для переходу від лінійно – функціональної, в якій
зв’язки і стосунки суб’єктів одночасно характеризуються субординацією і координацією, до матричної структури управління навчальним
закладом, яка відтворює стратегію керування, його функції, завдання,
а також специфіку діяльності суб’єктів управління. Новаторством цієї
структури є введення нових внутрішніх рівнів управління, таких як:
стратегічний, тактичний, оперативний, підготовчо-виконавчий, технологічний, рефлексивний. Та передбачає здійснення функції делегування повноважень суб′єктам управління, яка для навчального закладу, що розвивається є необхідною і природною через збільшення
горизонтальних зв’язків і складнощів, що виникають при здійснені
моніторингу їх ефективності. Дана структура управління навчальним
закладом змодельована так, щоб суб’єкти одного рівня здійснювали
необхідну координацію та моніторинг своїх дій та взаємодії, тобто
знаходилися у постійному саморозвитку. Зміст управління характеризується проектно–інвенстаційною технологією, оновленими формами
і методами. Така технологія управління є більш конкурентоспроможною, на відміну від адміністративно-функціональної і конкурентнопредставницької. Вона характеризується не лише вертикальними
зв’язками між суб’єктами управління різних рівнів, а й горизонтальними, які виникли у зв’язку із введенням модульної структури
організації; двокомпонентною структурою науково-методичної роботи,
в якій одночасно діють не лише циклові предметні комісії, а й творчі
лабораторії, творчі та динамічні групи та інші науково-методичні
структури; варіативністю застосування керівним складом різноманітних
управлінських функцій, форм (колективні, колегіальні, індивідуальні,
групові) і методів (економічні‚ психологічні‚ діагностичні, інформаційні)
управління, комп’ютерних засобів.
При застосуванні акмеологічного підходу велике значення має
саме вчитель. Вчитель-акмеолог – це людина, яка є духовно,
професійно та соціально зрілою. Саме ці три компонента і вирізняють
учителя-акмеолога. Крім того, це ще й володіння акметехнологіями,
здатність правильно спрямовувати вплив акмеологічного освітнього
простору. Акмеологічний простір – це не даність, це те, що ми
створюємо самі у своєму навчальному закладі. Кожен педагог у школі
створює свій акмеологічний простір, який впливає на розвиток
виховання дітей. Цей простір є визначальним у впливовості педагога
на вихованців, особливо старшокласників [17]. Спільна праця вчителя
і учня веде до успіху обох і заклад загалом.
В умовах акмеологічного підходу до управління школа набуває
статусу державно-громадського загальноосвітнього навчального закладу, в якому активну роль відіграє громадське самоврядування, а саме:
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різноманітні колективні і колегіальні формування вчителів, учнів та їх
батьків. До них відносяться: загальні збори, рада закладу, батьківська
рада, рада лідерів школи, рада учнівського самоврядування та
колегіальні органи управління, такі як педагогічна рада, науковометодична рада, адміністративна рада, рада керівників методичних
об′єднань, рада керівників творчих груп учителів та учнів, які поділені
нами на загальношкільні, учительські, учнівські і батьківські.
Вищезазначені громадсько-державні формування наблизили
«класичний» заклад освіти до моделі «Школи соціального успіху» як
осередку громади, де враховуються всі освітні запити і потреби
учасників навчально-виховного процесу (учнів, батьків учнів,
учителів, допоміжного персоналу, керівника).
У результаті активної співпраці керівника навчального закладу,
учителів, батьків і учнів відбувається корекція щодо вимог до кожного
з них. Зокрема, випускник гімназії має відповідати вимогам сучасної
компетентної особистості, здатної володіти вміннями і навичками
саморозвитку і самоосвіти, соціальної орієнтації, загальної культури,
культури здоров’я, інформаційної і комунікаційної культури, культури
мовлення, громадянської, підприємницької і життєвої активної позиції;
учитель повинен уміти організувати навчальний процес як педагогічну
взаємодію, спрямовану на розвиток особистості учня, її підготовку до
розв’язання завдань життєдіяльності і життєтворчості; керівник
повинен бути фахово підготовленим для виконання управлінської
діяльності; батьки учнів мають бути законослухняними громадянами.
Отже, акмеологічна школа – це не новий тип чи статус школи, це
її новий рівень розвитку, який повинен допомогти вивести країну
завдяки вихованню і навчанню, це школа стійкого розвитку вчителя
і учня в нестабільному суспільстві, школа цілісного розвитку людини,
школа життя. Акмеологічну школу слід розглядати як єдину навчальновиховну систему, а процес виховання – як домінантний, нерозривно
пов’язаний із процесом навчання. Удосконалення освітніх систем на
засадах акмеологічних ідей сприяє підвищенню якості освіти.
Акмеологія шкільної освіти відкриває прогресивний шлях розвитку,
оскільки інтегрує знання з педагогіки й психології та створює новий
методологічний підхід до проектування освітніх систем сучасної школи,
до забезпечення якості освіти в умовах стійкої еволюції українського
суспільства [4, с. 14].
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ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ – СТРАТЕГІЧНА МЕТА
СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
У статті розглядається процес виховання креативної особистості як
один з найважливіших векторів навчально-виховного процесу в сучасній
освіті. Дається визначення креативності та наводяться основні її риси.
Здійснюється аналіз інтеграції методів, спрямованих на розвиток креативності
учнів у навчальний процес.

Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються,
найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча,
гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового
(нових ідей, задумів, нових підходів та рішень). Людина, що має
широкий спектр якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на
досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того, що
бачать сучасники і бачили попередники.
Актуальність теми зумовлена тим, що пріоритетним завданням
навчально-виховного процесу в сучасній школі є надання якісних
освітніх послуг, що спрямовані на всебічний розвиток школярів,
зокрема творчих здібностей особистості.
Виходячи з цього, метою роботи стало визначення терміну
«креативність» та її рис, а також аналіз інтеграції методів, спрямованих
на розвиток креативності учнів у навчальний процес.
Сучасні освітні парадигми та теоретичні концепції творчості
пов’язані з різними поглядами на предмет творчого нестандартного
процесу, джерел та поняття його продукту.
Як зазначено у Національній доктрині розвитку освіти, «Держава
повинна забезпечувати розвиток творчих здібностей і навичок
самостійного
наукового
пізнання,
самоосвіти
і
самореалізації
особистості». Одним із вирішальних чинників розв’язання цих завдань
є розвиток креативного мислення учнів. Що ж таке креативність?
Поняття «креативність» у контексті психологічного знання набуло значення до початку 50–х років ХХ ст. Піонером в області креативності вважають Дж. Гілфорда, який ототожнив поняття креативності та
творчого мислення. Дослідженню проблем творчості, креативності,
інноваційності присвячені наукові праці багатьох вітчизняних і зарубіжних педагогів, психологів таких, як Д. Б. Богоявленська, О. В. Брушлинський, В. М. Дружинін, В. П. Ефроімсон, Є. П. Ільїн, В. В. Кли-
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менко, В. О. Моляко, О. Л. Музика, Л. П. Міщиха, Г. В. Ожиганова,
Я. О. Пономарьов, О. О. Потебня, В. А. Роменець, С. Л. Рубінштейн,
В. С. Юркевич та багато інших. Різні аспекти креативності,
інноваційності розглядали Г. Гарднер, С. О. Грузенберг, Г. С. Костюк,
С. Меднік, M. Ранко, Е. Рібо, Р. Стернберг, К. Тейлор, Ю. Л. Трофімов.
На сьогодні існує більше за сто означень креативності.
Креативність (лат. creatio – створення, творення) – процес, внаслідок якого людина (група людей) створює продукт із якісно новими,
оригінальними властивостями. Креативне навчання – це процес постійної співпраці вчителя та учня. Воно має характерну рису: навчальний
процес зливається з життям, із рішенням реальних творчих задач.
З визнанням творчості явищем або винятковим, або притаманним
кожній людині пов’язано два підходи до творчості: елітарний та
егалітарний. Елітарний підхід звужує межі творчості до результатів
діяльності окремих людей. З позицій егалітарного підходу кожна
людина є творчою, хоча не однаковою мірою, а творчість –
характеристика людини поряд з такими, як інтелект, пам’ять тощо.
Творчість є перманентною характеристикою, яка змінюється від
найнижчого (нульового) до найвищого (характерного для найбільш
талановитих і геніальних людей) рівня і притаманна усім, а тому її
можна стимулювати, розвивати, застосовуючи різноманітні методи та
технології навчання.
Риси адаптованої, креативної особистості – це, в першу чергу:
відкритість новому досвіду. Це стосується усіх сфер життя:
професійного, політичного, особистого, адже у сучасному світі люди
часто змінюють професію, сферу діяльності, місце проживання тощо.
Важливим чинником адаптації та успішності при цьому виступає уміння
особистості відігравати різні соціальні ролі. Ці ролі можуть бути
формальними і неформальними, пов’язаними з виробничими, сімейними, суспільними, політичними, дружніми стосунками, проте, успішність
у кожній з них є запорукою загальної успішності та задоволеності
людини власним життям. Таким чином, система виховання сьогодні
повинна у повній мірі задовольнити потребу учня у розвитку соціальної
активності, у засвоєнні нових соціальних ролей.
Педагогічні технології, що використовуються у сучасній освіті,
створюють сприятливі умови для вирішення даного питання: інтерактивні техніки розвивають комунікативні навички та активність, проектні технології у навчанні створюють можливості для самостійних
досліджень, тренінги допомагають опанувати нові соціальні ролі та
отримати можливість експериментувати у сфері спілкування, проекти
у виховній роботі – обрати вид діяльності відповідно до власних
нахилів та уподобань.
Важливою рисою креативної інноваційної особистості є внутрішня свобода. Для її становлення потрібно постійно створювати для
учнів ситуації вибору, як в навчальній, так і в позакласній діяльності.
Ситуація вибору стимулює пізнавальний інтерес, відчуття відповідальності та власної гідності. Вибір учнями напрямків та завдань для самостійної роботи, гнучка система організації навчально-виховного процесу з урахуванням здібностей, нахилів, побажань учнів і їх батьків, мож35

ливість реалізувати себе в обраних видах діяльності є головною умовою формування внутрішньої свободи та відповідальності особистості.
Напруженість та зростання темпу життя часто призводять до
перевантаження, виснаження людини. Саме тому особливого значення
набуває така риса як емоційна стабільність та стресостійкість.
Головною стратегією формування цієї важливої якості сучасної
особистості є розвиток емоційного інтелекту, вміння керувати
власними емоціями та протистояти стресам. Що ж необхідно для
емоційної саморегуляції? Розуміння особливостей цієї сфери, вміння
здійснювати емоційний обмін під час спілкування, відчувати почуття
інших, допомагати їм та самому собі у складних, емоційно напружених
ситуаціях. Проблема становлення емоційної культури особистості,
розвиток емпатії є на сьогодні одним з найбільш важливих завдань
будь-якого вчителя, і, в першу чергу класного керівника, як головного
вихователя и наставника учня. Проте, у процесі психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості дитини є ще один не менш
актуальний напрямок: психологічна допомога у травмуючих ситуаціях,
стресах. Стреси можуть бути пов’язані з різними причинами: втратою
близької або просто референтної людини, відчуттям самотності у зв’язку з негативною позицією у міжособистісних стосунках в класному
колективі, втратою мотивації навчання та смислу шкільного життя,
почуттями провини, страху, сорому. Такі стреси дитина часто не
спроможна подолати сама, на допомогу їй повинен прийти дорослий:
вчитель, класний керівник, психолог. Від того, наскільки вчасною
і ефективною буде психологічна допомога залежить не тільки стан
здоров’я, але й майбутнє людини.
Для інноваційної, креативної особистості дуже важливою є адекватна самооцінка. Правильна самооцінка є визначальним фактором
становлення позитивної Я-концепції особистості. Вона є основою розгортання певного сценарію життя людини. Сценарій, що формується
і закріплюється у дитячому віці, стимулює процеси саморозвитку та
самореалізації особистості через мотивацію досягнення успіху та усвідомлення власної мети. Самооцінка формується та змінюється протягом
всього шкільного віку. Особливо не -стабільною, залежною від оточення вона стає у підлітковому віці, коли дитина прагне пізнати себе,
знайти своє місце у системі відносин, реалізувати власні можливості.
Якщо самооцінка підлітка є низькою, виникає емоційна напруга,
невдоволеність собою, що може привести до проявів компенсаторної
поведінки, коли учневі здається, що всі проти нього, ніхто не розуміє
його проблем та труднощів. Прагнучи захистити себе від однолітків,
учні з низькою самооцінкою часто поповнюють лави неформальних
груп з асоціальною спрямованістю, що може приводити до негативних
проявів у поведінці, шкідливих звичок та правопорушень. В той же час
підлітки з занадто високою самооцінкою часто бувають конфліктними,
відчувають проблеми у спілкуванні, мають завищений рівень домагань.
Саме тому дуже важливо у системі виховної роботи створити
умови для розвитку достатньо високої, але адекватної самооцінки. Для
цього учень повинен краще пізнати себе, розкрити власні можливості,
оволодіти навичками оцінювати свої досягнення і невдачі, порівнювати
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різні способи вирішення життєвих проблем. Саме в цей час класний
керівник може використати можливості самодіагностики (запропонувати учням використати психологічні тести, обміркувати їх результати
та розробити програму саморозвитку), психологічні тренінги (для
формування навичок взаємодії та розвитку рефлексії), різноманітні
проекти (для стимулювання самостійної творчої діяльності відповідно
до потреб та інтересів).
Рівень можливостей особистості багато в чому залежить від
її рефлективності. Стратегією розвитку цієї якості є включення учнів
у процес самоаналізу. Рефлексія може відбуватися на рівні усвідомлення психічних процесів та засобів оптимізації пізнавальної діяльності, аналізу моральних вчинків та соціальних ролей, що створює
сприятливі умови для самоактулізації особистості. Сучасні технології
навчально-виховного процесу у значній мірі побудовані на механізмах
рефлексії, коли учні постійно розмірковують над питаннями: «Що ми
дізналися сьогодні такого, чого не знали раніше? Чого ми навчилися
такого, чого не вміли раніше? Що ми при цьому відчували? Що нас
здивувало, порадувало на уроці? Які питанні ми задали б герою казки,
автору, вченому, мандрівнику тощо?»
Сучасні педагогічні технології позитивно впливають на розвиток
спонтанності, тобто вміння швидко та адекватно реагувати в нестандартних ситуаціях, приймати миттєві ефективні рішення. Спонтанність розвивається у діяльності, що вимагає творчого підходу,
гнучких нестандартних рішень. Така діяльність може бути реалізована,
як на уроці, так і в позакласній роботі, зокрема, в виховних проектах,
тренінгах, соціальних ініціативах.
Сучасна людина має мислити позитивно, життєстверджуюче.
Позитивне мислення може бути сформоване в процесі становлення
основних складових позитивної Я-концепції особистості учня: когнітивної, емоційно-оціночної та поведінкової. Воно утверджує, насамперед, цінність людини, її гідність, вміння набувати досвід, навіть через
помилкові дії, спрямованість на позитивне сприйняття реальності та її
активне перетворення.
Креативний потенціал особистості в значній мірі залежить від
рівня її життєвої компетентності. Реалізація компетентнісного підходу
є важливим напрямком оновлення діяльності закладів освіти. При
цьому компетентність розглядається як загальна здатність, що
ґрунтується не лише на знаннях, але і на досвіді, цінностях,
здібностях, набутих завдяки навчанню. Безперечно, формування
компетентності
особистості
є
цілеспрямованим
процесом,
що
здійснюється вчителем. При цьому функції самого педагога суттєво
змінюються: на перший план виходять уміння організувати самостійну
пошукову діяльність учнів, їх взаємодію з метою розвитку як мотивації,
так і соціальних навичок. Такі можливості створюють сучасні
продуктивні технології навчання, побудовані на основі активних
методів та інтерактивних технік організації навчально-виховного
процесу, за умови реалізації індивідуального підходу та психологічного
супроводу учнів.
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Оскільки з вищезазначеного ми бачимо, що виховання креативної особистості є як ніколи актуальним, виникає питання: як
держава сприяє цьому процесові?
Закон України «Про освіту» передбачає створення для розвитку
здібностей, обдарувань і таланту профільних класів (з поглибленим
вивченням окремих предметів або з початковою професійною
підготовкою), спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, різних
навчально-виховних колективів, об'єднань. Особливо обдарованим
дітям держава надає підтримку і заохочення (стипендії, направлення
на навчання і стажування до провідних вітчизняних і зарубіжних
освітніх, культурних центрів).
Для оцінювання рівнів креативності, мотивації, пізнавальної та
характерологічної сфер учнів застосовується система психометричних
тестів та опитувальників. Це дає змогу за розробленим критерієм
виділити п’ять груп творчості учнів, а саме: виявленої, пригніченої,
припиненої, нерозвиненої та невиявленої. Для роботи з учнями
визначених груп творчості учителю надаються рекомендації щодо
доцільності застосування певного виду тренінгів творчості та
відповідної системи завдань з дисципліни.
Підсумовуючи сказане, зробимо висновок, що в такому складному сьогоденні школярам потрібні не тільки знання, але й достатній
рівень життєвої компетенції. Таким чином, зміни у суспільному житті
і свідомості вимагають від педагогів визначити нову мету навчання та
виховання – розвиток креативної особистості, що вміє знаходити
нестандартні рішення, здатної до життєтворчості та самореалізації
у нових соціальних умовах незалежної України.
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СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАСОБАМИ
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
У статті розглядається система науково-методичної роботи з керівними
кадрами загальноосвітніх шкіл Нижньосірогозького району в умовах
оновлення
освіти,
описуються
шляхи
підвищення
їх
професійної
компетентності, творчого потенціалу.

Поява нового покоління з іншою філософією життя, якісно іншою
моделлю адаптації викликає необхідність переглянути позиції
сучасного керівника загальноосвітнього навчального закладу.
Яким же має бути керівник, щоб відповідати вимогам часу, що
нестримно змінюються? Особливої цінності набувають керівники, які
здатні творчо і нестандартно сприймати навколишній світ, аналізувати
сутність явищ та зв’язки між ними, а також на базі цього аналізу вміти
створювати нові і непередбачені ідеї. Ще В. О. Сухомлинський
зазначав: «Творчістю є діяльність, в яку людина вкладає немовби
частинку своєї душі, і чим більше вона вкладає, тим багатшою стає її
душа. Процес творчості характерний тим, що творець самою працею
своєю і її наслідками справляє величезний вплив на тих, хто поряд з
ними». Отже, в сучасних умовах проблема формування творчої
особистості керівника навчального закладу як складової педагогічної
майстерності набуває особливої актуальності, і завдання методичної
служби – створити умови для формування та розвитку інтелектуального потенціалу кожного педагога.
Система підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу керівників навчальних закладів – це цілий комплекс взаємопов’язаних і взаємозумовлених організаційно–змістових компонентів.
Вона передбачає безперервну післядипломну педагогічну освіту і здійснюється практично постійно із урахуванням запитів та потреб
керівних кадрів. Професіоналізм, безумовно, приходить не тільки з досвідом, він залежить від багатьох різних факторів: особистих здібностей, мотивації до роботи, її змісту, умов життя, впливу колективу
тощо. Не варто вважати, що тільки за допомогою навчання можна
сформувати компетентного професіонала-керівника. Однак цілеспрямоване, правильно організоване навчання відіграє у становленні,
формуванні професіонала неабияку роль.
Головна мета науково-методичної роботи комунальної установи
«Нижньосірогозький районний методичний кабінет» у роботі з керівниками загальноосвітніх шкіл – не лише надання їм реальної дієвої
допомоги у розвитку професійної майстерності, але й активізація творчого потенціалу кожного директора і заступника. Організація роботи
щодо створення умов для розвитку творчого потенціалу керівника

*

© Голобородова М. М.

39

навчального закладу будується згідно з нормативно-правовими та
законодавчими документами (Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти
в Україні, Концепція загальної середньої освіти, Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, Положення про районний методичний кабінет тощо) і направлена на реалізацію змістовних завдань:
 модернізація форм, змісту і методів підготовки та розвитку
професійної компетентності керівників навчальних закладів у міжкурсовий період, підготовка їх до роботи в сучасних умовах;
 побудова науково-методичної роботи на діагностичній основі;
 стимулювання у керівників навчальних закладів розвитку
мотивів системного професійного зростання;
 ознайомлення керівників з інноваціями в управлінській та
педагогічній діяльності і спрямування на впровадження їх у навчальних закладах району;
 залучення керівників ЗОШ до експериментально-дослідної
діяльності;
 здійснення взаємозв’язку методичної роботи з самоосвітою,
атестацією і курсовою підготовкою;
 вивчення, узагальнення, пропаганда та впровадження перспективного досвіду;
 залучення керівників ЗОШ до участі у конкурсах професійної
майстерності;
 організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом керівних кадрів закладів освіти району.
Важливу роль у системі науково-методичної роботи з керівними
кадрами загальноосвітніх шкіл району в умовах оновлення освіти
відіграє діагностична функція. Вивчаються запити і потреби, здійснюється аналіз стану професійної, фахової, управлінської компетентності,
рівня творчої діяльності, готовності до інноваційної діяльності тощо.
Дані діагностичних досліджень вказують шляхи адресної допомоги та
консультативної підтримки, можливості використання досвіду, допомагають зробити оптимальний вибір і поєднання різних форм організації
методичної роботи. У роботі з керівниками навчальних закладів району
використовується комплекс різноманітних форм методичної роботи
(колективних, групових, індивідуальних), які сприяють підвищенню
рівня майстерності, професійної компетентності, розвитку творчого
потенціалу.
Особливого значення в управлінні розвитком творчості керівників
надаємо стимулюванню. Бо саме стимулювання професійному зростанню підвищує самооцінку та самоповагу, сприяє запобіганню розчарувань, «згорання», спонукає до самовдосконалення. Використовуємо такі форми стимулювання: нагородження грамотою, оголошення
подяки, повідомлення у засобах масової інформації, надання рекомендацій на преміювання, делегування повноважень, включення до
складу атестаційної комісії, призначення в резерв на посади працівників відділу освіти, завідувача районного методичного кабінету тощо;
направлення на проблемні конференції, семінари; представлення до
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участі у конкурсах професійної майстерності; вивчення, узагальнення
та поширення перспективного досвіду, похвала, вітання тощо.
Для задоволення особистих потреб і конкретних запитів організована індивідуальна науково-методична робота. Особистісно зорієнтована самоосвіта керівника забезпечує підвищення його компетентності,
педагогічної і управлінської майстерності, а в результаті – безперервного саморозвитку і позитивного впливу на колег. Використовуються
такі індивідуальні форми методичної роботи: консультації, індивідуальні співбесіди, виконання до- і післякурсового завдання, робота
кожного керівника над індивідуальною науково-методичною проблемою (темою), творчий звіт керівника, «портфоліо» тощо. Головною
метою творчого звіту є: стимулювання керівників та педагогічних
колективів на пошуки інноваційних шляхів реалізації ідеї реформування системи освіти; виявлення перспективного досвіду роботи
педагогічних колективів з метою впровадження його в практику роботи
інших шкіл. Для забезпечення моніторингу професійної діяльності керівників навчальних закладів, врахування досягнень, своєчасної фіксації реальних змін і зростання професійної майстерності розроблено
Портфоліо директора школи й заступника директора з НВР.
Робота над індивідуальною науково-методичною темою (проблемою) є складовою частиною самоосвітньої діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів району. Вибір теми визначається
потребою як самого керівника, так і для управління школою, рівнем
науково-теоретичної підготовки з питань психології, педагогіки, дидактики, теорії виховання тощо. Як приклад можна навести деякі проблеми, які опрацьовують директори шкіл, заступники директорів з НВР
Нижньосірогозького району: «Формування компетентної особистості
учнів в умовах профільного навчання», «Компетентнісний підхід до
управління загальноосвітнім навчальним закладом», «Створення
інноваційного, інтерактивного освітнього середовища спрямованого на
успішну соціалізацію дітей та учнівської молоді», «Формування
життєвих компетентностей учнів через проектну діяльність» тощо.
Консультативну підтримку керівникам забезпечують інформаційно-консультаційні пункти, які створені при районному методичному
кабінеті («Виникло питання») і навчальних закладах («Шляхи
формування компетентностей учнів в умовах профільного навчання»,
«Організація методичної роботи в школі», «Шляхи впровадження
інтерактивних форм і методів у навчально-виховний процес»,
«Формування духовної особистості на засадах традиційних цінностей
українського народу», «Упровадження компетентнісного підходу до
виховання активної особистості» та інші).
Підвищення науково-методичного рівня керівного складу, їх
творчого потенціалу здійснюємо також через постійно діючі семінари
(керівників навчальних закладів «Формування професійної компетентності керівника сучасного освітнього закладу»; заступників директорів
з навчально-виховної роботи «Створення умов для розвитку творчого
потенціалу особистості педагога і учня»), конференції, семінарипрактикуми, науково-методичні семінари, тренінги тощо. Під час їх
проведення використовуємо інтерактивні методи, прийоми: «Ажурна
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пилка», «Акваріум»; «Криголам», «Створення творчого проекту»,
«Мозкова атака», «Синтез думок», «Прес», «Займи позицію»,
«Очікування» тощо.
Ефективною формою навчання для керівників навчальних закладів Нижньосірогозького району є управлінські тренінги, які активізують
їх діяльність, розширюють та поглиблюють знання про практичне
втілення інтерактивних технологій в управлінську діяльність та
навчально-виховний процес, формують управлінські навички, необхідні для роботи в ЗНЗ, поповнюють інструментарій практичної діяльності,
є підґрунтям для створення сприятливого психологічного клімату тощо.
Проведення засідання постійно-діючого семінару керівників
навчальних закладів у формі семінару-тренінгу з теми «Школа як
осередок розвитку громади», сприяло усвідомленню учасниками
семінару необхідності створення відкритої і демократичної системи
управління навчальним закладом, впровадження засад маркетингу,
менеджменту в освіті тощо.
Розвитку творчої ініціативи, умінню конструктивно спілкуватися
сприяло проведення спільного тренінгу для методистів РМК, директорів
навчальних закладів (стаж роботи до 3 років), кадрового резерву (на
посаду директорів ЗОШ) за темою «Формування навичок ефективної
взаємодії». З метою обміну досвідом щодо організації управлінської
діяльності практикуємо проведення «Педагогічних гостин» (на базі
навчальних закладів району). Обмін досвідом сприяє трансформації
в педагогічні колективи інформації про певні здобутки, кращі зразки
управлінського досвіду роботи директорів шкіл. Така форма роботи дає
можливість керівникам після здобуття, поповнення своїх теоретичних
знань і ознайомлення з практичним досвідом колег мобілізувати
зусилля активу власних шкіл на інтеграцію новинок у вигляді
відповідних рекомендацій у педагогічний, учнівській і батьківський
колективи, спрямувати роботу на розв'язання завдань, що стоять
перед школою.
Особлива роль у системі науково-методичної роботи Нижньосірогозького РМК з керівними кадрами належить опорним школам, які
є ресурсними центрами впровадження досягнень педагогічної науки
і перспективного досвіду, підвищення професійної майстерності. Творчий потенціал опорних навчальних закладів широко використовуємо
при проведенні районних методичних заходів. Педагоги мають змогу
відвідати відкриті уроки, методичні, виховні заходи, зробити їх
досконалий аналіз, поспілкуватися, поділитися досвідом тощо. Ці
заходи сприяють усвідомленню освітянами району, що «творчий
потенціал керівника школи – це запорука творчого розвитку педагога
і учня». Добре зарекомендували себе такі опорні школи району:
«Компетентнісний підхід до управління навчальним закладом»
(Сірогозька ЗОШ), «Розвиток інноваційного мислення вчителя»
(Червонопартизанська ЗОШ), «Використання інтерактивних форм
і методів у навчально-виховному процесі» (Новоолександрівська ЗОШ),
«Формування духовних цінностей підростаючого покоління шляхом
відродження традицій української культури» (Верхньоторгаївська
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ЗОШ), «Формування життєвих компетентностей особистості через
проектну діяльність» (Вільненська ЗОШ).
У Новоолександрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів (листопад 2013 р.,
січень2014р. ) відбулися «Педагогічні гостини» для заступників
директорів з НВР і вчителів початкових класів, російської мови та
світової літератури. Педагоги поділилися досвідом роботи по
створенню освітнього соціалізаціючого простору шляхом використання
у навчально-виховному процесі інтерактивних форм і методів. На базі
Верхньоторгаївської ЗОШ І-ІІ ступенів були організовані «Педагогічні
гостини» для керівників загальноосвітніх шкіл, вчителів початкових
класів, вчителів інформатики з метою розгляду питання щодо розвитку
соціально активної особистості через запровадження у навчальновиховний процес засобів народної педагогіки.
Проведення семінару-практикуму (на базі опорної школи з методичної роботи) для заступників директорів з НВР і учителів початкових
класів, учителів української мови та літератури з теми «Формування
готовності педагога до інноваційної діяльності» сприяло усвідомленню
важливості зростання інноваційного потенціалу педагогічних колективів. З метою вивчення досвіду роботи педагогів Вільненської ЗОШ
І-ІІІ ступенів щодо розвитку соціально-комунікативних вмінь учнів
через проектну діяльність, на базі навчального закладу було проведено спільне засідання для заступників директорів з НВР, вчителів
біології, вчителів іноземної мови. Застосування проектної технології
є важливим засобом сучасної освіти і громадського виховання,
розвитку критичного мислення і творчих здібностей дитини. Зазначена
технологія стимулює загальну активність учнів, сприяє створенню
плідного освітнього середовища й утвердження системного характеру
навчання та самонавчання.
Проводиться певна робота по налагодженню тісної співпраці
з науковцями Херсонської академії неперервної освіти, а саме безпосередньої їх участі в районних методичних заходах. Так, за участю
кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедрою меседжменту освіти Назаренко Людмили Миколаївни, у жовтні 2013 р.,
пройшов науково-теоретичний семінар для керівників навчальних
закладів району з теми «Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема». Під час семінару було опрацьовано теоретикометодологічний і методичний матеріал щодо соціалізації дитини та учнівської молоді, надані рекомендації у побудові освітнього соціалізуючого простору. Актуальним став розгляд питання «Самоосвіта
педагога як умова підвищення його професійної компетентності» на
районній науково-практичній конференції керівників навчальних
закладів. Учасники конференції на пленарному та секційних засіданнях
ознайомилися з теоретико-методологічними засадами організації самоосвіти вчителя, основними напрямками, принципами, формами і методами самоосвітньої діяльності педагога, обговорили структуру процесу
управління самоосвітою освітян, поділилися досвідом роботи з окресленого питання. Формуванню сучасного системного мислення і комплексу спеціальних знань та умінь щодо написання грантових проектів,
використання кейс-технологій в педагогічній діяльності, підвищення
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рівня медіакультури сприяв управлінський практикум, проведений
завідувачем науково-методичним відділом управління загальноосвітніх
навчальних закладів Кузьміч Т. О.
В умовах оновлення вітчизняної освіти важливим є організація
експериментальної педагогічної діяльності, яка дозволяє перевірити
нові ідеї, підходи, технології системи шкільної освіти і забезпечити
таким чином інноваційний розвиток освітньої сфери. Важливе значення
у проведенні педагогічних експериментів відіграє управління такою
діяльністю. Особливе значення у цих процесах має стратегія управління інноваційною діяльністю, яка визначає вектор розвиток інноваційної інфраструктури, забезпечує пріоритети інноваційної діяльності, сприяє розвитку інноваційного клімату в школі. У навчальних
закладах Нижньосірогозького району здійснюється експериментальна
діяльність на 2-х рівнях: на обласному рівні (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»): 2010-2014рр. – «Упровадження компетентнісного підходу до виховання активної особистості» (Першопокровська ЗОШ І-ІІІ ступенів); на регіональному рівні (Інститут
професійно-технічної освіти НАПН України): 2012-2016 рр. – «Формування компетентної особистості учнів в умовах профільного навчання»
(Нижньосірогозька ЗОШ І-ІІІ ступенів). Вищезазначеними школами
випущені буклети, брошури, відеоролики, мультимедійні презентації
про хід експерименту. Звіти про експериментальну діяльність заслуховувалися на колегіях відділу освіти, експертній комісії (яка створена
при науково-методичний раді районного методичного кабінету). У квітні 2014 р. на базі обласного експериментального майданчику «Упровадження компетентнісного підходу до виховання активної особистості»
пройшло спільне засідання постійно діючого семінару керівників
навчальних закладів і науково-практичного семінару для заступників
директорів з виховної роботи (з теми «Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі – ключ до успіху»). Учасники семінару
в режимі он-лайн спілкувалися із науковим керівником експерименту,
кандидатом педагогічних наук, доцентом, завідувачем кафедри менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Назаренко Л. М., яка ознайомила присутніх з технологією соціального
проектування, прокоментувала звіт керівника робочої групи, заступника директора з навчально-виховної роботи Першопокровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зінченко Т. М., надала методичні
рекомендації щодо реалізації обласної науково-методичної проблеми
«Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому
просторі: теоретико-методологічні засади». Учасники відзначили
ефективність спілкування засобами ІКТ.
Розвитку творчого потенціалу керівників ЗОШ, обміну інформацією про нові технології, моделі і теорії управління школою сприяє
діяльність районного осередку професійної асоціації керівників шкіл
України. Члени районного осередку АКШУ входять до районної творчої
групи керівників навчальних закладів Нижньосірогозького району,
приймають активну участь в районних, обласних, всеукраїнських
заходах. У квітні 2013 р. директор Нижньоторгаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Харченко В. В. прийняла участь у Всеукраїнський науково-прак44

тичній конференції «Механізм управління розвитком організаційного
культури загальноосвітнього навчального закладу», яку організувала
Асоціація керівників шкіл України. У жовтні 2013 р. керівник районного
осередку АКШУ, директор Сірогозької ЗОШ І-ІІІ ступенів Сахно Л. І.
представляла обласний осередок на Парламентських слуханнях
у Верховній Раді з питань розвитку освіти. Діяльність районної Асоціації висвітлюється у засобам масової інформації (місцевій газеті «Червоний промінь», газеті освітян області «Джерела») та методичному
віснику РМК «Ритм». Підвищені вимоги до керівника школи вимагають
високого рівня інформаційного забезпечення системи управління,
компетентності при розробці та прийнятті управлінських рішень, аналізі результатів праці педагогів, власної управлінської діяльності, здатності до прогнозування. Тому загальноосвітніми закладами Нижньосірогозького району розроблені програми розвитку шкіл. Їх реалізація
дозволяє зробити процес розвитку навчального закладу усвідомленим
і впорядкованим.
Із 2010 р. по 2012 р., з метою вдосконалення існуючої моделі
методичної роботи з заступниками директорів з навчально-виховної
роботи, підвищення їхнього науково-методичного рівня, компетентності, формування в них навичок дослідницької роботи, зацікавленості
в оволодінні інноваційними педагогічними технологіями, опрацьовувався районний методичний проект «Формування професійно мобільної
особистості заступника директора з навчально-виховної роботи через
упровадження інноваційних педагогічних технологій». Покращенню
ефективності роботи шкіл, створенню сприятливого психологічного
клімату, залученню до управління школою педагогів, батьків, громадськості, розвитку творчої особистості як керівника так і педагогів
сприяло опрацювання загальноосвітніми навчальними закладами району шкільних методичних проектів: «Використання інтерактивних форм
і методів в навчально-виховному процесі» (Новоолександрівська ЗОШ),
«Дерево життя» (Червонопартизанська ЗОШ), «Школа гармонійного
розвитку особистості» (Дем'янівська ЗОШ. ), «Розбудова національної
школи засобами відродження народних традицій, культури, мови на
уроках та в позаурочній роботі» (Верхньоторгаївської ЗОШ),
«Формування життєвої компетентності учнів у проектній діяльності»
(Вільненська ЗОШ тощо. Керівниками шкіл Нижньосірогозького району
були реалізовані і соціальні проекти: «Рівний доступ до якісної освіти»
(Новоолександрівська ЗОШ), «Ветеран» (Сірогозька ЗОШ), «Я –
громадянин України» (Вільненська ЗОШ) та інші. Новоолександрівська
ЗОШ І-ІІІ ступенів і Дем’янівська ЗОШ І-ІІ ступенів у 2012 році
прийняли участь у проекті громади «Капітальний ремонт школи»
в рамках програми «Оптимізація енергозбереження школи», проекту
Європейського союзу та програми розвитку ООН в Україні «Місцевий
розвиток орієнтований на громаду» за фінансової підтримки
Європейського союзу та Програми розвитку ООН.
Значну увагу Нижньосірогозький райметодкабінет приділяє навчанню новопризначених керівників шкіл і підготовці кадрового
резерву. Метою діяльності Школи молодого керівника є допомога директорам і заступникам у розв’язанні конкретних завдань щодо управ45

ління освітнім закладом, удосконалення професійної компетентності та
сприяння підвищенню ефективності роботи, розвиток інноваційного
мислення. На заняттях розглядаємо теми, які допомагають становленню керівника: «Циклограма праці керівника навчального закладу»,
«Атестація керівних, педагогічних кадрів: основні завдання, форми
і методи», «Організація дослідно-експериментальної та інноваційної
діяльності закладу», «Прогнозування і планування діяльності освітнього закладу» тощо. В основу роботи Школи кадрового резерву
«Перспектива» покладено такі критерії відбору слухачів: вища педагогічна освіта; вчителі І або вищої категорії, педагогічний стаж – не
менше 5 років; фахівці, які проявили себе в практичній роботі, сформовані позитивно значущі особистісно-ділові характеристики. Основними принципами при роботі з резервом керівних кадрів є: добровільність включення педагогічних працівників до складу резерву
керівників на рівні навчального закладу; колегіальність у визначені
етапів, змісту й програми роботи з резервом; поєднання індивідуального підходу до кожного педагогічного працівника як особистості, яку
включено до резерву. У практику роботи Нижньосірогозького районного методичного кабінету ввійшло проведення спільних засідань
Школи молодого керівника, Школи кадрового резерву «Перспектива»,
постійно діючих семінарів, опорних шкіл, що створює умови для підвищення професійної компетентності, майстерності, творчого потенціалу керівного складу навчальних закладів і педагогів, які зараховані до
кадрового резерву.
Проводиться певна робота по залученню керівного складу шкіл
району до участі у різних формах методичної роботи, представницьких
заходах на обласному, всеукраїнському, міжнародному рівнях, до навчання в обласному ресурсному центрі менеджменту освіти. Одержані,
під час навчання знання і досвід вони адаптують до практичної
діяльності.
За ініціативи районного методичного кабінету впродовж 20132014 н. р. було організовано районний огляд-конкурс «Портфоліо керівника загальноосвітнього навчального закладу». Проведення конкурсу сприяло розвитку творчого потенціалу керівників навчальних
закладів району, виявленню кращого управлінського досвіду, стимулюванню подальшого професійного зростання. З метою висвітлення
напрацювань навчального закладу і пропаганди ефективного управлінського досвіду, керівництво Червонопартизанської ЗОШ І-ІІІ ступенів надіслало матеріали на конкурс «Краща модель навчального
закладу», організований редакцією журналу «Управління школою»
видавничої групи «Основа».
У районному методичному кабінеті створено банк даних
педагогів, які творчо працюють, мають певні здобутки. Досвід таких
педагогів вивчаємо, узагальнюємо й упроваджуємо в педагогічну
практику шкіл району. Складено план вивчення та узагальнення ППД
педагогів району. Матеріали перспективного досвіду узагальнено
у вигляді портфоліо, брошур, буклетів, мультимедійних презентацій
і розповсюджено по загальноосвітнім навчальним закладам району,
створено картотеку ППД.
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Проводимо певну роботу щодо поширення досвіду роботи керівників навчальних закладів, оприлюднення результатів їх професійної
діяльності шляхом друку матеріалів у фахових виданнях, розміщення
електронних публікацій на освітніх сайтах, висвітлення роботи в місцевих, обласних засобах масової інформації. Так, публікації завідувача, методистів РМК, керівного складу ЗНЗ району можна знайти на
сторінках науково-методичних журналів видавничої групи «Основа»,
всеукраїнських газет видавництва «Шкільний світ», газети освітян
Херсонщини «Джерела», науково-методичного журналу Херсонської
академії неперервної освіти «Таврійський вісник» тощо, на сайті
«Учительський журнал on-line. Класна оцінка», сайті «Дистанційне
навчання педагогічних кадрів» тощо.
З 2013 року започатковано видання методичного вісника РМК
«Ритм» (виходить 1 раз на квартал). Керівники навчальних закладів
району, з метою інформування, популяризації власного досвіду і досвіду роботи педагогічного колективу, забезпечують функціонування
інформаційних інтернет-ресурсів: сайтів, блогів.
Отже, як бачимо, методична робота з керівниками загальноосвітніх шкіл Нижньосірогозького району – це цілісна система взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки та перспективного педагогічного досвіду, на аналітичній, організаційній, діагностичній, пошуковій, дослідницькій та інформаційній діяльності. Форми
і методи роботи є динамічними і змінюються відповідно до вимог часу.
Підсумовуючи вищесказане, варто додати, що формування креативних
здібностей, розвиток творчого потенціалу керівників навчальних закладів є процес складний, але дуже цікавий. Він передбачає подальше
вивчення психологічно-педагогічної сутності творчості, мотивів, які
є стимулом дії механізмів творчості та розробку технології поетапного
формування відповідних здібностей.
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
У статті зроблено акцент на важливості проведення в навчальних
закладах полікультурної освіти дітей як важливого соціокультурного чиннику
ефективного розвитку освітнього середовища.
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Система освіти будь-якої країни має враховувати соціокультурні
чинники, що впливають на її розвиток і функціонування. Це важливо
оскільки саме суспільство робить запити на конкурентоспроможних
фахівців, здатних працювати в сучасних умовах. Сьогодення показує,
що особистість, яка прагне отримати гарну роботу, має набути не лише
певних знань, умінь, навичок, а й багатьох якостей, цінностей,
установок. Серед них важливим є здатність співіснувати в умовах
полікультурного середовища. Така здатність дуже важлива, адже
сучасні процеси комунікації відкривають для людини можливості вільно
взаємодіяти з представниками різних культурних груп, пізнаючи їхній
спосіб життя, звичаї, традиції, історію. Часто такі контакти дають
можливість захопитися культурним надбанням інших, іноді запозичити
певний досвід, але, на жаль, не рідко бувають і ситуації, в яких будьяка відмінність стає причиною міжкультурних конфліктів. Більшою
мірою сприяє непорозумінню, на нашу думку, різниця в поглядах,
переконаннях, способі мислення, сприйнятті інформації, поведінці.
Звичайно такі відмінності не мають призводити до непорозумінь,
а сприйматися як неповторність і самобутність. Але, на жаль,
у сучасному соціальному середовищі маємо іншу ситуацію. Тому,
відповідно до реалій, система освіти має більшою мірою у процесі
навчання і виховання дітей робити акцент на принці полікультурності,
що сприятиме кращому розумінню представників різних культурних
груп, що живуть поряд, а також тих середовищ, у які особистість буде
інтегруватися, коли виїде за межі власної країни.
Кожна людина сприймає світ крізь призму культури, з якою вона
себе ідентифікує, через власний набутий досвід. Тому часто накладає
досвід інших на свій і дає певну оцінку, що може не відповідати
дійсності. Така оцінка часто породжує стереотипне мислення і призводить до непорозуміння. У зв’язку з цим, система освіти має
посилити увагу до формування у індивідів полікультурної освіченості.
Робота у цьому напрямку дуже важлива, адже сучасне українське
суспільство складається з різних етнічних, релігійних, соціальних,
субкультурних та інших груп. І мета закладів освіти сформувати
усвідомлення розуміння рівноправності, рівнозначності, толерантності
між представниками різних культур.
Як зазначає О. Тройнікова полікультурна освіченість є інтегративною якістю особистості, котра володіє певними способами взаємодії
з представниками різних культур, зокрема й рідної. Вона також вказує
на те, що полікультурна освіченість – це на просто оволодіння певним
набором міжкультурної взаємодії й культурна поінформованість, це
й певний стиль мислення, світогляду, що в кінцевому результаті
формує активну життєву позицію, котра в освітньому просторі реалізується в пізнавальній та комунікативній активності, «емоційному інтелекті», тобто здатності особистості конструктивно вирішувати проблеми, що виникають у багатонаціональному колективі, й створювати
в такому суспільстві комфортну емоційну обстановку [3].
У структурно-змістовному плані полікультурна освіченість як
психолого-педагогічна категорія, на думку дослідниці, має такі складові:
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 інтерес та бажання особистості вивчати культурні й мовні
системи (мотиваційний компонент);
 уміння визначати універсальне та специфічне в мовах та
культурах (когнітивний компонент);
 розуміння та прийняття рідної/нерідної та іншомовної культур
(емоційний компонент);
 уміння взаємодіяти відповідно до культурного контексту
міжкультурної взаємодії (поведінковий компонент) [3].
О. Тройнікова переконана, що розвиток даної інтегративної
якості особистості відбувається за такою послідовністю: знайомство –
розуміння – осмислення – прийняття різних культур та мов. Перший
етап розвитку полікультурної освіченості передбачає вивчення нової
культурознавчо значимої інформації із залученням знань та способів
діяльності, які наявні. Цей етап орієнтує, тих хто навчається на процес
спільного вивчення культур та мов, ініціювання їх інтелектуальної,
емоційної та соціальної активності. Другий полягає в тому, що
розуміння інформації відбувається шляхом виокремлення культурних
особливостей, виділення національних цінностей та орієнтирів культур,
котрі взаємодіють. В основу такої діяльності покладено пошук та
знаходження специфічного та універсального, загальнолюдського
в різних культурах. Третій етап здійснюється у процесі контрактивного
аналізу цінностей та орієнтирів, моделей поведінки, що прийняті
у рідній/нерідній та іншомовній культурах. Четвертий етап – прийняття
різних культур та мов – означає розміщення осмисленої інформації
у процес опосередкованої та безпосередньої міжкультурної взаємодії,
тобто особистість починає виступати посередником між рідною та
іншомовною культурами, вирішувати міжкультурні проблеми, вона
здатна адекватно інтерпретувати інший образ життя, ставитися до
нього толерантно [3].
Таким чином, полікультурна освіченість допоможе особистості
усвідомити необхідність пошуку особливих форм, технологій, котрі
б формували в неї актуальні способи діяльності в багатокультурному
середовищі.
Процес полікультурної освіти дає можливість розвинути об’єктивну полікультурну картину світу, оскільки у ньому школярі стикаються з диференційованими поєднаннями культури минулого, теперішнього й майбутнього, котрі можуть бути усвідомлені лише через історичну наступність та взаємозв’язок. Однією з глобальних цілей такої
освіти є досягнення розуміння між представниками різних культур
у широкому значенні, відповідно досягнення її можливе за умови
розвинутої полікультурної картини світу, котра дає особистості цілісне
уявлення про культурне розмаїття регіону, країни, світу.
Полікультурна освіта має допомогти школярам подолати національні упередження, на яких може базуватися картина світу, й сприяти міжкультурному взаєморозумінню між різними народами. Також
вона дає змогу індивідам запозичити деякі культурні зразки діяльності
й селективно їх використовувати.
У межах такої освіти варто розвинути в школярів етнічну та мовну картини світу, адже полікультуралізм не заперечує етнонаціо49

нальних цінностей, а навпаки пропагує їх збереження. Відповідно такі
картини світу допоможуть дитині через власну культуру осягнути
полікультурний образ світу.
Етнічна картина світу передбачає, що кожен етнос має власне
бачення навколишнього світу й свого місця в ньому. Вона розкривається через рефлексуючі образи культурного простору. Розвиток її
допоможе молоді краще пізнати як рідну культуру, так і залучитися до
процесу усвідомлення полікультурного простору. Етнічну картину світу
можливо сформувати за допомогою мови, яка накладає відбиток на
свідомість її носіїв. Будь-яка мова, будучи засобом комунікації, виступає й у ролі показника приналежності носіїв до тієї чи іншої етнічної
групи [1]. Отже, володіння мовою свого народу допомагає людині
пізнати власну культуру, а знання мови інших етнічних груп сприяє
прилученню індивідів до культурних зразків «чужого» народу. У мові й
через мову відбувається злиття культур, проявляється їх самоідентичність. Це підтверджується наявністю в будь-якій мові іншомовних
слів, які збагачують її, разом з тим, кожна мова має власні лексикограматичні конструкції. Таким чином, виявлення механізмів формування в мові етнічної картини світу допомагає особистості наблизитися
до розуміння іншої культури, а звідси й побудувати позитивний процес
взаємодії на основі діалогу.
Мовна картина світу – мовна макросистема, що являє собою
такий тип картини, котрий виникає під час контактів мовної особистості з іншими мовними особистостями і з самим собою, і служить для
засвоєння носієм мови безкінечного розмаїття мовної дійсності, – таке
визначення подає В. Тузлукова [4]. Такий образ світу розвивається
у процесі взаємодії представників різних мовних середовищ, що дає
можливість партнерам коректно спілкуватися, враховуючи правила
мовленнєвого етикету, які прийняті в різних культурах.
Полікультурна освіта також допоможе особистості осягнути той
факт, що кожна соціальна спільнота, значима група, до якої належить
людина є своєрідним культурним середовищем і кожна людина
знаходиться одночасно в низці різних культур, котрі лише частково
перетинаються. До них належать національна, етнічна, професійна,
релігійна, сільська, міська тощо культури. Кожен з індивідів є носієм
різнорівневих культур і різні елементи їх світогляду запозичуються
з різних культурних контекстів. Людина може виокремити в собі ті
світоглядні принципи, які співпадають з національною культурою,
а також ті, котрі пов’язані з родинною культурою чи професійною, чи
якоюсь іншою [2]. Це сприятиме усвідомленню учнем того, що він
одночасно належить до культури народу, з яким себе ототожнює й до
певної субкультури. У кожній культурі є певні цінності, що визначаються й підтримуються якоюсь частиною або групою людей. Вони
називаються субкультурами. Виділяються у субкультури окремі вікові
групи, наприклад, молодь створює культурні цінності, що приймає
лише ця вікова група (стиль одягу, поведінка, смаки, мова тощо).
Субкультури можуть складати представники певних професій (особливо пов’язані з мистецтвом).
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Отже, організація навчально-виховного процесу в закладах освіти на основі полікультурності допоможе учневі осягнути багатоманітність культурних проявів у сучасному світі.
Розвинута у школярів полікультурна картина світу надасть їм
можливість усвідомлювати себе в якості полікультурного суб’єкта
у рідному середовищі; розуміти, що групова приналежність може
змінюватися залежно від контексту комунікації та інтеракції; виявляти
культурну подібність між представниками різних культурних груп,
визначати своє місце, роль, значимість, відповідальність у глобальних
загальнолюдських процесах; виступати проти культурної агресії,
дискримінації.
Таким чином, у процесі полікультурної освіти важливо сформувати у школярів уявлення про культуру та культурне розмаїття, залучати їх до загальнолюдських культурних цінностей, розвивати позитивне ставлення до своєї культури, виховувати толерантне ставлення
до різних культур. Все це складатиме об’єктивну полікультурну картину світу. Відсутність належної уваги до полікультурної освіченості
школярів може призвести до соціокультурної нетерпимості й ворожості
до оточення.
Отже, урахування в освіті принципу полікультурності є важливим
чинником в її розвиткові.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
У статті розглядаються теоретичні та методичні засади визначення
перспектив майбутньої професійної діяльності учнів старших класів,
необхідність системного підходу до здійснення профорієнтації, забезпечення
самооцінного інструментарію школярів, необхідність мотивації професійного
вибору.

Соціально-економічні зміни, що мають місце в умовах переходу
до ринкових відносин, вимагають нових підходів у формуванні осо-
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бистості школяра. Дедалі гострішою стає залежність місця держави
в цивілізованому світі від її можливостей у створенні умов для вільного
самовизначення громадян, набуття ними доступних знань і професійної
майстерності, самореалізації в тій галузі, де найповніше можна
проявити свої обдарування. Тому одним із завдань профільної школи
допомогти старшокласникам у виборі майбутньої професії, адже
підготовка учня до вибору профілю навчання – це фактично перший
серйозний етап вибору професії. Тому на даному етапі активізуються
профорієнтаційні заходи школи та її служб.
Сучасні дослідження проблеми профорієнтації концентруються за
певними напрямками: методологія профорієнтації, розробка системного підходу, умови здійснення системи профорієнтації як дидактичної
структури забезпечення самооцінного інструментарію школярів, теорія
мотивації професійного вибору, культурологічні аспекти в процесі
підготовки учнів до свідомого вибору професії та інші. Так, проблеми
професійної роботи в Україні в різні періоди розглядалися Є. Клімовим,
І. Назімовим, В. Симоненком, Б. Федоришиним, В. Ярошенком та
іншими; загальні основи побудови системи профорієнтації в умовах
профільного навчання – Є. Павлютенковим, А. Сазоновим, С. Чистяковою, М. Чистяковим.
Проте, не дивлячись на численні дослідження науковців, питання
професійної орієнтації учнів середньої школи залишається актуальним
і своєчасним. Тому метою нашої статті є висвітлення теоретичних та
методичних засад визначення перспектив майбутньої професійної
діяльності учнів старших класів.
Слід зазначити, що зміст, форми і методи профорієнтаційної
роботи в школі на сьогодні не забезпечують досягнення основної мети
професійної орієнтації – формування у старшокласників готовності до
професійного самовизначення. Перешкодою для успішного розвитку
профорієнтації є те, що вона, як правило, розрахована на деякого
середнього учня; відсутній індивідуальний, диференційований підхід
до особистості школяра; профорієнтаційна робота має переважно
декларативний характер, не надаючи можливості кожному спробувати
себе в різних видах практичної діяльності.
У сучасних наукових і нормативно-методичних документах вирізняються різноманітні підходи щодо структурного складу профорієнтації: Д. Тхоржевський вважає, що структура профорієнтації має включати в себе три етапи – профосвіту, профконсультацію та працевлаштування [10]. Б. Федоришин визначає чотири компоненти – організаційно-функціональну, логіко-змістовну, особистісну й управлінську
підсистеми [11]. В. Васильков – сім компонентів: профосвіту, профвиховання, профактивацію, професійна психодіагностику, профконсультацію, профвідбір, профадаптацію [1].
На часі метою системи професійної орієнтації в межах загальноосвітньої школи є формування в учнів уміння обирати сферу професійної діяльності, що оптимально відповідає особливостям запиту
ринку праці. У зв'язку з цим профорієнтаційна робота в школі має вирішувати завдання формування особистості працівника нового типу, що
забезпечить ефективне використання кадрового потенціалу й ради52

кальне регулювання ринку праці. Закономірність переходу до ринку
праці значно змінила стратегію й тактику розробки теорії і практики
професійного самовизначення молоді. Кожний працівник повинен постійно вдосконалювати свою кваліфікацію й бути готовим до зміни напрямку своєї професійної діяльності, уміти реалізовуватися в трудовій
діяльності в нових соціально-економічних обставинах [2, с. 23].
На жаль, молодь є найменш підготовлена до сучасних вимог
політичної, соціально-економічної та кадрової ситуації. У результаті
відбувається поширення таких негативних тенденцій, як бездуховність,
максималізм, конформізм, агресивність, користолюбство, нещирість.
Серйозному перекручуванню піддалася система уявлень молоді про
престижність освіти, праці. Знижуються уявлення поколінь про рівень
професіоналізму та культури праці. Переоцінюються такі негативні
явища, як спекуляція, рекет.
Тому сьогодні науковці намагаються розробити нові підходи щодо
професійної орієнтації школярів. Зокрема, Н. Жемера розробила
загальні концептуальні положення професійного самовизначення
старшокласників. Професійне самовизначення є багатоаспектним
процесом, який розглянути з огляду різних підходів:
1) як систему завдань, які ставить суспільство перед особистістю
(соціологічний підхід);
2) як процес поетапного прийняття рішень, завдяки яким індивід
формує баланс між власними перевагами та потребами системи
розподілу праці в суспільстві (соціально-психологічний підхід);
3) як процес формування індивідуального стилю життя, значною
часткою якого є професійна діяльність (диференційно-психологічний
підхід) [3, с. 41]
Професійне самовизначення передбачає формування суб'єкта
конкретного виду праці – професії, спеціальності, посади, що характеризується високою мобільністю; вимагає широкої орієнтації у світі
праці, не обмежуючи можливості розвитку й саморозвитку особистості.
Сьогодні вибір майбутньої сфери професійної діяльності в більшості
старшокласників ґрунтується на :
 обмежених знаннях і поверхневому уявленні про себе й світ
професій, праці;
 рекомендаціях і матеріальних можливостях батьків;
 вплив засобів мас-медіа, рекламних компаній, що не
враховують принципи та підходи професійного самовизначення
особистості [4, с. 26-31].
Загальноосвітня школа є не тільки як базовою інституцією освіти,
а й соціально-педагогічним центром формування свідомого вибору
професії. На жаль, нині система професійної орієнтації в закладах середньої освіти відсутня. Деякі функції освітньої профорієнтації виконують кабінети профорієнтації Державної служби зайнятості населення,
районні центри, соціальної допомоги молоді Комітету у справах сім’ї та
молоді. Проте діяльність цих закладів не відповідає сучасним вимогам
профорієнтації, оскільки ці установи не є гарантами свободи вибору
професії особистості відповідної до іі інтересів та можливостей виконують функцію задоволення тимчасових потреб суспільства у працівника.
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Професійна орієнтація – це узагальнення поняття одного з компонентів загальнолюдської культури, що проявляється у формі турботи
суспільства про професійне становлення підростаючого покоління,
підтримка й розвиток природних задатків, а також проведення комплексу спеціальних заходів, що сприяють професійному самовизначенню людини у виборі оптимального виду заняття з урахуванням її потреб і можливостей, соціально-економічної ситуації на ринку праці [5].
Від правильного, свідомого вибору професії виграють і особистість, і держава. Людина, задоволена професійною діяльністю,
може досягти великих успіхів, вона-висококваліфікований спеціаліст,
фахівець. Сьогодні прогрес виробництва залежить більшою мірою від
людського капіталу, ніж від закономірностей власне економічного
розвитку. Тому вдосконалення професіоналізму людей, що досягається
передусім за допомогою освіти та фахової підготовки, стає запорукою
і змістом усього суспільного прогресу.
У науці виокремлено основні напрями професійної орієнтації:
 професійна інформація – ознайомлення з сучасними видами
виробництва, станом ринку праці, потребами господарського комплексу у кваліфікованих кадрах, змістом і перспективами розвиту ринку
професії, формами та умовами їх освоєння, вимогами, які висуваються
до людей певних професій, можливостями професійно-кваліфікаційного росту й самовдосконаленням у процесі трудової діяльності;
 професійна консультація – надання допомоги людині в професійного шляху з урахуванням його психологічних особливостей і можливостей особистостей, а також потреб суспільства;
 професійний підбір – надання рекомендації людині про
можливі напрямки професійної діяльності, які відповідають їх
психологічної, психофізіологічної і медичної діагностики;
 професійний вибір – визначення професійної придатності
людини до конкретної професії;
 професійна виробнича і соціальна адаптація – система заходів, які сприяють професійному становленню працівника, формування
в нього відповідних соціальних і професійних якостей, настанов і потреб до активної, творчої праці, досягненню найвищого рівня професіоналізму [7].
Слід зазначити, що професійна орієнтація здійснюється з метою:
 забезпечення соціальних гарантій вільного вибору професій,
форми зайнятості і шляхів самореалізації особистості в умовах ринкових відносин;
 досягнення збалансування між професійними інтересами людини, її психофізіологічними особливостями і можливостями ринку
праці;
 прогнозування професійної успішності майбутньої трудової
діяльності;
 сприяння безперервному росту професіоналізму особистості
як найважливішої умови її задоволеністю працею і власним соціальним
статусом, реалізації індивідуального потенціалу, формуванню індивідуального здорового способу життя і матеріального добробуту [8].
54

У професійному самовизначенні, з точки зору І. Кона, чільне місце посідає принцип свідомості у виборі професії виражається в прагненні задовольнити своїм вибором не тільки особові потреби в трудовій
діяльності, але і принести якомога більше користі суспільству. Усвідомлення необхідності вибору в першу чергу тих професій, які потрібні,
народному господарству, в даний момент найбільшою мірою, служить
одним з показників розвиненості свідомості особи. А також принцип
відповідності вибираній професії інтересам, схильностям, здібностям й,
одночасно, потребам суспільства у фахівцях виражає зв'язок особистого і суспільного аспектів вибору професії. Принцип активності у виборі
професії характеризує тип діяльності особистості у процесі професійного самовизначення. Професію слід обирати самому. Виходячи з цього,
у процесі формування в учнів готовності до вибору професії необхідно
звертати увагу на такі індивідуальні особливості, як: інтереси та схильність учнів. Професійні інтереси відрізняються конкретністю і цілеспрямованістю, і вони безпосередньо зв'язані з пізнавальними інтересами.
Це інтереси, які спрямовані на оволодіння знаннями з професії, розуміння її суті, оволодіння не тільки практичними, але й теоретичними
основами даної професії. Чим більше виражений професіональний інтерес, тим глибша потреба в оволодінні знаннями з конкретної професії [6]
Таким чином, вибір вірної професії залежить не тільки від
індивідуально-типологічних відмінностей учнів, а від їх пізнавальних
інтересів, здібностей, нахилів. Визначити індивідуально-типологічні
особливості учнів важче ніж їхні інтереси до того чи іншого предмету,
виходячи з цього профільні класи є тією ланкою, яка допомагає
педагогу визначити галузь майбутньої діяльності старшокласника.
Окрім того, професійна орієнтація має два аспекти: перший – її
вплив на формування професійних інтересів людей, насамперед
позитивних мотивів вибору професії, які забезпечують узгодження
інтересів особистості і суспільства; другий – виявлення професійних
вимог і психологічний аналіз професії, з одного боку, та оцінка
психофізіологічних властивостей і якостей учнів з урахуванням проб їх
сил в обраній діяльності, з другого. Психолого-педагогічна функція
профорієнтації – це, перш за все, виявлення і формування інтересів,
схильностей, здібностей школярів, визначення шляхів і умов
ефективного управління їх професійним самовизначенням. Також це –
формування професійних намірів у відповідності з інтересами і потребами конкретного регіону у кадрах. Профорієнтація у середніх
навчальних закладах повинна здійснюватися на всіх вікових етапах:
1) емоційно-образний (діти старшого дошкільного віку), коли
формується позитивне ставлення до різних професій, до людей праці,
котрі задіяні у цій професійній діяльності. На цьому етапі професії
відомі дітям лише за назвами і деякими зовнішніми ознаками, як-то:
форма одягу, манери поведінки, думка оточуючих людей;
2) пропедевтичний (І-IV класи), коли відбувається розвиток інтересу до професії батьків, до найбільш масових професій. Формування
любові і сумлінного ставлення до праці. У молодших школярів ще немає підстав для здійснення серйозного професійного вибору, часто відсутні виражені інтереси і прагнення, вони швидко змінюються іншими;
55

3) пошуково-зондуючий (V-VII класи), коли відбувається формування професійної спрямованості при усвідомленні інтересів, здібностей, цінностей, пов'язаних з вибором професії і визначенням власного
місця у суспільстві. Безпосередньо у цей період учні можуть проявляти
особливо раптові переміни в інтересах, суттєвим підйомом пізнавальної
активності. Саме в цьому віці формуються підвалини майбутньої
професійної діяльності;
4) формування професійної свідомості (VIII-IX класи) – формування особистісного сенсу вибору професії, уміння співвідносити
суспільні цілі вибору сфери діяльності із своїми ідеалами, уявлення про
цінності зі своїми можливостями. На цьому етапі учень має реально
сформулювати для себе завдання майбутньої діяльності, проте
необхідно враховувати психологічні і психофізіологічні ресурсіви
особистості учнів цього віку. Профорієнтаційна робота у цей період
акцентує свою увагу на можливості продовження освіти у професійних
коледжах, середніх спеціальних навчальних закладах чи у середніх
загальноосвітніх школах;
5) період уточнення соціально-професійного статусу (Х-ХІ класи)
– формування знань, умінь у визначеній сфері трудової діяльності. На
даному етапі в сучасній системі освіти старшокласники, що вибрали
профіль навчання чи опанували (за бажанням) професію, уточнюють
відповідність своїх професійно важливих якостей, стану здоров'я
вимогам майбутньої професійної діяльності [12].
Отже, саме середня загальноосвітня школа повинна сформувати
у школярів готовність до суспільно корисної, продуктивної праці;
ознайомити учнів з різними професіями, пропагувати робочі професії.
Тому чільне місце у цьому має посідати професійна діагностика:
вивчення інтересів, професійних схильностей і здібностей молоді;
профконсультаційна робота з молоддю і батьками, в процесі якої
уточнюються професійні вподобання, даються рекомендації щодо
вибору професії, повідомляється інформація про шляхи подальшого
підвищення кваліфікації і відповідні учбові заклади; практичне здійснення професійного відбору (підбору) на основі даних профдіагностики; робота у працевлаштуванні випускників шкіл, здійсненні їх
професійної і соціальної адаптації. Окрім того, здійснювана в школі
цілеспрямована робота з професійної орієнтації учнів є частиною
навчально-виховного процессу і тому вона проводиться всім
педагогічним колективом, а не лише психологом та учителем
трудового навчання. І за таких умов структурно професійна орієнтація
буде включати в себе професійну інформацію (інформування про
професії); професійну консультаціяю; професійне самовизначення;
професійний добір (добір працівника до професії та добір професії до
працівника); професійну підготовку; адаптацію до професії.
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
НА ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
У статті схарактеризовано особливості процесу формування креативної
особистості в школі, викладено форми і методи навчально-виховного
процесу, спрямовані на розвиток творчих здібностей дитини, акцентовано
увагу на потребі застосування інноваційних підходів до управління
навчальним закладом.

Життя доводить, що в складних умовах найкраще орієнтується,
приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна
до генерування і використання свіжих рішень, ідей, підходів. Це
людина, яка володіє сміливістю мислення, умінням бачити наперед.
У сучасному світі, що постійно змінюється, наше життя стало безперервним процесом адаптації і саме від адаптаційного потенціалу
особистості залежить її успіх та можливості самореалізації.
Основою для самореалізації творчої особистості виступає креативність. Креативність – невід’ємна складова характеристики особистості сучасного учня. «Креативність – це значить копати глибше,
дивитися крізь стіни, будувати замок на піску, літати в майбутнє»
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(П. Торрес). Проблема креативності стала в наші дні чи не най актуальнішою, напевно, тому що саме творчі люди створюють нове,
неповторне у всіх сферах людської діяльності. Розвиток креативності
учнів у процесі шкільного життя здобуває одне з найважливіших
значень. Таким чином, зміни у суспільному житті і свідомості вимагають
від нас, педагогів, визначити нову мету навчання і виховання –
формування креативної особистості, здатної до життєтворчості та
самореалізації у нових соціальних умовах.
Аналіз наукової літератури з означеної проблеми дає змогу
виділити як основні риси креативної особистості, так і певні стратегії її
формування й розвитку. За визначенням Дружиніна В. Н. : «Креатив –
це творча особистість (від лат. creatio – створення), схильна до
нестандартних способів вирішення задач, здатна до оригінальних
і нестандартних дій, відкриття нового, створення унікальних витворів»
[3, с. 20]. На думку Е. Фромма, креативність – це здатність дивуватися
і пізнавати, знаходити рішення у нестандартних ситуаціях, це
націленість на відкриття нового та здатність до глибокого усвідомлення
свого досвіду [3, с. 22]. Спільним цих визначень є те, що креативність
окреслюється як здатність творити. Проаналізувавши цілий ряд філософської та психолого-педагогічної літератури, ми дійшли висновку:
креативною називають таку особистість, яка прагне до творчої
діяльності в усіх сферах життя, має широкі потреби та інтереси.
Критерії креативності
Абстрактність – розуміння суті проблеми
Гнучкість – здатність застосовувати різноманітні стратегії
Оригінальність – здатність бачити незвичайні, нестандартні ідеї
Сприйнятливість – чутливість до незвичайних деталей, протиріч
Швидкість – здатність бачити велику кількість ідей
Опір – здатність не слідувати стереотипам
Навчання – це процес активної взаємодії тих, хто навчає, з тими,
хто навчається. Вступаючи у взаємодію з учителем у процесі засвоєння
знань, учень демонструє свої можливості, свій творчий потенціал, який
завжди має особистісний характер [1, с. 2].
Отже, щоб розвинути творчу особистість, по-перше, необхідно
розв’язати цілу низку завдань, які повинен ставити перед собою
педагог:
 виробити навички ефективного спілкування;
 виробити вміння творчо працювати, вирішувати різноманітні
проблеми;
 сформувати бачення самого себе у взаємозалежності з іншими;
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 формувати в учнів розвинуте критичне мислення, здатність
виробляти власну точку зору та поважати точку зору інших;
По-друге, підібрати найбільш ефективні і дієві форми роботи
щодо розвитку творчих здібностей учнів, формування їхнього креативного потенціалу.
По-третє, розробити стратегію формування якостей креативної
особистості, серед яких: спрямованість на самореалізацію, де проявляються духовно-естетичні якості особистості; бажання досягти мети,
коли творчість є сенсом життя; самостійність і незалежність думок
і суджень; відкритість і щирість особистості, її автентичність; ініціативність і гнучкість особистості; віра у власні сили і їх адекватна оцінка;
високий рівень рефлексії, самокритичність і критичність у судженнях;
відкритість досвіду, сприйняття незвичайного, нового, оригінального у
навколишньому світі й передача власного ставлення до світу [4, с. 77]
По-четверте, створити умови для розвитку креативності учня,
враховуючи чинники, які можуть перешкодити цьому розвитку. Так,
наприклад, Д. Смирнов [3, с. 35] виділяє дві групи чинників, які
перешкоджають розвитку креативності: ситуативні й особистісні.
Ситуативні: ліміт часу, стан стресу, занадто сильна або слабка мотивація, наявність фіксованої установки на конкретний спосіб розв’язання, страх, підвищена цензура. Особистісні: конформізм, емоційна
пригніченість, уникнення ризикованої поведінки.
Конкретний зміст досвіду творчої діяльності учнів і її основні
ознаки виявляються:
 в умінні самостійно застосовувати знання і навички в новій
ситуації;
 у баченні нової проблеми в знайомій ситуації;
 у розумінні структури об’єкта і його нової функції;
 у самостійному комбінуванні відомих способів розв’язання
проблеми і альтернативних доказів;
 у створенні принципово нового способу розв’язання
проблеми, який є комбінацією відомих. [2, с. 3]
Формуванню креативної особистості учня у навчальному процесі
сприяє застосування нетрадиційних форм і методів навчання, інноваційних технологій, тренінгів, спрямованих на розвиток творчих
здібностей, моделювання та вирішення життєвих ситуацій, творчі паузи, дидактичні, рольові і ділові ігри, діалогічні форми та методи
взаємодії суб’єктів освіти, виконання дослідницьких проектів, конкурси, творчі майстерні, дискусії про проблеми сучасного життя. Здійснення таких видів роботи має перевагу перед простим сприйняттям
готової інформації, яка полягає в тому, що в умовах розв’язання
певних проблем учень активно і творчо мислить, а це призводить не
тільки до міцності та ґрунтовності знань, а й до надбання цінної
розумової якості – уміння орієнтуватися в будь-якій ситуації та
самостійно знаходити шляхи вирішення незвичайної проблеми. Для їх
розв’язання учень повинен уміти встановлювати зв’язок як із раніше
засвоєними поняттями, термінами, закономірностями, так і з тими, які
необхідно засвоїти, що сприяє формуванню цілісного системного
сприйняття сутності й творчого характеру навчальної діяльності.
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Науково-дослідна робота є органічною складовою частиною
освіти, базовим елементом і рушійною силою її розвитку [5, с. 554].
Вона – необхідна умова підготовки учнів, що сприяє розвитку творчого
мислення, креативних здібностей, умінь і навичок дослідницького
характеру, поглибленню знань з певного предмета.
Педагогічні інновації на сьогоднішній день – це основний
напрямок реалізації модернізованих форм в освіті й один із суттєвих
напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України.
Входження педагогів в інноваційний режим роботи неможливе
без творчого самовизначення, у якому провідну роль відіграє його
налаштованість на самовдосконалення, самоосвіту, саморозвиток, що
зумовлює нову якість освіти й, безперечно, впливає на формування
творчого потенціалу учнів.
Науково-експериментальне дослідження регіонального рівня
з теми «Особистісно орієнтована система розвитку професійної
компетентності педагогів як засіб підвищення якості освіти», яке
проводиться у Скадовській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3
(2010-2015 рр.) підпорядковане пошуку шляхів реалізації акмеологічного підходу до змісту освіти, до технологій навчання й виховання
учнів, до управління навчальним закладом.
У школі створений «Акмеологічний центр», який включає дві
структурні складові – педагогічну майстерню та навчальну лабораторію учнів, а діяльність їх спрямовується на пошук засобів виявлення
й розвитку природних обдарувань дитини з тим, щоб допомогти їй
самореалізуватися, зробити творчість невід’ємною складовою її діяльності.
Цьому сприяє робота учнівського клубу ерудитів «Олімп», наукового об’єднання учнів «Еврика», адаптивного центру «П’ятикласник».
Одним із основних очікуваних результатів експерименту є особистісне
зростання педагога як творчого, неординарного майстра своєї справи.
Саме на це і спрямована діяльність творчої студії «Шлях до
майстерності», учительського прес-клубу, школи молодого вчителя.
Виховний процес Стокопанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів сприяє
розвитку креативної особистості.
Тут працює дитяча громадська організація «Країна веселкова».
Мета діяльності «Країни веселкової»:
 виховання національно – свідомого громадянина, господаря
своєї Батьківщини;
 розвиток творчих здібностей дітей;
 формування гуманної, принципової, з відчуттям честі й гідності, справедливої особистості;
 вивчення історії свого краю.
Завдання організації:
 об’єднання дітей з метою проведення різних заходів, спрямованих на добрі та корисні справи;
 знайомство учнів з історичним минулим України, традиціями
свого народу;
 виховання віри в себе, у свої сили;
 розвиток пошукових та інтелектуальних здібностей учнів;
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 виховання найкращих загальнолюдських якостей та прищеплення любові до праці.
Шляхи розвитку креативності (напрямки діяльності):
1 клас – вивчення правил поведінки учнів, режиму роботи школи, її традицій; сприяння формуванню принципів людської моральності, доброти, справедливості, гідності учня школи, інших людських
чеснот.
2 клас – вивчення з учнями символіки, традицій українського
народу; виховання поваги до сім’ї; розвиток пізнавальної активності
щодо вивчення історії свого народу; активізація усвідомлення учнями
себе як частини історії; виховання почуття гордості за своїх предків,
своє коріння, країну.
3-4 класи – пізнання та вивчення природи рідного краю та
надбань українського народу; формування дбайливого ставлення до
природи, багатств рідного краю; виховання гордості за людей, які
прославили місто, країну.
Основним аспектом виховання креативної особистості є колективні творчі справи. Під час виховання креативної особистості слід
дотримуватися таких принципів:
 головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку
ви формуєте. Не предмет формує і виховує особистість, а вчитель
своєю діяльністю; діти в класі – ваше віддзеркалення; тож постійно
працюйте над собою;
 вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси,
особливості розвитку;
 творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем;
 слід якомога частіше використовувати питання «чому?», щоб
навчити розумінню причинно-наслідкових зв'язків;
 привчайте учнів думати та діяти самостійно;
 не треба соромитися зізнаватися у власних помилках,
потрібно бути чесними з дітьми;
 запроваджуйте педагогіку успіху – вона приносить позитивні
результати.
Як бачимо, проблема формування та розвитку креативної особистості є складною й багатофакторною, вона потребує системного дослідження з боку педагогів, психологів, фахівців галузі управління освітою.
Література:
1. Бабій М. Ф. Розвиток креативності як умова ефективності навчання / М.
Ф. Бабій «Обдарована дитина». – 2011. №7. – с. 2-3
2. Гончаренко С. Авторська школа креативності / С. Гончаренко «Рідна
школа». – 2007. – №9. – с. 3-4
3. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – 3-е изд. – СПб. :
Питер, 2008
4. Личность: внутренний мир и самореализация: идеи, концепции, взгляды
/ сост. Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская. – СПб., 1996. – 175с.
5. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. –
К. :Юрінком Інтер, 2008. – 1040с.
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ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ:
АНАЛІЗ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ
У статті подані результати порівняльного аналізу особливостей
зарубіжної та вітчизняної післядипломної освіти практичних психологів.
Зазначені шляхи удосконалення післядипломної освіти практичних психологів
у контексті розвитку їх професійного мислення.

Сучасний стан розвитку вітчизняної післядипломної освіти характеризується переосмисленням її пріоритетів, зміни основного напряму
функціонування: з розширення спектра професійних знань і вмінь фахівців на розвиток їх професійних якостей, стимулювання професійної
мотивації, активізації професійного мислення, професійної саморегуляції, що забезпечать гармонійний професійний й особистісний розвиток,
збереження їх психофізичного і психологічного здоров’я. Вітчизняна
післядипломна освіта практичних психологів, незважаючи на особливий статус цих педагогічних працівників, детермінований методологією
психологічної науки і практики, нажаль мало відрізняється від власне
педагогічної післявузівської освіти з усіма її очевидними недоліками
(домінування застарілих форм і методів навчання, авторитарна,
універсалізована курсова підготовка та ін. ). Відтак, вкрай актуальною
є проблема пошуку шляхів оптимізації післядипломної освіти практичних психологів, її спрямування на розвиток екстрафункціональних,
метакогнітивних якостей фахівців, у тому числі їх професійного
мислення. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність аналізу світового
досвіду неперервної освіти практичних психологів, з’ясування можливості його використання за умов збереження найкращих національних
наукових та освітніх традицій.
Отже, метою статті є визначення шляхів удосконалення післядипломної освіти практичних психологів за результатами вивчення
відповідного зарубіжного досвіду.
Неперервність професійної підготовки психологів різних країн
світу і неперервність розвитку їх професійного мислення реалізується
крізь систему післядипломної освіти, яка, незважаючи на значні відмінності змісту, форм, напрямів та обсягу в Європі, США, Канаді,
Австралії та ін. країнах, спрямовується не тільки на продовження
здобуття нових спеціалізацій, але й на всебічний особистісно-професійний розвиток психолога, включаючи й активізацію його мисленнєвої
діяльності.
Так, у більшості країн світу післядипломна освіта психологів має
декілька напрямів, або програм, проте базова, обов’язкова програма
передбачає проходження фахівцями курсів підвищення кваліфікації
у формах майстер-класів, авторських курсів, науково-практичних
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конференцій тощо. За своєю тривалістю та формою вони можуть бути:
1) короткострокові онлайн-курси (терміном від 10 до 15 тижнів);
2) тривалі інтерактивні курси за дистанційною формою (терміном від
15 тижнів); 3) професійні тематичні курси за дистанційною формою
навчання. Причому всі форми курсів підвищення кваліфікації відбуваються як у дистанційному, так і очному режимах, відсоткове відношення яких залежить від спеціалізації курсу.
Необхідно зазначити, що підвищення кваліфікації психологів, на
відміну від інших (програм спеціалізації і отримання наукових ступенів), у науковій літературі та на сайтах зарубіжних університетів, що
забезпечують післядипломну підготовку і перепідготовку фахівців, висвітлена значно менше. Проте вивчений досвід функціонування курсів
підвищення кваліфікації психологів США, Канади, Британії, Франції та
Німеччини дає змогу стверджувати, що всі програми післядипломної
освіти психологів не тільки забезпечують розвиток системи знань та
вмінь як складової їх професійної компетентності, але й завдяки
обов’язковій участі практичних психологів у спеціалізованих майстеркласах, тренінгових марафонах, супервізії тощо, спрямовані на
розвиток їх професійного мислення, а також тих особистісних якостей,
які надають можливість долати негативні наслідки професійної діяльності фахівців, є психологічним захистом від професійних деформацій
і деструкцій [1; 3; 4]. Однією з основних компетенцій психолога, що
характеризують його стиль діяльності у професійному контексті та
визнається як системоутворювальна для сертифікації фахівця, є саморефлексія – критична рефлексія власної практики та компетенцій [2];
базовими мисленнєвими властивостями психолога визначаються, крім
того, понадпарадигмальність, понадситуативність, відкритість мислення, здатність здійснювати мисленнєву діяльність у нетипових ситуаціях з обмеженнями у часі та інформації.
Післядипломна освіта психологів у зарубіжних країнах будується,
передусім, на основі накопичувального, кредитно-модульного підходу
й передбачає орієнтацію на обов’язкову кількість балів-кредитів, які
фахівець має отримати на шляху власного професійного розвитку та
самовдосконалення і які свідчать про його успішність.
Сучасний стан розвитку післядипломної освіти практичних
психологів в Україні характеризується, на нашу думку, визначальною
спрямованістю на розвиток їх когнітивно-конструктивної складової
професійної компетентності, тобто на розширення спектра професійних
знань та вмінь. За результатами здійсненого нами аналізу навчальних
планів та програм курсів підвищення кваліфікації практичних психологів інститутів післядипломної освіти різних регіонів України встановлено, що більше ніж 90% обсягу навчального часу курсової підготовки
відводиться на лекційні та практичні заняття, причому останні
проводяться за традиційними для вищої школи методами. Майже
відсутні на курсах підвищення кваліфікації практичних психологів
активні методи, що дають змогу активізувати професійну миследіяльність фахівців, їх професійну самоорганізацію: тренінги, балінтовські
групи, рефлепрактики, організаційно-діяльнісні ігри та ін.
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Результати здійсненого нами дослідження особливостей сучасного стану розвитку післядипломної освіти практичних психологів
в Україні, яке відбувалося у межах Всеукраїнського проблемного семінару «Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності практичних психологів у системі післядипломної освіти»
(м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) за участю близько 1560 науковців і практиків у галузі
психології восьми країн світу (Швеція, Бразилія, Польща, Словаччина,
Фінляндія, Молдавія, Росія, Україна), дають змогу стверджувати, що
майже 92% вітчизняних фахівців зі стажем професійної діяльності від
трьох до 32 років вважають необхідною її суттєву модернізацію. Це,
передусім, стосується змісту курсів підвищення кваліфікації. Так,
близько 84% опитаних зауважили про необхідність спрямування
курсової підготовки на: профілактику та корекцію професійних
деформацій, сприяння особистісному розвитку практичних психологів,
отримання вузької професійної спеціалізації. Крім того, 96% опитаних
зазначили про обов’язковість проходження практичними психологами
балінтовських груп (груп професійної взаємодопомоги), супервізії
в процесі курсової підготовки. Цікаві дані були отримані щодо
дистанційної форми проходження курсів підвищення кваліфікації практичних психологів: близько 80% опитаних вважають онлайн-курси
неефективними, віддаючи перевагу контактній, очній формі, завдяки
якій, перш за все, можна отримати досвід тренінгової, консультативної,
корекційної роботи. Про ефективність вітчизняної післядипломної
освіти практичних психологів яскраво свідчать і такі отримані в ході
дослідження дані: 99% опитаних фахівців різних регіонів України не
відносять себе до жодного професійного співтовариства та не брали
участі в жодному професійному конкурсі.
Таким чином, для вирішення завдання удосконалення неперервної професійної підготовки психологів, розвитку їх професійного
мислення необхідним, на нашу думку, є таке.
1. Коригування змісту (навчальних планів і програм) курсів
підвищення кваліфікації відповідно до вже достатньо вивчених у психологічній науці закономірностей професійної діяльності та професіогенезу фахівців сфери практичної психології, що передбачає
впровадження активних розвивальних методів, тренінгових технологій,
груп професійної взаємодопомоги та ін.
2. Створення рефлексивного середовища в процесі курсової
підготовки практичних психологів, що передбачає: а) співвіднесеність
з реальною професійною практикою, культивування спеціальним
способом організованої рефлексії професійної діяльності, що дає змогу
максимально
ефективно
здійснювати
перенесення
отриманого
рефлексивного досвіду у професійній та освітній сфері; б) нівелювання
статусних бар’єрів, що дає змогу вийти за межі формального
лекційного подання матеріалу та надає можливість генерування нових,
інноваційних ідей без страху критики та покарання за помилку;
в) взаємододатковість та взаєморозвиток інтересів та можливостей як
психологів-слухачів, так і психологів-викладачів, що забезпечує
поглиблене сприйняття та прийняття ідей один одного, розвиток
64

здатності акумулювати не тільки свій власний досвід, але й досягнення
групи в цілому, що створює простір для саморозвитку як в особистіснокомунікативному, так і в професійно-кооперативному планах;
г) цілісність та інноваційність у побудові рефлексивного середовища,
що створює позитивний психологічний мікроклімат, який дає змогу
кожному слухачу курсів максимально розкрити власні потенції та їх
успішно розвивати; д) систематичну активізацію та розвиток різних
типів і видів рефлексії: інтелектуальної й особистісної, перспективної
та ретроспективної, кооперативної й комунікативної.
3. Забезпечення міжкурсового періоду підвищення кваліфікації
практичних психологів, що передбачає залучання фахівців до участі
в науково-практичних конференціях, проблемних семінарах, майстеркласах, авторських програмах тощо як в очному, так і в дистанційному
режимі, що сприятиме розвитку (поглибленню, вдосконаленню) не
тільки їх професійних знань та вмінь, але й розвитку професійних
якостей, які забезпечать профілактику та подолання професійних криз
і їх негативних новоутворень, забезпечать підтримку професійної
мотивації, розвиток професійної самосвідомості.
4. Надання можливості практичним психологам вчасно отримувати професійну консультативну допомогу суміжних фахівців (психотерапевтів, неврологів, психіатрів) і «психологів психологів» з метою
вчасного відпрацювання професійних та особистісних проблем.
5. Удосконалення технології атестації практичних психологів, яка
має включати не тільки оцінювання відповідності фахівця посаді (що
зазначено в посадових обов’язках), оцінювання його професійних
знань і професійних умінь, які зазначені в тарифно-кваліфікаційній
характеристиці й відображають, знов-таки, когнітивно-конструктивну
складову професійної компетентності, але й оцінювання його
професійної придатності, тих професійних якостей та особистісних
властивостей, що забезпечують успішну професійну діяльність і професіогенез фахівця.
Література:
1. Hatcher R. L., Lassister K. D. Initial training in professional psychology: the
practicum competencies outline / Hatcher R. L., Lassister K. D. // Training
and education in professional psychology. – 2007. – Vol. 1. – No 1. – P. 4963.
2. Kaslov N. Competencies in professional psychology / Kaslov N. // American
Psychologist. – 2004. – No 56. – P. 774-781.
3. Stratford R. A competency approach to educational psychology practice: the
implications for quality / Stratford R. // Educational and child psychology. –
2005. – No 24. – P. 5-11.
4. Survey of the Practice of Psychology, prepared by Professional Examination
Service. – Association of States and Provincial Psychology Boards, 2003. –
147 р.

65

Гуцева С. І., Назаренко Л. М.

*

ЗАСТОСУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ
РОБОТИ З КАДРОВИМ РЕЗЕРВОМ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ
У статті викладено сутність акмеологічного підходу в системі підготовки
кадрового резерву керівників, схарактеризовано її структуру, визначено
показники та критерії готовності майбутніх менеджерів до здійснення
управлінських дій.

Професійна підготовка висококваліфікованих фахівців для управління у сфері освіти, спроможних розробляти, аналізувати й реалізовувати державну політику, ефективно виконувати управлінські
функції, сприяти інноваційним процесам в освіті з метою сталого розвитку громадян, держави, суспільства на основі світових та європейських стандартів – це завдання, що є одним з важливих у процесі
реформування освітньої галузі України в сучасних умовах соціальноекономічних реалій [1]. Стан питання щодо наявності спеціальної
другої освіти серед директорів навчальних закладів знаходиться на
початковому рівні, адже кількість керівників, які мають таку освіту
становить лише 2%. Лише окремі з них активно долучаються до
впровадження новітніх ідей, технологій, методів, усі інші мають лише
педагогічну освіту та проходять підготовку у сфері управлінської
діяльності тільки в межах курсів підвищення кваліфікації, семінарів,
тренінгів, що на сьогодні вже є недостатньою умовою успішності
сучасного освітнього менеджменту.
Вагомі наукові дослідження щодо вдосконалення підготовки
державно-управлінських кадрів здійснювали Б. Адамов, В. Бессараб,
В. Бойко, М. Бутко, Г. Загорська, О. Воронько, В. Ликов, І. Лопушинський, Н. Протасова, які розробляли теоретичні засади формування
й розвитку кадрового потенціалу і практичні аспекти залучення молоді
до державної служби у сфері освіти. Разом з тим недостатньо
розробленою залишається проблема підготовки кадрового резерву
керівників та підвищення їх кваліфікації у системі післядипломної
освіти, що на думку В. Маслова передбачає реалізацію цілісної структури оволодіння ними теоретико-методологічними знаннями з основ
управління навчальним закладом, набуття найважливіших умінь та
навичок, оволодіння технологією розв’язання управлінських проблем,
удосконалення морально-вольових та інших особистісних якостей [2].
З огляду на це формування управлінця як менеджера освіти сьогодні
можливе не лише на засадах спеціальної поетапної професійної
підготовки, поєднання в ній науково-теоретичних досягнень науки
державного управління, вітчизняної педагогічної науки, організаційнотехнологічних розробок, передової практики, здобутків провідних
світових шкіл менеджменту, але й на засадах акмеології управління.
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Такий підхід, зокрема акмеологічний, забезпечить високий рівень
компетентності керівника органу чи закладу освіти та неперервність
його підготовки в розвитку як менеджера – висококваліфікованого
професіонала та освітнього лідера.
Тому метою нашої статті є уточнення сутності акмеологічного
підходу в системі підготовки кадрового резерву керівників, розгляд її
структури, визначення показників та критерії ефективності роботи
районної (міської) «Школи кадрового резерву».
Одним із ключових факторів забезпечення ефективності реформування освітньої сфери є професіоналізація управління освітою, зокрема шляхом професійної підготовки керівників навчальних закладів.
Модернізація управління освітою передбачає: запровадження нової
етики управлінської діяльності, що базується на принципах взаємоповаги, позитивної мотивації; демократизацію процедури призначення
керівників, їх атестації і підвищення компетентності; виховання лідерів
у сфері освіти. Тому професійна підготовка керівників нами визначається як процесс набуття (розвитку) професійних якостей з метою
підвищення управлінської компетентності. Окрім того підготовка
керівників повинна бути спрямована на формування лідерських
компетенцій, менеджерську парадигму управління, самоусвідомлення
фахівцем власної ефективності та саморозвитку.
Проблему професійної підготовки керівних кадрів розглядали такі
вчені, як О. Винославська, Ю. Ємельянов, Л. Карамушка, Н. Коломінський, С. Максименко, Л. Петровська. Теоретичні результати та практичні розробки цих дослідників покладено в основу формування
готовності керівників до управлінського спілкування. Акмеологічні
аспекти особистісно-діяльнісної парадигми управлінця-професіонала
знаходять відображення в наукових працях Ю. Палехи, В. Стадник,
І. Химича (корпоративна культура як механізм досягнення цілей
і саморозвитку), Н. Алюшина, І. Іванова, П. Цегольник (акмеологічні
компетентності керівника організації), З. Зиглара, Д. Максвелла,
А. Маслоу, К. Роджерса, Р. Ентоні (актуалізація особистісного
потенціалу на шляху досягнення успіху).
Проте, як свідчить аналіз програм (планів) «Шкіл кадрового
резерву», які функціонують у площині науково-методичної роботи на
місцевому рівні, на заняттях з майбутніми керівниками здебільшого
розглядаються питання, пов’язані з виконанням законодавчої, нормативно-правової бази у сфері освіти, функціональними обов’язками та
організацією навчально-виховного процесу. І лише в окремих випадках приділяється увага шляхам, способам і прийомам досягнення
успіху в управлінській діяльності, зокрема та усіх сферах життя загалом, що дозволяє дослідити потенціали та життєві орієнтири людини,
визначити чинники її професійної майстерності [1]. Ми пояснюємо
такий стан тим, що традиційно управлінська діяльність представлена
двома складовими: педагогічною та управлінською, які спрямовуються
на забезпечення умов функціонування закладу, організацію співпраці
між усіма членами трудового колективу, формування й розвиток
суб’єктів навчально-виховного процесу [4]. Проте, управлінська
діяльність, яка за своїм змістом є одним із трудомістких видів
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професійної діяльності, вимагає від керівника наявності різноманітних
складних здібностей, високого рівня спеціальних якостей і вмінь, які
інтегровані у складні системні утворення. Сучасному менеджеру не
достатньо бути лише професіоналом; йому потрібно мати комплексні
наукові знання про психологічні особливості розвитку особистості,
психологічні функції управління, пов’язані з мотивацією персоналу,
професійним розвитком педагогів [3]. Тому актуальним постає питання
формування акмеологічної компетентності у сфері управління, яку ми
розглядаємо як інтегральну готовність і здатність зрілої особистості
будувати свій поступовий психічний і професійний розвиток із постійним ускладненням позицій кар’єрного зростання, котрі найбільш повно
реалізують творчі ресурси, які має людина. Акме-компетентність
керівника може бути представлена таким чином: володіння засобами
самопізнання; рефлексія управлінської діяльності та особистих
професійних якостей; мотивування професійного самовдосконалення;
формування програми досягнення життєвого успіху загалом [2].
З огляду на зазначене вище та з урахуванням засад акмеології
управління, нами було розроблено структуру роботи з кадровим
резервом керівників навчальних закладів, яка містить такі компоненти:
мотиваційно-орієнтовний, проблемно-пошуковий, творчо-діяльнісний.
Сутність мотиваційно-орієнтовного компоненту полягає у формуванні
в учасників «Школи кадрового резерву» свідомого бачення ролі управління у функціонуванні навчального закладу, розвитку внутрішніх мотиваційних сил. Проблемно-пошуковий компонент стимулює діяльність
майбутніх керівників до з’ясування проблем, що виникають в управлінні навчальним закладом, де вони працюють, та аналізу їх причин.
Творчо-діяльнісний компонент сприяв розвитку «акме-складової
управлінської діяльності», засвоєнню механізмів досягнення життєвого
та професійного успіху, а також розвитку креативності, позитивного
мислення, формуванню акмеологічної компетентності менеджера
у сфері управління.
Схарактеризовані нами вище компоненти структури роботи з кадровим резервом керівників навчальних закладів склали основу розробки програми занять у «Школі кадрового резерву», яка розрахована
на 3 навчальні роки та складається з 4 етапів: «входження», «насиченість», «адаптація», «занурення». На етапі «входження» до основ
управлінської діяльності здійснювалося ознайомлення учасників «Школи кадрового резерву» з актуальними проблемами функціонування
навчального закладу, пріоритетними напрямами його розвитку та
вивчення наукових основ новітніх технологій управління. Приділялася
увага формування професійних, організаторських, соціально-психологічних і моральних якостей майбутніх менеджерів, з огляду на що
проводилися тренінги, підготовлені практичним психологом. За результатами цього етапу педагоги здобували теоретичні знання основ
управління навчальним закладом у сучасних умовах, засвоювали
організаційно-економічні та психолого-педагогічні засади підвищення
ефективності освітніх організацій та базовий стандарт професійної
діяльності керівника.
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На етапі «насиченості» робота спрямовувалася на вивчення
нормативно-правового забезпечення діяльності навчального закладу
та структуру його фінансової системи; формування складових
професійної компетентності керівника. У результаті засвоєння
навчального матеріалу учасники кадрового резерву вчаться визначати
конкретні завдання управлінського впливу, виходячи із загальної мети,
умов соціального середовища та моделі управління; обирати
конкретну модель управління, грунтуючись на наукових підходах;
володіти формами, методами реалізації управлінських функцій.
Під час «адаптації» до умов управлінської діяльності, на підставі
вивчення законодавчих, нормативно-правових документів, ознайомлення з перспективним досвідом педагоги нами долучалися до
розробки проектів управлінських рішень (проектів, кейсів, програм
розвитку навчального закладу тощо). Це сприяло практичному оволодінню механізмами як само менеджменту, так і регуляції міжособистісних стосунків у колективі на засадах гуманістичного принципу
управління. Майбутні менеджери набували навичок створення умов
для професійного розвитку персоналу навчального закладу; умінь
розробляти та здійснювати управлінські проекти.
Етап «занурення» в управлінську діяльність передбачав розвиток
майстерності майбутнього керівника навчального закладу. Основною
формою занять на цьому етапі було виконання творчих завдань:
підготувати виступ на нараді при директорі, взяти участь у підготовці
засідання педагогічної ради, скласти аналітичну довідку за підсумками
фронтального контролю, розробити алгоритм управлінського портфоліо, написати статтю з досвіду роботи в інформаційно-методичний
бюлетень тощо.
Зауважимо, що під час розробки змісту занять у «Школі кадрового резерву» нами використовувалися міждисциплінарні зв’язки:
філософія, педагогіка, психологія, економіка, історія, суспільствознавство та громадянська освіта.
За результатами кожного етапу майбутні керівники проходили
відповідну діагностику, яка дозволяла нам у подальшому встановити
рівень їхньої готовності до здійснення управлінських дій, показником
чого є сформованість акмеологічної позиції та акмеологічної дії.
Акмеологічну позицію ми розглядаємо як гуманістичну орієнтацію
особистості на досягнення успіху, високих результатів власної
діяльності, орієнтація на саморозвиток, самореалізацію, саморефлексію
в особистісному, професійному, духовному аспектах. Чинниками, що
характеризують високий рівень акме-позиції, можуть виступати такі:
ініціатива, схильність до експериментування, здатність до інтеграції
управлінських умінь, мобільність, контактність, корпоративність.
У свою чергу, акмеологічна дія – розуміння, прийняття, підтримка,
допомога учасникам навчально-виховного процесу під час розробки та
виконання управлінських рішень, сприяння розвитку кожного педагога
на основі дослідження його як особистості, що розвивається та
є конкурентно спроможною.
Отже, результати проведеного нами дослідження показують, що
в організації роботи з кадровим резервом не останнє місце посідають
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питання самовдосконалення та здатності майбутніх керівників навчальних закладів ефективно здійснювати свою професіональну діяльність та водночас жити повноцінним життям. Відтак, саме акмеологія
містить нові можливості розгляду професійного становлення керівника
з огляду на «акме» – умови досягнення вершин управлінської
діяльності.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В ШКОЛІ
У статті розглядаються аспекти сучасного підходу до організації та
розвитку учнівського самоврядування в школі як універсальної форми
активності дітей, а також як простору для прояву особистісних проблем учнів.

Навчати демократії, формувати демократичні принципи й засади,
розвивати демократичну культуру у підростаючого покоління потрібно
зі шкільних років. Саме в стінах навчальних закладів у дітей
формуються ті якості, які потім у дорослому житті допоможуть їм стати
гідними громадянами України. Побудова гуманного демократичного
суспільства ставить перед нами, педагогами, багато складних проблем,
що стосуються виховання особистості школяра. Вирішення цих
проблем дасть можливість знайти правильні шляхи, методи, форми
виховної роботи. Адже суспільно важливе завдання, що стоїть перед
педагогами – це виховати вільних і незалежних, рішучих і відважних,
здатних на творчий пошук, критично мислячих людей, отже, виховати
високоморальних, активних громадян.
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Сьогодні учнівське самоврядування як підхід до організації
навчально-виховного процесу має потенційні можливості для реалізації
молодіжної участі в процесах прийняття рішень на рівні школи. В тім,
форми, яких воно набуває в сучасній школі, організаційні принципи,
мотиви і діяльність учасників, ставлення до нього учнівської молоді
змінюються відповідно до провіднихтенденцій освіти і сучасного
українського суспільства загалом.
Виховання базується на розвитку у дитини якостей, які допомагають їй реалізувати себе, як частину суспільства, і як неповторну
індивідуальність з її специфічними запитаннями і індивідуальними
засобами самореалізації. Тобто, обрати оптимальний режим інтелектуальних, емоційних, фізичних навантажень, правильно реагувати на
невдачі та успіхи, сконцентруватись на відповідному типі трудової
діяльності й оптимальній формі проведення вільного часу. Учнівське
самоврядування, у свою чергу, створює можливість для життєвого самовизначення учнів, що означає розкриття перед ними світу людських
взаємин у всій їх складності й суперечності, виділення тих моделей
взаємодїї між людьми, котрі можуть вести до успіху. Це спонукає
дитину звертатись до свого внутрішнього світу, оцінювати свої позитивні надбання і не використані можливості, вибудувати індивідуальну програму життєдіяльності на близьку і більш віддалену перс пективу, цілеспрямовано створювати особистісно-значущі життєві смисли.
Учнівське самоврядування створює простір для прояву особистих
проблем дітей, із сукупності яких складається їх власне життя. Як
організувати процес виховання учнів? Як зробити його змістовним та
ефективним? Ці питання постали перед школою в час складних соціально-економічних перетворень в Україні. Відповіді на ці запитання
знаходимо у сутності учнівського самоврядування, яке є універсальною формою активності, яку можна з однаковим успіхом вважати, як
способом організації буття шкільного колективу, так і чинником творчої
самореалізації особистості. Воно має на меті через широко розвинуту
систему органів самоуправління забезпечити включення учнів до організаторської роботи, до управління справами колективу; сформувати
права і визначитися з обов’язками учнів; сформувати почуття
господаря класу, школи, міста, держави.
Досвід роботи учнівського самоврядування Херсонської гімназії
№3 свідчить, що самоврядування дозволяє учням розвинути такі соціальні якості людини, як толерантність, критичність та конструктивність
мислення, повагу до власної та чужої праці, оптимізм, гуманізм, здатність до самоаналізу і самовиховання. Воно спонукає до осмислення
власної ролі у життєдіяльності колективу і є реальним фактором формування демократичних, правових засад і традицій у міжособистісному
спілкуванні дітей, їх підготовки до розбудови громадського суспільства
нашої країни. І, нарешті, учнівське самоврядування є організацією, що
складається з учнів, створена учнями й існує для учнів.
Творча Рада (ТР) та «Школа лідерів» Херсонської гімназії №3 –
дієве учнівське самоврядування, найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, складається з дванадцяти комісій, по 20 учнів
у кожній, по одному з кожного класу (5-11класи), ними керують
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радники Президента, консультативну допомогу здійснюють вчителіконсультанти. Очільником Творчої Ради є Президент гімназії.
«Школа лідерів» дає можливість розвитку особистості, яка не
тільки знає, але і практично вміє досягати успіху у різних сферах
діяльності, тобто особистість, яка не розгубиться при вирішенні
життєвих ситуацій. Метою діяльності Школи лідерів є розкриття
особистісного потенціалу учнів, розвиток їхніх здібностей, а також
організація групової роботи. Завданням навчання лідерів є набуття
навичок відповідальної поведінки; формування навичок планування
діяльності та організації роботи в команді; формування навичок
ділового спілкування; набуття практичних вмінь само презентації.
Склад групи розрахований на офіційних (формальних) лідерів класів,
обраних старостами, представників шкільного парламенту, та неофіційних (неформальних), виявлених на основі соціометрії; оптимальна
кількість – 10-15 осіб. На заняттях використовуються такі методичні
прийоми: інформаційне повідомлення, експрес – діагностика, мозковий
штурм, тренінгові вправи, рольова гра, бесіда, обговорення, міні-твір,
театралізована гра. Загалом стиль діяльності (ТР) та «Школи лідерів» –
це інновації, ексклюзив, креативність. Нами визначено стратегічні
напрямки діяльності: «Поважаю себе, подаю руку молодшим, схиляю
голову перед старшими»; « Українська держава потребує освічених
і порядних людей»; « Навчання – особиста справа, але державної
ваги» (цей напрям ми вважаємо пріоритетним).
Нами приділяється увага оцінюванню рівня сформованості лідерських компетентностей, яке здійснюється через моніторинг не лише
навчальних досягнень та рівня вихованості учнів, що є традиційним,
але й участі школярів у колективно творчих справах гімназії, району,
міста, області, роботи комісій самоврядування по класах.
Отже, головне завдання в організації учнівського самоврядування полягає в тому, щоб через розвиток соціальної активності учнів
виховувати в учнів почуття власної гідності, надати їм можливість
проявити себе у суспільно орієнтованих справах. Ми впевнені, що
майбутнє розкриває великі перспективи та можливості для лідерів, що
пройшли навчання у «Школі лідерів». У перспективі – багато нових
цікавих справ, які нададуть можливість залучити якомога більше учнів
до суспільно значущої праці, набуття практичного досвіду в громадському житті.
Донченко І. А.
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ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ
ПЕДАГОГА У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ
Анотація. У статті розкрито сутність педагогічної підтримки професійного саморозвитку педагога у системі післядипломної педагогічної освіти.
Визначено, що вона має відбуватися за рахунок створення рефлексивного
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середовища, яке забезпечить розвиток їх позитивної професійної Я-концепції,
здатності до самоорганізації професійної діяльності та рефлективності.

Професійний саморозвиток як здатність педагога цілеспрямовано
організовувати процес набуття якісних змін у власній педагогічній
діяльності є одним з необхідних умінь сучасного педагога. Оскільки
педагог не здатний до власної самоорганізації та саморозвитку не
спроможний створити умови для формування цих навичок у учнів.
Процес професійного саморозвитку є вельми складним процесом і передбачає створення певних умов. Однією з таких умов, на наш погляд,
є організація педагогічної підтримки професійного саморозвитку
педагогів на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти.
Метою статті є визначення особливостей педагогічної підтримки
професійного саморозвитку педагогів у системі післядипломної
педагогічної освіти.
Під педагогічною підтримкою педагогів ми розуміємо спеціально
організовану і методично забезпечену психолого-педагогічну діяльність науково-педагогічних кадрів ІППО, спрямовану на надання
превентивної та оперативної допомоги педагогам у вирішенні їх
індивідуальних проблем, пов’язаних з їх розвитком як суб’єктів
професійної діяльності.
Семантичний та педагогічний зміст поняття «підтримка» полягає
в тому, що підтримувати можна лише те, що вже існує, тобто
відбувається підтримка розвитку самостійності та самості особистості.
Предметом педагогічної підтримки стає, таким чином, процес спільного
визначення власних інтересів, цілей, можливостей та шляхів
подолання перепон, які заважають самостійно досягати бажаних
результатів у процесі професійного розвитку педагога [4, с. 3].
Методологічні та культурні основи педагогічної підтримки в галузі
освіти пов’язані з гуманістичними традиціями та антропологічним
підходом у побудові педагогічного знання та практики [7, с. 25].
Педагогічна підтримка базується на таких принципах:
 цілісності, згідно з яким усі засоби педагогічної підтримки
становлять цілісну систему;
 систематичності – педагогічна підтримка має здійснюватися
систематично, бо епізодичне її здійснення не призводить до бажаних
результатів;
 діагностичності – полягає в необхідності проведення
діагностики особистісних змін у процесі педагогічної підтримки та
здійснення на цій основі корекційних впливів;
 діалогічності, згідно з яким спілкування будується на основі
емпатії, співпереживання іншому, обміну особистісними смислами,
доброзичливості, свободи вибору в різноманітних ситуаціях;
 контекстності – вона здійснюється в контексті вирішення
проблем, що виникають у процесі виконання професійної діяльності;
 варіативності, який полягає у підборі системи засобів педагогічної підтримки з урахуванням індивідуальних особистісних якостей
педагогів;
 динамічності, що передбачає різноманітність методів організації діалогічної взаємодії [5].
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Педагогічна підтримка є допомогою в саморозвитку та здійснює
функцію індивідуалізації освіти. Відмінність педагогічної підтримки як
особливої професійної діяльності від звичайної людської підтримки
полягає в тому, що її суб’єкти при виникненні проблеми можуть
перетворити її на освітню ситуацію, і тим самим створити умови для
розвитку здібностей до саморозвитку [3].
Мета
педагогічної
підтримки
професійного
саморозвитку
педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти, таким чином, –
це супровід педагога в процесі подолання ним тих труднощів, які
виникають у нього при зустрічі з зовнішніми професійними нормами та
вимогами. Завданнями викладача, який забезпечує процес професійної
підтримки, нами визначені такі:
 надати педагогу можливість конструктивного вирішення
проблемних ситуацій професійного саморозвитку за рахунок надбання
досвіду проектування власної позиції відносно цих ситуацій;
 створити умови для розвитку суб’єктної позиції педагогів,
такої позиції, яка передбачає: по-перше, наявність розвинутої
професійної самосвідомості, що забезпечує самостійний вибір; подруге, наявність волі як механізму утримання концентрації уваги та
зусиль, спрямованих на практичну діяльність зі здійснення вибору; потретє, наявність діяльності, яку необхідно спланувати та реалізувати,
а отже, наявність уміння здійснювати проектування.
Викладач ІППО у цій ситуації є засобом, за допомогою якого
педагог здатний зайняти рефлексивну позицію щодо проблемної
ситуації. Забезпечення рефлексивного простору можливе лише на
основі проектного підходу [4, с. 55].
Підтримка організовується як процес переведення життєвої
ситуації педагога у проект професійної ситуації, через яку особистість
здобуває можливість зайняти рефлексивну позицію відносно проблемної ситуації, знаходити адекватні способи, які дають їй змогу
вибудовувати та реалізовувати власну позицію в ситуації, що
склалася [4, с. 57].
Педагогічна підтримка, перш за все, спрямована на розвиток
творчої самоорганізації особистості [6, с. 87] та на індивідуалізацію
навчального процесу за рахунок допомоги у вирішенні проблем та
допомоги в пізнанні себе [2, с. 48]. Індивідуалізація – це діяльність
суб’єктів навчального процесу, спрямована на підтримку та розвиток
того одиничного, особливого, своєрідного, що закладено у цього
індивіда від природи або що він набув у результаті індивідуального
досвіду [1, с. 41].
Найуспішніше педагогічна підтримка реалізується за рахунок
створення рефлексивного середовища, завдяки якому педагоги можуть
зайняти рефлексивну позицію стосовно проблеми та на цій основі
самостійно проектувати власну діяльність, спрямовану на вирішення
проблемної ситуації.
Причому рефлексивне середовище – це сукупність змістовних,
організаційних та смислових факторів, завдяки яким можливий процес
переосмислення особистісного досвіду взагалі, а в контексті нашого
дослідження – власного досвіду як суб’єкта професійної діяльності.
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Основною психолого-педагогічною установкою освітнього процесу,
який перебуває в умовах рефлексивного середовища, є наближення
особистісного та професійного досвіду.
Важливою особливістю рефлексивного середовища є можливість
реалізації в ньому розвивальної взаємодії з іншими суб’єктами
професійної діяльності. Її складовими є зміст, розвивальні ситуації,
процес взаємодії, способи організації та реалізації цієї взаємодії,
готовність до взаємодії, внутрішньоособистісні умови її продуктивної
реалізації, результат взаємодії.
Концептуальними положеннями, на яких базується побудова
рефлексивного середовища, є положення про особистісно-комунікативну зумовленість рефлексії.
По-перше, для створення рефлексивного середовища необхідним
є сприйняття педагогом усіх інших суб’єктів взаємодії як партнерів зі
спільної діяльності.
По-друге, при певному способі організації взаємодії творчий
потенціал групи суттєво підвищується порівняно з ситуацією, коли
певне завдання вирішує окремий суб’єкт.
По-третє, через створення рефлексивного середовища можливі
активізація та формування предметно-операційних компонентів
професійної самосвідомості.
Метою створення рефлексивного середовища є забезпечення
професійної комунікації у процесі оволодіння уміннями аналізу та
корекції професійної Я-концепції, уміннями здійснювати професійну
самоорганізацію та уміннями рефлексувати, тобто здійснювати професійну рефлексію. Рефлексивне середовище сприяє розвитку регулятивного рівня професійної самосвідомості педагога в процесі курсової
та міжкурсової підготовки.
Таким чином, організація педагогічної підтримки професійного
саморозвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти
має відбуватися за рахунок створення рефлексивного середовища, яке
забезпечить розвиток їх позитивної професійної Я-концепції, здатності
до самоорганізації професійної діяльності та рефлективності.
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ФОРМУВАННЯ ПОЛЯ КРЕАТИВНОСТІ ЗАСОБАМИ ПЕРЕДОВИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Стаття має на меті розкрити основні положення сучасних педагогічних
підходів. Серед них автор виділяє теорію актуалокреативогенезу. Шляхом
екстраполяції теоретико-методологічних прийомів, вдається провести
компаративний аналіз передових навчальних технологій.

Діяльність вчителя у XXI столітті зумовлена чинниками, які надзвичайно швидко змінюються у нашому плинному світі. Цілепокладання перспективного досвіду формується під впливом інформатизації
суспільства та замовлення, яке висувають вчителям суспільство і держава. Сучасний етап розвитку суспільства вимагає формування
особистості, в якій гармонійно поєднується здатність до критичного
мислення, ґрунтовні знання, бажання удосконалювати їх, оперативні
вміння та навички, що дають змогу здійснити особисту соціалізацію,
громадянська позиція, гуманістичне світосприйняття.
Кожний справжній вчитель повинен формувати свою власну
педагогічну систему, яка допоможе створити найкращі умови для отримання знань учнями, перетворення здобутих знань на переконання
і застосування їх у життєвих ситуаціях. Мета статті – обрати педагогічні стратегії, що забезпечать здатність учня ефективно діяти за
межами навчальних ситуацій, продуктивно розв’язувати в повсякденному житті реальні проблеми.
Всі завдання, що походять з мети можна реалізувати, якщо
діяльність суб’єктів процесу навчання, вчителя та учня, поєднати
в одному креативному полі. Над проблемами креативності працюють
психологи Б. Теплов, В. Шадриков, А. Матюшкін, Я. Пономарьов,
Д. Богоявленська, М. Гнатко та інші. Познайомившись з працями цих
вчених, автор став прибічником психології креативності.
Теоретичним підґрунтям досліджуваної педагогічної системи
є теорія креативного розвитку дитини.
Серед багатьох визначень креативності автору близьким є визначення Е. Фрома: «Креативність – це здатність дивуватися, відшукувати
рішення в нестандартній ситуації, спрямованість на нове і вміння
глибоко усвідомлювати власний досвід». Відповідно, поле креативності
– психолого-дидактичні умови для прояву і розвитку творчого
потенціалу дитини з метою реалізації її власної індивідуальності.
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Розробляючи концептуальні засади поля креативності, враховуються основні положення теорії актуалокреативогенезу. Вона базується на твердженні, що розвиток людини є безперервним, і кожна дитина
від народження має творчий потенціал, який реалізується в процесі її
дорослішання.
На думку автора, створити поле креативності – означає досягти
перетворення потенційної (природженої) творчої активності в актуальну (набуту) творчу активність.
Складовими поля креативності вважаються:
Підсистема «Я – вчитель» – створює умови поля креативності,
використовуючи різноманітні педагогічні технології.
Підсистема «Я – учень» – активна особистість у полі креативності, здатна реалізувати технології і розвивати творчу особистість.
Яку сучасну дидактичну проблему дає змогу розв’язати
створення поля креативності?
З одного боку, вважається, що використання окремих елементів
технології призводить до її руйнування як системи і не забезпечує
гарантії досягнення поставлених конкретних завдань. З іншого боку,
вчені переконані, що будь-яка технологія гальмує творчість. Розв’язати
цю проблему вдається, створивши поле креативності, що поєднує
технологію повного засвоєння матеріалу як базову технологію,
елементи педагогічних технологій, що розвивають творче мислення
відповідно до фаз «актуалокреативогенезу».
Як же функціонує педагогічна система у полі креативності
з урахуванням фаз «актуалокреативогенезу»? Створюючи це
поле, було використано поняття «актуалокреативогенез» (АКГ).
Результати дослідження засвідчили, що АКГ має три основні періоди:
дошкільний (3-7 років), шкільний (7-17 років) та постшкільний вік (1720 років і більше).
Навчальний простір творчості неможливий без ґрунтовних
базових знань: «Я знаю, я розумію, значить – мислю». В основу формування поля креативності у всіх періодах АКГ покладено технологію
повного засвоєння матеріалу шляхом інтенсифікації навчального процесу на основі опорно-схемо-знакових моделей. Застосування цієї технології дає змогу швидкими темпами вивчати матеріал,
навчати дітей від простого до складного, досягати безконфліктності,
гласності, творчої перспективи у навчанні. На уроках повинні
використовуватися такі форми організації навчального процесу:
 індивідуальна,
 командна,
 групова,
 робота в парах,
 робота консультантів.
Оцінюючи всі переваги цієї технології, варто подолати такий її
недолік, як схематизація матеріалу, що не сприяє формуванню уявлень
про складність і неоднозначність історичного процесу. Помітною вадою
технології стало нехтування індивідуальними особливостями сприйняття матеріалу учнями, нав’язування вчителем власної інтерпретації
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історичних явищ і подій. Ці недоліки спонукають до модернізації
технології.
У 5 класі учні вперше зустрічаються з опорними сигналами.
В 6 класі схемо-знакова модель є малюнковою. У 7-9 класах застосовую структуровану модель, яка відповідає схемі аналізу, характеристиці діяльності, характеризує процеси тощо. У 10-11 класах учні доповнюють чи самостійно створюють свою базову модель, або отримують опорний алгоритм, за яким вивчається цілий розділ. Застосування
схемо-знакових моделей надає можливість поєднати вивчення змісту
теми відповідно до програмових вимог із самостійною роботою учнів та
вивільнити час для проведення уроків в полі креативності.
Вказана технологія має всі ознаки креативної, тому що під час
роботи над проектами є можливість запропонувати учням креативні
методи навчання: метод Неймана, метод часових обмежень, метод
швидкісного ескізування, метод вигадок, метод «Якби…», метод
запитань, нейролінгвістичне програмування (НЛП). Самонавчання,
пробудження ініціативи й зацікавлення, особистісний і діяльнісний
підхід, соціалізація історичних знань, формування особистісних та
предметних компетентностей – такі цілі гармонійно включають проектну технологію у поле креативного навчання. Робота по створенню
проекту чітко спроектована, має чітку організаційну структуру, включає такі етапи діяльності, як виконання, звіт та презентація. Завершується проектна діяльність оцінюванням і обов’язковою рефлексією.
Учень у полі креатнвності виступає як суб’єкт навчання. Зробити
його діяльність активною допомагає використання інтерактивних
технологій навчання. У середній ланці варто використовувати окремі
вправи інтерактивного навчання: «Навчаючись – вчу», «Ажурна
пилка», «Займи позицію», «Гроно», «Береги очікування», робота
в парах, робота в групах, різноманітні рефлекторні вправи. Проводячи
урок за інтерактивною методикою, потрібно вести його відповідно до
структури таких занять.
Відповідно до теорії АКГ у старшій школі розгортається процес
набуття самостійного актуального креативного статусу. Автор продовжує використовувати технології повного засвоєння матеріалу (проектну та інтерактивну), проблемне навчання. Крім того, впроваджуються
також нові для учнів технології: лекційно-семінарсько-залікову та
технологію осмислювально-концентрованого навчання (ОКН).
Все те, що притаманне семінарським заняттям як складовій
лекційно-семінарської технології, сміливо можна віднести до поля
креативності у «індивідуаційній» фазі АКГ.
Технологія осмислювально-концентрованого навчання дає
змогу перебудувати не тільки зміст навчання, але й класно-урочну
систему. Уроки за цією технологією є проявом особистісно орієнтованого навчання. Ця технологія може забезпечити концентрацію
навчання у полі креативності.
Проявом навчання в полі креативності у старшій школі є проблемне навчання, яке відбувається через уроки-диспути, дискусії,
дебати. Елементи дискусій, розв’язання проблеми провідні педагоги
використовують на більшості своїх уроків. Та тільки у старшій школі
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діти готові до проведення уроків-диспутів, оскільки на такі уроки
виносяться складні питання, що потребують ґрунтовних наукових
знань, розуміння та осмислення проблем.
Проявом креативного поля є позаурочна діяльність вчителя.
Системною ця робота стає тоді, коли вперше учні приступають до
написання учнівських робіт. Вважається дуже цінним навчити дітей
просуватися у творчому розвитку, усвідомлюючи свої власні дії, ставлячи перед собою міні-мету і досягаючи її. Не менш важливим є також
уміння рецензувати роботи, виступати у ролі опонентів під час захисту.
Які ж результати має вчитель, що працює у створеному
полі креативності?
Перш за все, це успішність учнів. Вчитель, який взявся діяти
у полі творчого розвитку учнів, не може не створити своє власне
креативне поле педагогічного пошуку. Воно має включати творчий
підхід до кожного уроку, участь у науково-методичній роботі школи,
виступи на міських та обласних методичних об’єднаннях, перед слухачами курсів підвищення кваліфікації, на обласних та всеукраїнських
конференціях.
Отже, розуміння психолого-педагогічної проблеми поля креативності дозволяє створити педагогічну систему, яка дає змогу виконати
суспільне замовлення, задеклароване у Концепції розвитку загальної
середньої освіти, – допомогти дитині ствердитись як цілісній
особистості, активному громадянину.
Жорова І. Я.

*

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ НА ЗАСАДАХ
ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ
У статті розглянуто проблеми післядипломної освіти в України в контексті сучасних гуманістичних тенденцій. Визначено особливості навчального
процесу в закладах підвищення кваліфікації на основі аксіологічного,
акмеологічного та андрагогічного підходів, які розкривають діяльність
педагога крізь призму самовдосконалення в освітньому просторі та особливе
ставлення людини з базовою освітою і професійним досвідом до навчання.

Піднесення освіти на якісно новий рівень, відродження і розбудова національної системи освіти взаємопов’язані з її гуманізацією,
перенесенням особистості у центр інтересів держави, її освітньої
політики і навчальних процесів у кожній з ланок системи безперервної
освіти. Розвиток особистості того, хто навчається, має перетворитися
на мету функціонування освітніх систем.
У цьому контексті особливої ваги набуває проблема гуманізації
педагогічної освіти, оскільки виховувати особистість може тільки
особистість. А отже гуманізація сучасної школи починається із
гуманізації освіти вчителів.

*
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Проблемам освіти дорослих, фахівців з певним життєвим і професійним досвідом присвячені роботи С. І. Зміївого, Н. Г. Ничкало,
В. В. Олійника, Н. Г. Протасової. Теоретичні та методичні засади освіти
дорослих висвітлені також у працях А. І. Анциферової, С. Г. Вершловського, В. Б. Гаргай, Ю. М. Кулюткіна, О. В. Онушкіна, Н. Г. Протасової, В. Г. Сухобської, Ю. В. Укке.
Науковці Г. О. Бермус, К. В. Бондаревська, М. В. Кларин,
М. Ю. Красовицький, В. В. Олійник, Н. Г. Протасова, Т. І. Сущенко,
К. П. Тонконога у своїх працях розглядають проблеми гуманізації освіти та особистісного орієнтування процесу навчання у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Але слід зауважити, що
дослідники приділяли увагу, переважно, загальним підходам та теоретичному обґрунтуванню гуманізації освіти дипломованих педагогів,
технологічні ж питання реформування даної галузі освіти педагогічних
кадрів залишаються малорозробленими.
Філософія освіти і освітня політика української держави повсякчас ґрунтувалися на соціоцентричному підході, який акцентує увагу на
максимальній суспільній користі людини та передбачає, що результатом освіти є оволодіння визначеними знаннями, вміннями і навичками.
Втім, сучасне суспільство зацікавлене в подоланні надмірної технологізації освітньої галузі. Так, Є. П. Голобородько наголошує на тому, що «…в психолого-педагогічній науці розробляються теоретико-методологічні засади педагогіки «сильної духовної дії». Уводиться категоріальне поняття «справа життя», що передбачає переорієнтацію
з когнітивно-інтелектуальних на емоційно-етичні духовні засади. Адже
це закладено в суті нашої вітчизняної педагогіки – людиноцентрованої
на відміну від західноєвропейської – технологічно центрованої» [1, с.84].
Не викликає сумніву, що зміна однієї парадигми на іншу обумовлює реконструювання всієї області педагогічних знань на нових засадах, а саме: формування нових знань про особистість, джерела її саморозвитку, процес неперервного професійного удосконалення тощо.
Так у наукових працях виведено й обґрунтовано закономірність
процесу збільшування освітніх потреб, яка полягає у тому, що чим вищий освітній рівень особистості, тим активніше вона прагне до продовження освіти. При цьому освіта не тільки вдовольняє і розвиває професійні та духовні потреби фахівця, а й стимулює розвиток нових. Таким
чином, у галузі освіти проявляється закон збільшування освітніх потреб, що виявляється потужнім механізмом розвитку системи післядипломної освіти педагогів взагалі та підвищення кваліфікації, зокрема [5].
На сучасному етапі розвитку освіти актуалізується значення
гуманістичного підходу, що визначає детермінантою людиноцентристську тенденцію в розвитку сучасного цивілізованого світу, визнання
самоцінності особистості кожного суб’єкта педагогічного процесу.
Гуманістична методологія розширює розуміння сутності професійно-педагогічної діяльності і розглядає її крізь призму особистісних
структур педагогічної діяльності, акцентуючи на тому, що вчитель не
тільки технологічно виконує професійні завдання, а й активно
переосмислює на рефлексивний основі компоненти педагогічного
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процесу, надаючи їм особистісного смислу, проявляючи таким чином
педагогічну творчість на основі, насамперед, самоорганізації [3].
Методологічна значущість гуманістичних орієнтирів в контексті
студіювання професіоналізму педагога визначається ціннісним засадами, що зумовлює актуальність аксіологічного підходу.
Аксіологічний підхід дозволяє розглядати професіоналізм педагога з боку ціннісної сфери особистості. Такий підхід передбачає
перенесення акцентів з технократичних тенденцій у розумінні успішності педагогічної праці на формування певних ціннісних домінант, що
мають забезпечити соціальну і професійнозначущу спрямованість
життєвої активності вчителя.
Дослідники відзначають надзвичайну різноманітність та суперечливість педагогічних цінностей. Втім розглядаючи їх як умову і певний
вид професійної діяльності поділяють педагогічні цінності на рівні:
індивідуально-особистісний (аксіологічне «Я» педагога), професійногруповий (сукупність принципів, що регулюють педагогічну діяльність
у окремих професійних групах), соціально-педагогічний (характер
і зміст суспільної свідомості). Таким чином, у процесі педагогічної
діяльності об’єктивні педагогічні цінності суб’єктивуються на практиці,
що обумовлює формування індивідуальної концепції сенсу професійнопедагогічної діяльності вчителя і є показником його педагогічної
культури та особистісно-професійного розвитку [7].
Аналіз наукових розробок, присвячених проблемам післядипломної освіти свідчить, що провідною ідеєю сьогодення є гуманізація освіти фахівців, перенесення у центр уваги освітніх систем індивідуальних
освітніх потреб і можливостей педагогічних працівників, всебічний
і гармонійний розвиток особистості педагога у процесі його освіти
й навчання, підвищення ролі самоосвіти у професійному становленні та
розвитку педагога. У цьому контексті, без сумніву, слушною є думка
В. В. Олійника, який вважає, що категорія безперервної освіти може
визначатися як закономірність розвитку суспільства, в якому розвиток
індивіда як самоцінності – основний ресурс створення дійсно гуманістичного суспільства [8]. Тобто верхньої межі досконалості не існує,
людина, фахівець-професіонал удосконалюється протягом усієї своєї
педагогічної кар’єри, тому проблеми особистісно-спрямованої освіти та
навчання педагога у системі післядипломної освіти і підвищення
кваліфікації зокрема, набувають в сучасних умовах загальнодержавного значення.
Саме тому сьогодення фокусує увагу на проблемі професійного
розвитку особистості в площині акмеологічного підходу, який розкриває освітню діяльність педагога крізь призму самовдосконалення
людини в освітньому просторі, досягнення нею найвищого інтелектуального, професійного та духовного розвитку. Пріоритетними ознаками
акмеологічного підходу у післядипломній освіті є вдосконалення людини на всіх етапах її життя; можливість особистісного та професійного
розвитку у діяльності груп; оптимістичний погляд на людину та її
майбутнє.
Акмеологія визначається як «галузь наукового знання, комплекс
наукових дисциплін, об’єктом вивчення яких є людина в динаміці
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самоактуалізації творчого потенціалу, саморозвитку, самовдосконалення, самовизначення у різноманітних життєвих сферах самореалізації, у тому числі в освіті, самостійній професійній діяльності, системі
підвищення кваліфікації» [6, с. 27–28].
Дослідження в галузі акмеології дозволяють розрізняти дорослість як кількість прожитих років і зрілість як якісний показник
життєвого і професійного досвіду. Науковці визначають, що період
зрілості у людини може наступити у віці між 20 і 60 роками і поділятися
на часові інтервали (фази) у 7–10 років. Кожна фаза завершується
кризою розвитку, що супроводжується стрибком з нижчої вікової фази
на вищу та обумовлена наявністю енергопотенціалу для вікового
новоутворення  7.
Акмеологічний підхід до реалізації потенціалу педагога у післядипломній освіті визначає такі закономірності:
 зрілість особистості вчителя є важливим чинником його
професійного становлення;
 особистий розвиток знаходиться у залежності від процесу
професіоналізації;
 особливості особистості вчителя впливають на процес і результати його професійної діяльності;
 формування і розвиток особистості відбувається у процесі
професійної діяльності та піддається впливу [6].
Питання гуманізації середньої та вищої освіти нині достатньо
висвітлені з точки зору технології впровадження, але вони частіше
малопридатні у системі освіти дорослих і не розраховані на її
специфіку. Разом з тим, очевидно, що розглядати сьогодні питання
освіти окремо від проблеми реформування системи підвищення
кваліфікації педагогів у напряму її гуманізації просто неможливо.
У цьому контексті доцільно акцентувати увагу на наукових розробках,
присвячених особливостям навчання дорослої людини з базовою
освітою і професійним досвідом, а саме андрагогічному підходу.
Визначення сутності андрагогічного підходу обумовлене такими
характеристиками дорослої людини як: самостійність у прийнятті
рішень; досвід як джерело знань; прагматичність у формуванні мотивів
до навчання; практичність отриманих знань.
Особливе ставлення людини з базовою освітою та професійним
досвідом до навчання обумовлюють андрагогічні принципи організації
освітньої діяльності, що відрізняються від педагогічних. Так, педагогічні принципи, що реалізуються в процесі первинної професійної
освіти, базуються на сприйнятті соціального досвіду, рольова позиція
того, хто навчається здебільшого є пасивною, що зумовлено несформованістю професійно орієнтованих знань, умінь і навичок. Тоді як
«доросла людина сприймає себе самостійною, є самокерованою особистістю; має достатній запас життєвого, професійного досвіду, що допомагає здійснювати самоаналіз і цілепокладання освітньої діяльності;
готова до навчальної діяльності, за допомогою якої можна вирішувати
професійні проблеми, досягти конкретних цілей; намагається
застосовувати у своїй практиці набуті знання і навички»  2, с. 13.
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Визначені характеристики дорослої людини, її ставлення до
процесу і результатів освітньої діяльності обумовлюють андрагогічні
принципи навчання:
 власний життєвий та професійний досвід – найважливіше
джерело отримання знань;
 досвід колег як джерело знань;
 актуальність групової роботи та спільної діяльності того, хто
навчається з тим, хто навчає;
 індивідуалізація навчання, що враховує рівень підготовки,
досвід та особливості особистості того хто навчається;
 прагматичне цілепокладання освітньої діяльності;
 переорієнтація з акумуляції знань на їх практичне використання;
 процес навчання як складова і стимул самоосвітньої
діяльності (розвиток освітніх потреб) 4.
У контексті зазначених андрагогічних принципів навчання актуалізується питання підвищення ефективності сучасної післядипломної
освіти педагогів, що вимагає не тільки усвідомлення особливостей
освіти дорослих, фахівців з певним життєвим та професійним досвідом
і врахування їх у процесі навчання, а й необхідності розробки нових
методик, технологій навчання, адекватних системі вітчизняної освіти,
конкретним умовам життя і праці педагогів. Таким чином андрагогічний підхід має стати основою функціонування системи підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів. Технології і методики навчання
фахівців повинні розроблятися з урахуванням конкретних особливостей даної системи, а їх упровадження передбачає вдумливу творчу
співпрацю науковців, практиків післядипломної освіти, її організаторів
та самих слухачів.
Таким чином, реалізація андрагогічного підходу у післядипломній
освіті педагогічних кадрів виключає стандартизацію навчального
процесу і передбачає різноманітність моделей навчання, що носять
варіативний характер в залежності від міри дорослішання людини,
розвитку її особистості, збагачення життєвого і професійного досвіду.
Аналіз науково-методичних джерел дозволяє зробити висновок
про те, що на сучасному етапі розвитку суспільства система післядипломної освіти займає особливе місце у становленні особистості
педагога, сприяє реалізації духовного потенціалу та професійному
вдосконаленню. Акмеологічний підхід у неперервній освіті вчителів
сприяє усвідомленню ними закономірностей саморозвитку та руху до
продуктивної творчої діяльності як вершини професіоналізму.
Організація освітньої діяльності педагогів на андрагогічних засадах
передбачає зміщення акцентів у післядипломній освіті у напряму
визначення провідної ролі вчителя стосовно реалізації власного
навчання у курсовий і міжкурсовий періоди та самоосвіти.
Перспективи подальшої наукової розробки означеної проблеми
вбачаються у ґрунтовних теоретичних і практичних розробках
стосовно розвитку професіоналізму педагогів та специфіки організації
їх освітньої діяльності з урахуванням досягнень андрагогіки та
акмеології.
83

Література:
1. Голобородько Є. П. Сучасні аспекти професійного становлення: реалії
і перспективи // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах. /
редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / Південноукр. регіон. ін-т
післядиплом. освіти пед. кадрів.  Випуск 5. – Херсон: РІПО, 2010. –
С.83-86.
2. Городова Н. Андрагогіка, або Еліксир професіоналізму… Модель
особистісно орієнтованої підготовки педагогічних кадрів до творчої
діяльності / Ніна Городова, Олександр Кучерявий // Управління освітою.
 2002.  Число 17.  С. 1215.
3. Гузій Н. В. Категорія професіоналізму в теорії і практиці підготовки
майбутнього педагога : дис. … доктора пед. наук : 13. 00. 04 / Наталія
Василівна Гузій. – К., 2007. – 475 с.
4. Жорова І. Я. Розвиток професіоналізму педагога в контексті парадигм
післядипломної освіти початку ХХІ століття // Збірник наукових праць.
Педагогічний альманах. / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. /
Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів.  Випуск 10. –
Херсон: РІПО, 2011. – С. 290-294.
5. Зубко А. М. Андрагогічні засади інформаційного зв’язку у процесі навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів /
А. М. Зубко // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: РІПО, 2010. – Випуск 8. – С. 8287.
6. Кузьмина Н. В. Основание фундаментальной и синегретической акмеологии / Кузьмина Н. В., Пожарский С. Д. // Акмеологія – наука ХХІ століття : міжнар. наук. -практ. конф., зб. матер. / ред. кол. : З. Сіверс,
Е. Бєлкіна, Г. Данилова та ін. . – К. : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2005. –
Розд. 1. – С. 14–51.
7. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектновпроваджувальної діяльності: теорія і практика : монографія / Оксана
Яківна Мариновська.  Івано-Франківськ : Симфонія-форте : Полтава :
Довкілля-К, 2009.  500 с.
8. Олійник В. В. Безперервна освіта / В. В. Олійник // Світло. – 2000. – №3
(17). – С. 11-15.

Зінчук Н. А.

*

ЗМІСТ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті розглядаються питання визначення змісту та методичних засад
оцінки конкурентоспроможності навчального закладу. Подається обґрунтування поняття «конкурентоспроможність навчального закладу». Дана
характеристика та приклади застосування методів оцінки конкурентоспроможності навчального закладу.

Актуальність теми. Розвиток сучасного ринку освітніх послуг
передбачає розгортання конкурентної боротьби між навчальними
закладами, які пропонують аналогічні послуги споживачам. Кожен
заклад намагається підняти свій рейтинг завдяки підвищенню якості
освітньої діяльності, покращенню матеріально-технічної бази, залу*
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ченню висококваліфікованих педагогів тощо. Ці та багато інших
показників в умовах конкурентної боротьби визначають рівень конкурентоспроможності навчального закладу, за яким можна дати порівняльну узагальнюючу характеристику можливості (спроможності) навчального закладу задовольнити потреби споживачів освітніх послуг.
Метою даної статті є визначення та обґрунтування змісту
категорії «конкурентоспроможність навчального закладу», а також
ознайомлення із практичними методами оцінки конкурентоспроможності освітніх організацій.
Виклад основного матеріалу. Система освіти останнім часом
достатньо часто стає об’єктом наукових досліджень з точки зору
маркетингу. Маркетинг у сфері освітніх послуг, як зазначає І. В. Захарова, – це «економічний процес реалізації сервісної, цінової, комунікативної політики освітнього закладу у конкурентному середовищі ринку
освіти» [1, С. 16].
Вимірником здатності або потенційної можливості навчального
закладу до випередження конкурентів у наданні певних освітніх послуг
вважається конкурентоспроможність навчального закладу. При
здійсненні контент-аналізу даного поняття можна дійти висновку, що
конкурентоспроможність – це інтегрована багатогранна характеристика ефективності діяльності освітньої організації; поняття «конкурентоспроможності» розглядають:
 з позиції ресурсного потенціалу – як ринкова перевага навчального закладу над конкурентами за фінансово-економічними,
маркетинговими, виробничими, матеріально-технічними, кадровими
аспектами; можливість ефективної господарської діяльності та її
прибуткових результатів (В. А. Лазарєв, Н. І. Перцовський, Р. В. Свекатовскі)
 з позиції управління – як результат комплексу управлінських
та маркетингових дій, що виражає здатність навчального закладу
протистояти конкурентам на ринку освітніх послуг для утримання
і розширення зайнятого ним сегменту ринку освітніх послуг, постійне
пристосування до потреб замовників та своєчасна адаптація до змін
зовнішнього середовища (С. В. Волгіна, К. В. Кравченко, І. Б. Романова, А. В. Ромін, Л. І. Семенюк);
 з позиції якості – міра затребуваності цільовими споживачами
послуг навчального закладу, спроможність до надання якісних освітніх
послуг у відповідності до державних стандартів, що задовольняють
потреби суспільства та окремої особистості зокрема (В. М. Жмайлов,
І. В. Захарова, Н. І. Пащенко, Р. А. Фатхутдінов, А. Шендер).
Хотілося б відмітити, що конкурентні відносини на ринку освітніх
послуг можуть будуватися:
 за предметною ознакою, тобто конкуренція існує серед
аналогічних закладів, що охоплюють споживачів однаковими освітніми
послугами та задовольняють однакові освітні запити серед них;
 за функціональною ознакою, де конкурентна боротьба
відбувається за право здійснення освітніх послуг різними закладами;
при цьому ринок має бути насиченим так званими освітніми
«послугами-замінниками».
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У зв’язку з цим актуальним стала розробка методичних засад та
послідовності оцінки конкурентоспроможності навчальних закладів на
ринку освітніх послуг. Основними етапами оцінки конкурентоспроможності будь-якого об’єкта, у тому числі і навчального закладу,
є наступні:
 «вивчення проблеми;
 вивчення нормативно-методичних документів по оцінці та
іншим суміжним питанням;
 вивчення зовнішнього середовища та внутрішньої структури
об’єкта аналізу;
 вивчення кон’юнктури, параметрів ринку;
 збір вихідної інформації для оцінки конкурентоспроможності
об’єкта;
 приведення інформації у зіставний вигляд за визначеними
факторами;
 розробка технології оцінки;
 аналіз інформації за факторами конкурентоспроможності
об’єкта;
 оцінка конкурентоспроможності об’єкта;
 розробка пропозицій по формуванню програми підвищення
конкурентоспроможності об’єкта» [2, С. 277].
Р. А. Фатхутдіновим досліджені та описані загальні методи оцінки
конкурентоспроможності будь-яких організацій [2, С. 268-300]. Нами
відібрано два методи, які цілком можна адаптувати до оцінки
конкурентоспроможності навчальних закладів. Перевагою цих методів
є: простота використання, що для керівництва навчального закладу є
дуже важливим; наочність представлення результатів порівняльної
характеристики
ефективності
діяльності
навчальних
закладів.
Наведемо характеристику кожного з них.
Методика оцінки конкурентоспроможності методом порівняння
багатокутників. Послідовність аналізу та оцінки конкурентоспроможності за цим методом наступна:
 визначаються критерії оцінки конкурентоспроможності (зміст
та кількість критеріїв залежить від особливостей сегменту ринку
освітніх послуг, на якому працює досліджуваний навчальний заклад);
 визначається вагомість кожного критерію (або за вихідними
даними беруться критерії приблизно однакової вагомості);
 визначаються параметри шкали вимірювання мінімальних та
максимальних значень показника конкурентоспроможності;
 збираються вихідні дані по досліджуваному навчальному
закладу та по закладах-конкурентах;
 здійснюється побудова багатокутнику конкурентоспроможності, де на одному рисунку наводяться як мінімум три графічні зображення значень обраних критеріїв конкурентоспроможності закладів
(1 – досліджуваний навчальний заклад, 2 – «ідеальний» навчальний
заклад, 3 – заклад/заклади, що конкурують із досліджуваним навчальним закладом).
На рис. 1 наведено приклад застосування методу оцінки конкурентоспроможності навчального закладу методом порівняння багато86

кутників. За основу були обрані п’ять критеріїв – якість освіти, ефективність управлінської діяльності, обсяг фінансування, кадрове забезпечення, матеріально-технічна база. За кожним критерієм визначались
цифрові значення від 0 (мінімальне значення) до 5 (максимальне).

Рис. 1. Оцінка конкурентоспроможності навчального закладу
методом порівняння багатокутників

Методика оцінки конкурентоспроможності методом порівняння
накопичувальних балів. Послідовність застосування цього методу така:
 визначаються критерії оцінки конкурентоспроможності;
 визначається вагомість кожного критерію;
 визначаються параметри шкали вимірювання мінімальних та
максимальних значень показника конкурентоспроможності;
 збираються вихідні дані по досліджуваному навчальному
закладу та по закладах-конкурентах;
 здійснюється побудова допоміжної таблиці, у стовпчиках якої
вносяться цифрові дані (бали) досягнутих рівнів обраних показників
конкурентоспроможності по досліджуваному навчальному закладу,
«ідеальному» навчальному закладу та закладу/закладів-конкурентів;
 здійснюється аналіз даних (узагальнюючих балів) за
підсумковим рядком таблиці – максимальне значення буде у
«ідеального» навчального закладу, а позиції досліджуваного закладу
та закладу-конкуренту показують порівняльні конкурентні переваги на
відповідному сегменті ринку освітніх послуг.
У Табл. 1 за попередніми даними наведено приклад застосування
методики оцінки конкурентоспроможності навчального закладу
методом порівняння накопичувальних балів.
Таблиця 1
Визначення оцінки конкурентоспроможності навчального закладу
методом порівняння накопичувальних балів
Показники
Якість освіти
Ефективність управлінської діяльності
Фінансування
Кадрове забезпечення
Матеріально-технічна база
РАЗОМ

«Ідеальний» Досліджуваний
варіант
заклад
5
3
5
4
5
2
5
4
5
3
25
16

Закладконкурент
2
3
3
4
3
15
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Висновки. У даному дослідженні дається спроба привернути
увагу до питання впровадження маркетингового підходу у діяльність
сучасного навчального закладу, дослідження ринку освітніх послуг,
визначення конкурентних переваг навчального закладу та оцінки його
фактичної або потенційної конкурентоспроможності. Окреслено основні підходи до визначення поняття конкурентоспроможності та описані
методики оцінки конкурентоспроможності навчального закладу за
методами порівняння багатокутників та порівняння накопичувальних
балів.
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РОЛЬ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНОМУ
РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА
Автором викладено досвід співпраці навчального закладу з Херсонською академією неперервної освіти, схарактеризовано роль курсів
підвищення кваліфікації у професійному розвитку педагога.

У наш час основою успіху кожної людини є творчий підхід до
виконання будь-якої роботи, бажання експериментувати, удосконалювати зроблене. Крім цього, ці вміння та навички дають змогу кожній
людині стати індивідуальністю, що, в свою чергу, і робить її успішною.
Цій проблемі присвячені різноманітні психолого-педагогічні дослідження, які розглядаються на різноманітних конференціях, де особливе значення приділяється навчанню творчої діяльності. В результаті
дискусій на конференціях приходимо до необхідності формування
здібностей до винахідництва та конструювання, развиту технічного
мислення та творчого підходу учнів до роботи у процесі навчання та
виховання.
Виховати творчого учня може тільки творчий, активний вчитель,
який постійно самовдосконалюється, підвищує свій професійний рівень, саме тому комунальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» особливу увагу в свої роботі приділяє курсам підвищення
кваліфікації вчителів міста та області. Вже 70 років відомі науковці
закладу працюють у цьому напрямку.
Проходячи курсову перепідготовку слухачі курсів не тільки
оволодівають теоретичними знаннями, а й практичними навичками,
поповнюють свій багаж методичними новинками викладання свого
предмету. Так, наприклад, під час проходження курсів підвищення
кваліфікації вчителі фізики міста та учні відвідали майстер-клас по
*
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вдосконаленню практичного застосування закону Архімеда, по
виготовленню та запуску паперових куль та ракет космічної тематики
на базі Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45.
Цей методичний захід проводився для педагогів 5 років поспіль,
з метою підготовки до участі у Всеукраїнських змаганнях по паперовим
кулям. Виховні заходи цього напрямку на базі ЗОШ №45 стали
постійними. Так, у листопаді 2011р. учням 8-х класів було запропоновано принести виготовлені у школі повітряні кулі у вигляді
«Супутника» або «Ракети» і запустити їх у парку «Пам’яті» Таврійського мікрорайону. Цей захід відбувся у рамках ХІ-их Всеукраїнських
змагань по паперовим кулям космічної тематики під егідою Євроталанта та Мілсет, під девізом «Одне небо – один світ», присвячені 233 річниці заснування міста Херсона, 84-річчю дитячої технічної творчості
в Україні, 74-річчю АПЗ (Асоціація повітряних зміїв), 66-й річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні, 54-річчю запуску Першого
штучного супутника Землі.
У ході змагань відбувається відбір оригінальних моделей юних
авторів як кандидатів на участь у Міжнародних змаганнях та Міжнародній виставці науково-технічного дозвілля молоді EXPO SCIENCE
INTERNATIONAL, яка відбулася у липні 2011 році у місті Братиславі
(Словаччина). Її традиційний організатор – найбільша у світі громадська організація «МІЛСЕТ», яка популяризує науку і техніку серед
молоді.
У виставці взяли участь 50 країн світу: Україну представляла
учениця ЗНЗ № 45 Васильева Марина та її керівник Звірик О. П.
Дівчина представила на осуд журі білих зміїв-журавлів. Делегацію
з двох чоловік було народжено медаллю та сертифікатом. На цій
виставці херсонці стали єдиними представниками від України серед
50-ти країн світу. Також школа приймає активну участь не тільки у виставках, а і у міських змаганнях та акціях, які організовує асоціація.
Про цю подію розказано у засобах масової інформації та науковопопулярному журналі для дітей та юнацтва «Юний технік України»
(№9, 2011 р.).
04 вересня 2014р. з нагоди відзначення 70-річчя з дня
заснування комунального закладу «Херсонська академія неперервної
освіти», учні 5-6-х класів Херсонської ЗОШ № 45 прийняли активну
участь у конкурсі дитячого малюнка на асфальті та запуску повітряних
зміїв із зображенням емблеми Академії. Школярі подарували гостям
повітряних зміїв та допомогли запустити їх на полі, тоді ж і було
запущено 70 повітряних зміїв.
У рамках багаторічної тісної співпраці Херсонської загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45 з міською дитячою громадською
організацією
«Асоціація
повітряних
зміїв»
під
керівництвом
Звірика О. П. проводяться різноманітні виховні заходи, це і майстеркласи, акції, змагання.
Однією з найвизначніших подій є щорічна акція запуску повітряних зміїв в День Перемоги у Великій Вітчизняній війні. 9 травня
у парку «Слави» учні 4-х класів запускають в повітря зміїв-орденів
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Великої Вітчизняної війни. Символічною є кількість зміїв, яка відповідає
річниці Перемоги.
Напередодні проведення акції запуску повітряних зміїв класний
керівник об’єднує три уроки – образотворче мистецтво, трудове навчання й фізичну культуру. На уроці образотворчого мистецтва четверокласники ознайомлюються з матеріалами про орден «Перемоги»,
«Вітчизняної війни», «Адмірала Нахімова», «Слави», розфарбовують та
прикрашають заготовку змія. На уроці трудового навчання виготовляють змія, проте, найбільш цікавим для дітей є урок фізичної
культури, на якому учні можуть запустити свого повітряного змія.
Запуск повітряного змія – дивовижна забава дітей, яка навіть
може об'єднуваим людей різного віку. Дозволить ближче познайомиться з таким явищем природи як вітер. Запускаючи повітряного змія,
дитина навчиться керувати, маневрувати в залежності від напрямку
вітру. На своєму досвіді побачити на якій швидкості та висоті дме вітер,
відчути силу вітру та змусить задуматися від чого змій летить? Тим самим підживлюючи інтерес до отримання нових знань. Політ повітряного
змія – шалено захоплююче видовище не тільки для дитини, дозволить
також і дорослим відволіктися від суєти та проблем наших днів.
Ця акція продовжується запуском повітряних зміїв-журавлів
22 червня у «День скорботи» – початку Великої Вітчизняної війни. Змії
– білі журавлі уособлюють солдатів, які не прийшли з поля бою,
віддавши своє життя за рідну землю, мир над головою своїх рідних.
Проведення цієї акції показало, що молоде покоління пам’ятає історію
своєї Батьківщини і подвиг героїв, загиблих в бою, віддає шану і дяку
їм за мирне небо над головою.
Вся ця діяльність підтримується нашою школою по проведенню
щорічних районних та міських майстер-класів для вчителів початкових
класів та фізики протягом останніх 4-х років.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ЯК ФАКТОР СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті викладено аспекти експериментальної роботи задля створення
позитивного іміджу навчального закладу. Схарактеризовані особливості
управлінської діяльності, умови, принципи та технології підвищення
ефективності навчально-виховного процесу на положеннях формування
соціальної активності особистості.

Імідж – своєрідний інструментарій, що допомагає вибудовувати
відносини з оточуючими, це інструмент управління. Засоби створення
внутрішнього і зовнішнього іміджу школи, власне, і наповнюють всі
складові механізму роботи навчального закладу. Це, з одного боку,
і творчий потенціал адміністрації та педагогічного колективу, і досягнення школи, і її традиції (внутрішній імідж). З іншого боку, це зовнішній вигляд навчального закладу, співпраця з громадськістю, грантова
діяльність навчального закладу (зовнішній імідж) [1]. Володіти цим
інструментарієм – значить бути успішним адміністратором. Таким іміджевим керівником є директор Херсонської загальноосвітньої школи
I-III ступенів №39 Маренчук Ольга Миколаївна – Заслужений
працівник освіти України, кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня,
депутат Херсонської міської ради. У її діяльності поєднується робота
щодо створення внутрішнього і зовнішнього іміджу школи. Яскравим
прикладом цього є проведення експериментальної роботи, яка
активізує і об'єднує учнівський, педагогічний, батьківський колективи.
Протягом 2010-2014 років у навчальному закладі впроваджується
дослідно-експериментальна робота з теми: «Впровадження діяльнісного підходу в систему громадянського виховання в національній школі».
Інноваційна діяльність здійснюється на міському рівні у відповідності
до наказу управління освіти Херсонської міської ради від 27.09.2010 р.
№400 «Про здійснення експериментальної діяльності». Науковометодичним консультантом є кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонського державного університету Бутенко Наталія Іванівна.
Метою дослідження є формування моральної і правової свідомості
громадянина України, якому притаманні якості та риси характеру,
спосіб мислення, вчинки та поведінка, спрямовані на розвиток
демократичного суспільства.
Предмет дослідження – умови, принципи та технології підвищення ефективності навчально-виховного процесу на положеннях
формування соціальної активності особистості, любові до рідної землі,
народу, вихованні почуття патріотизму, відданості у служінні
Батьківщині.
Об’єктом дослідження є громадянське виховання учнів.
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У школі діє певна система методичної роботи, до реалізації
завдань якої активно залучаються вчителі – керівники шкільних
методичних об’єднань. За їх активної участі проходять предметні тижні,
методичні засідання тощо. Під час проведення методичних тижнів
учителі проводять відкриті уроки, виховні заходи, діляться досвідом
роботи з проблем навчання та виховання, зростає їх педагогічна
майстерність.
Стало доброю традицією проводити нестандартні педради на
високому методичному рівні у формі реклами: «Експериментальна
робота-складова інноваційного розвитку школи», дослідження: «Музей
у системі сучасного освітнього простору», пошуку: «Школа педагогічної гармонії», на які запрошуються представники облдержадміністрації,
батьківської громади, управління освіти, методичного кабінету при
управлінні освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації при
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
У листопаді 2013 року на базі нашої школи відбулася I Всеукраїнська науково-методична конференція з теми: «Державно-громадське
управління сучасним закладом освіти». До школи завітали директори
шкіл з багатьох регіонів України. Учасники конференції були присутні
на щотижневій загальношкільній лінійці, відвідали музей, здійснили
екскурсію по школі. В конференц-залі до уваги гостей було запропоновано мультимедійну презентацію експериментальної роботи школи.
Учасники конференції були приємно враженні іміджем та творчими
здобутками школи, про що залишили у візитаційній книзі схвальні
відгуки.
В організації навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості бібліотеки,
де сконцентровані нормативні документи про освіту, програми з базових дисциплін, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси.
Результати проведення експерименту свідчать про створення
у закладі соціальних, психологічних, педагогічних умов для формування моральної і правової свідомості учнів, виховання в них поваги до
державних символів, любові до держави, її мови, культури, історії.
Зароджуються зерна відповідальності за своє життя, за долю держави.
Так, протягом 2012-2014 н. р. у школі відбулися такі заходи:
засідання дебатного клубу «Я – громадянин» («Чи впливають стосунки
в сім’ї на формування життєвої позиції майбутнього громадянина»),
батьківські всеобучі («Виховуємо дітей на легендарних постатях історії»), науково-практичний семінар «Діяльність учня як засіб формування активної громадянської позиції», конференція «Розвиток активної діяльності учнів у національній школі»; фестиваль сімейної творчості «Сімейні реліквії» (виставка сімейної спадщини в шкільному музеї),
відкрите засідання штабу корисних справ «Дія» (парад- презентація
корисних справ «Корисні справи – духовна скарбниця мого народу»).
Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація
учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків
у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів
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реалізації виховного процесу. Виховна робота у закладі здійснюється
за новою програмою «Основні орієнтири виховання» за такими
напрямками:
 ціннісне ставлення до себе;
 ціннісне ставлення до сім`ї, родини, людей;
 ціннісне ставлення до праці;
 ціннісне ставлення до природи;
 ціннісне ставлення до культури і мистецтва;
 ціннісне ставлення особистості до держави і суспільства.
Силами активістів парламенту під керівництвом педагога-організатора та за допомогою учителів, класних керівників були організовані різноманітні шкільні та класні заходи. Підсумок роботи шкільного
самоврядування висвітлювався у щотижневій шкільній газеті.
За період проведення експериментальної діяльності директором
школи було започатковано декілька ідей, які стали цікавими проектами. Один із них – газета «Школа радості», яка стала переможцем
XV Національного конкурсу шкільних газет на Всеукраїнському з’їзді
юнкорів шкільних газет у м. Миколаєві у квітні 2012 року.
Сьогодні у школах почав розвиватися волонтерський рух. Ця
тема набуває актуальності, тому що величезна кількість людей потребує допомоги та підтримки. Волонтерська діяльність виконує функцію
морального виховання, відродження в молодіжному середовищі
фундаментальних цінностей, таких як громадянськість, милосердя,
справедливість, гуманність, чуйність та інших важливих цінностей. Так,
школа-родина №39 приєдналася до Всеукраїнського волонтерського
руху з напрямку – «Діти – пенсіонерам». В ході пошукової акції були
виявлені самотні люди, інваліди, ветерани праці й діти війни. Про
знайомство з ними та надану допомогу волонтерські загони оформили
папки з нарисами про цих цікавих людей з відгуками та фотографіями.
Дружна сім’я школи-родини опікується ветеранами педагогічної
праці. На кожному святі ці вчителі – почесні гості, для яких звучать
теплі слова привітань, діти дарують їм свої усмішки і квіти. Ветерани
педагогічної праці діляться з ними спогадами про своє життя, працю
у стінах рідної школи, про участь у суспільному житті. Це і складає
зміст роботи шкільного клубу «Ветеран», який започаткувала директор
школи, депутат міської ради Маренчук Ольга Миколаївна. Саме до неї
у тяжку хвилину звертаються ветерани педагогічної праці. І кожного
разу проблема неодмінно вирішується. «Наше життя – радісне і щасливе, – говорять ветерани, – бо про нас пам’ятають, а це нечасто
зустрінеш у наш час».
10 травня 2012 року на базі школи відкрився оновлений музей
етнографії та побуту. Оновлений музей – це дві зали, в одній з яких
розташувалася світлиця, об’ємна карта України, на якій позначені
обласні центри з зображенням одягу певної місцевості, та панно із
зображенням великого українського письменника Тараса Шевченка.
У другій залі можна ознайомитися з давніми ремеслами, з національним одягом, вишивкою, перенестися у дельту Дніпра, оглянувши
простори рідного краю, стоячи біля української хати. Особливе місце
в музеї посідають експозиції, присвячені заснуванню Херсона, забудові
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селища Текстильників та історії створення школи. Екскурсії проводять
учні школи. Усього музей відвідало 250 дітей. До музею запрошуються
гості школи, ветерани, батьки.
Відкриття шкільного оновленого музею дало старт новій формі
виховної роботи. Все частіше сюди приходять діти. У жовтні були
проведені зустрічі з цікавими людьми у рамках акції «Діти –
пенсіонерам» та представлена тимчасова експозиція «Цікаві люди
селища». Екскурсоводи Орина Остапчук та Язаджи Ганна приготували
цікаву розповідь про народну вишивку, про техніку вишивання та
різноманітний орнамент. Старовинні рушники, книга 19 століття та
запалена свічка, народна музика – це все створювало атмосферу
самобутності. Була оформлена виставка за участю робіт Стебліченко
Ольги Василівни, місцевої майстрині, яка проживає на селищі.
Особливу увагу привернули ікони, вишиті бісером, та розповідь Ольги
Василівни про те, що саме змусило взятися до такої кропіткої роботи.
У початковій школі було реалізовано творчий проект «Кожна
дитина має право». Це був інтегрований урок-проект з предметів:
читання, громадянська освіта, основи здоров'я (3 клас). Урок
проводила Наумчик Ольга Федорівна, відмінник освіти України,
вчитель вищої категорії вчитель-методист.
Метою проекту було навчити дітей аналізувати та досліджувати
в казках правові аспекти, дивитися на навколишній світ позитивно
і з чуйністю, визначити, що спільного в народних казках з «Правами
дитини»; формувати вміння співвідносити правові свободи і обов'язки
дітей, виробляти звичку дотримуватись виконання обов'язків у сім'ї,
в школі та в громадських місцях; виховувати почуття поваги до своєї
держави, до законів України, високі громадянські та патріотичні
почуття, сприяти формуванню правової свідомості школярів.
Уроки директора школи № 39, вчителя англійської мови
Маренчук Ольги Миколаївни вражають своїм нестандартним підходом
до вивчення предмету. Вже стало доброю традицією запрошувати на
уроки людей різних професій та цікавих доль. Людина, яка завітала до
школи 14 березня 2012 року по суті своїй є унікальною, багатогранною
та творчою. Марущак Анатолій Петрович – головний редактор телебачення Херсонської обласної державної телерадіокомпанії «Скіфія»,
лауреат Міжнародних і Всеукраїнських телевізійних фестивалів, автор
багатьох книг, Заслужений журналіст України.
Зустріч випускників школи з Анатолієм Петровичем пройшла на
одному подиху від початку і до кінця. Розповідаючи про своє життя та
професійне становлення, він здивував та зачарував усіх присутніх
своєю манерою спілкування: цитуючи багатьох поетів та письменників,
пригадуючи повчальні життєві ситуації, які підкреслював неповторним
одеським гумором, що піддавало особливого шарму його надзвичайній
особистості.
13 березня кожного року, коли все місто вшановує пам’ять тих,
хто мужньо захищав Херсон від німецько-фашистських загарбників,
у Херсонському драматичному театрі ім. Куліша проходить нагородження за участь у конкурсі «Херсонщина пам’ятає». Цей конкурс був
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започаткований Кияновським Артемом Олександровичем, директором
Школи гуманітарної праці, депутатом обласної ради.
Про подвиг справжнього громадянина своєї країни, незвичайну
людину, яка ввійшла в історію свого міста та школи № 39, першого
директора школи, ініціатора її будівництва, людини з великої літери,
воїна, який дійшов до Берліна, та був присутній у 1945 у Карлхості під
час підписання акту беззастережної капітуляції нацистської Німеччини,
розповіли на одному із таких конкурсів учні школи та принесли школі
перемогу, отримавши ІІ місце за свій проект.
Школа – життєвий простір дитини. Тут вона живе і готується до
дорослого життя. Навчально-виховний процес закладу спрямований,
перш за все, на формування таких умінь, які допоможуть дитині
успішно опанувати всі навчальні дисципліни та досягти успіху в соціумі. Таких умінь, що формують майбутніх громадян, які мають високі
інтелектуально – творчі уміння, вміють конструктивно працювати з літературою, пропонувати ідеї щодо вирішення виявлених проблем;
визначати поняття через найближчу родову чи видову відмінність;
будувати правильні умовиводи на основі наукових понять. Традиційно
в школі №39 розпочинає свій старт інтелектуальний марафон у листопаді – 1 тур, у лютому – 2 тур, у квітні – 3 тур інтелектуальнорозважального шоу.
Механізм реалізації дослідно-експериментальної роботи передбачає включення проблематики громадянського виховання до дослідницьких програм та планів школи, практично-методичних нарад з актуальних проблем громадянського виховання та освіти; розробку та
запровадження нових курсів, що сприятимуть формуванню політичної,
правової культури та рис громадянськості молодого покоління України;
розробку й запровадження нових методик навчання та виховання;
організацію та забезпечення психолого-педагогічного всеобучу батьків
з метою підвищення ролі родинного виховання; адаптацію кращих
прикладів громадянського виховання та освіти.
Отже, створення іміджу сучасної школи – «процес творчий
і безупинний, він повинен відповідати розвитку суспільства» [2]. На
думку директора Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів
№39 Маренчук Ольги Миколаївни тільки такий творчий підхід забезпечить привабливий образ сучасному навчальному закладу, однією із
складових якого є організація та проведення експериментальної
роботи, у ході якої демонструються найкращі здобутки педагогів,
учнів, батьків, громадськості.
Література:
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школи. – 2006. – №2 (386). – С. 10-13.
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ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті досліджено особливості стану та специфіки управління розвитком сільської школи в умовах оптимізації освіти, які б реально враховували освітні запити територіальної громади, забезпечували ефективне
використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів.

Школа, незалежно від місця розташування, повинна надавати
якісну освіту. Пошук шляхів надання якісної освіти привів нас до
необхідності проведення оптимізації шкільної мережі. Це зумовлює
необхідність формування нових підходів до модернізації системи освіти
України загалом, оновлення змісту освітнього процесу на всіх його
етапах – від дошкільної, до вищої і додаткової професійної освіти,
розроблення нових освітніх технологій та технік, способів і засобів,
методів та методик навчання і виховання. Все це потребує значних
змін самого управління та механізму регулювання системи освіти,
зважаючи на динамічність середовища її функціонування та передовий
світовий досвід у цій сфері. Особливо гостро постало це питання зараз,
в час переходу Українського суспільства до іншого соціально –
економічного ладу.
Аналіз досліджень і публікацій. Теорія та методика оптимізації
розроблені в кінці 70-х початку 80-х років Ю. К. Бабанським [1] та
його учнями. В Україні проблему оптимізації досліджували та
розробляли А. М. Алексюк, В. І. Бондар, Д. І. Дейкун, О. В. Киричук,
М. В. Набок, Н. Г. Ничкало, О. В. Пастовенський, В. Ф. Паламарчук та
інші. Проте теоретичних розробок із проблеми оптимізації шкільної
мережі в Україні напрацьовано небагато – роботи з даної тематики
з’явилися лише останнім часом. Зокрема це питання розглянуто
Д. І. Дейкуном та О. В. Пасковенським у методичних рекомендаціях із
оптимізації мережі загальноосвітніх закладів у сільських районах [3].
До того ж на даний час органами управління освітою, педагогічними
колективами не напрацьовано належного досвіду з оптимізації мережі
загальноосвітніх навчальних закладів, особливо сільських шкіл.
Метою статті є вивчення стану та специфіки управління
розвитком сільської школи в умовах оптимізації освіти, які б реально
враховували освітні запити територіальної громади, забезпечували
ефективне використання фінансових, матеріально-технічних та
кадрових ресурсів.
Поступовий перехід українського суспільства до іншого соціально
– економічного ладу іде вкрай болісно й не так швидко, як хотілось.
Зміна соціально-економічних умов розвитку країни особливо боляче
вплинула на життя та побут сільських жителів. Не виважені реформи
в сільському господарстві (реорганізація колгоспів, розпаювання
майна, землі і т. д. ) призвели до втрати найважливішої галузі –
*
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тваринництва, де була задіяна абсолютна більшість трудових ресурсів
села. Штучно створенні труднощі змусили сільських жителів мігрувати
до міст у пошуках роботи. Майже всі випускники сільських щкіл, не
маючи змоги працевлаштуватись в селі, виїжджають до міст, де значна
частина вступає до вищих навчальних закладів, як правило, на
контракт, у надії на те, що через 4-6 років відбудуться зміни
в суспільстві на краще.
Не дивлячись на заходи Уряду України щодо поліпшення демографічної ситуації сільське населення катастрофічно старіє. Через демографічну кризу мережа навчальних закладів зазнала кардинальних
змін, особливо зросла кількість мало чисельних шкіл. Відсутність
у значній частині загальноосвітніх закладів паралельних класів,
низької наповнюваності шкіл і класів учнями, застаріла матеріальнотехнічна база, унеможливлюють впровадження профільного навчання,
введення викладання нових навчальних предметів, відсутні належні
умови для організації системної методичної роботи, що не сприяє
підвищенню кваліфікації вчителя. З року в рік зростає середня вартість
утримання одного учня, яка в кілька разів перевищує фінансовий
норматив бюджетного забезпечення, який щорічно встановлює міністерство фінансів з розрахунку на одного учня. За останні п’ять років
він зріс з 4756 грн. у 2009 році до 8122 грн. у 2013 році, тобто
в 1,7 рази. Такі величезні затрати не забезпечують якість освіти,
а спрямовуються на утримання приміщення, оплату праці та комунальних платежів. У мало чисельних школах один учитель викладає кілька
навчальних предметів, у більшості класів, де менше 5 учнів організовано індивідуальне навчання, яке не гарантує отримання учнем
Державного освітнього стандарту. Ці реалії ставлять питання про
необхідність вироблення нової економічної політики в сфері освіти,
оптимізації мережі навчальних закладів, пошуку нових форм забезпечення дітям і молоді рівного доступу до якісної совіти [6]. Це повинно
стати своєрідною ідеологією дітей, батьків, педагогів – тільки високоосвічена людина може сміливо йти вперед, а тому повинна здобувати
освіту не у прилаштованих приміщеннях, у школах, де учитель
фізкультури викладає мову чи фізику, а в сучасних навчальновиховних комплексах, де кожен педагог – професіонал своєї справи.
У цьому контексті доцільно говорити про оптимізацію мережі
сільських загальноосвітніх навчальних закладів. Але можна стверджувати, що нинішня оптимізація мережі не приведе до покращення якості
освіти. Переважна більшість закладів, включаючи малокомплектні,
знаходиться в типових приміщеннях. Навчально-матеріальна база, яка
була створена в кожній школі ще у 70-80 ті роки минулого століття,
внаслідок хронічного недофінансування галузі, вже 20 років не
поновлювалася ні в «малих», ні у «великих» школах. Нарешті, у всіх
школах, включаючи ті, які є претендентами на оптимізацію, до 90%
навчальних предметів зараз викладають фахівці. Реорганізація малокомплектних шкіл у таких умовах приведе до результатів протилежних
задекларованим владою. З класів, де навчалося 3-5 учнів, діти
перейдуть туди, де вчитиметься до 30-ти осіб. Не завжди в таких
умовах учитель зможе кожному з них приділити достатньо уваги. Так
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само як неможливо буде дистанційно забезпечувати належний
соціальний супровід. Якщо в межах одного села причина відсутності
учня на уроках з’ясовується і (за необхідності) виправляється швидко,
то на віддалі прогульника або нерадивих батьків «дістати» важче. Крім
того, діти 10-12 років опиняться в новому для них середовищі
з існуючими в дитячих колективах поділом на «своїх» і «чужих»,
конфронтацією, які для декого можуть обернутися психологічними
травмами. У сенсі якості освіти і виховання, від реорганізації
малокомплектних шкіл їх учні швидше програють аніж виграють.
Проте є досвід створення та організації навчально-виховного
процесу в НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня
школа І-Ш ступенів» [5]. Саме за такими комплексами майбутнє освітнього простору на селі, оскільки діти від наймолодшого віку перебувають під впливом одного соціуму і єдиних вимог до освітньо-виховних
характеристик. Позитивне середовище, в якому знаходяться дошкільники, впливає на їхній розвиток, емоційну сферу, компетентнісні показники розвитку особистості. У результаті спостережень за навчально-виховним процесом адміністрації НВК роблять висновки про те, що
самих по собі знань дитини про різні сторони життя замало, тому
життєва компетентність дошкільника повинна передбачати не лише
знання, а й уміння позитивно ставитися і адекватно діяти. Педагог
в умовах НВК має можливість результативніше реалізувати індивідуальний підхід до кожної дитини, як до своєрідної неповторної
особистості, усвідомлюючи: кожна дитина не краща і не гірша за іншу.
Діти просто різні, а уважне і професійне ставлення педагогів
навчально-виховного комплексу до вивчення особливостей розвитку,
пізнавальних процесів дітей допомагає розв’язати низку реальних
життєвих проблем: подолати відставання учнів у навчанні, виключити
незадовільну дисципліну, сформувати готовність до шкільних
навантажень, прогнозувати когнітивний розвиток дитини.
На прикладі інших шкіл створюються експериментальні майданчики з вирішення проблеми організації навчально-виховного процесу
в сільській малокомплектній школі на основі інтерактивних технологій
навчання та з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників сільської малочисельної школи. Мета експериментального майданчика – створення моделі організаційно-методичної
роботи з розвитку професійної компетентності вчителів сільської малокомплектної школи.
Інший важливий напрям управлінських інновацій у сфері освіти –
це реорганізація навчальних закладів, створення закладів спеціалізованих для обдарованих дітей. Він передбачає, в основному, реорганізацію (закриття) загальноосвітніх шкіл з малою наповнюваністю учнів,
створення опорних (базових) шкіл, що дасть можливість забезпечити
доступність здобуття якісної освіти, якої вимагає сучасний етап
розвитку українського суспільства, належні умови для морального,
інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку учнів,
виховання громадянина демократичного суспільства. Оптимізація
мережі обов’язково передбачає зміцнення навчально-матеріальної бази
реорганізованих закладів освіти, впровадження профільного навчання
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і допрофільної підготовки, удосконалення психологічного супроводу
навчально-виховного процесу, забезпечення подальшого впровадження інноваційних методів роботи. Отже, якщо ми ведемо мову про
оптимізацію мережі загальноосвітніх закладів, то важливо з’ясувати,
які з параметрів мають бути оптимізовано для досягнення вищої,
досконалішої його організації і які управлінські дії забезпечать досягнення такої організації найкращими засобами. Разом із тим виникає
питання, які ж саме засоби будуть найкращими і які характеристики
мережі загальноосвітніх закладів необхідно максимізувати чи, навпаки,
мінімізувати, щоб мережа досягла оптимального рівня? Чи вірно обрано
шлях вирішення оптимізації мережі? Оптимізація мережі загальноосвітніх закладів передбачає функціонування різних типів навчальних
закладів (школа певного ступеня, навчально-виховний комплекс,
школа-інтернат, гімназія, ліцей, колегіум, вечірня (змінна) школа,
школа-родина та інше) та використання різноманітних форм організації
навчального процесу (екстернат індивідуальна, дистанційна та інше).
Для проведення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних
закладів повинна бути затверджена середньострокова районна програма розвитку освіти, одним із розділів якої повинен бути «Оптимізація
загальноосвітніх закладів». Враховуючи те, що програма розвитку
освіти району складається з урахуванням довгострокової або середньострокової Програми соціально-економічного розвитку району
стають зрозумілими перспективи розвитку освіти. Успіх оптимізації
мережі залежить від вибору типу навчального закладу та розв’язання
наступних завдань: працевлаштування, підвіз, харчування, позакласна
робота, позашкільна робота, ресурсне забезпечення, кадрове забезпечення, використання будівель. При виборі типу навчального закладу
треба враховувати економічну та соціальну ситуацію в районі, місцеві
традиції, географічне розташування, віддаленість населених пунктів,
стан доріг, можливостей місцевих органів влади щодо забезпечення
транспортними засобами та кадровими ресурсами і т. д. Найголовніше
завдання, яке потребує першочергового вирішення, – це працевлаштування випускників профільної школи. Спротив населення, не в останню чергу, базується на позиції вчителів. Необхідною і достатньою умовою успішної оптимізації мережі є працевлаштування педагогів і обслуговуючого персоналу. Забезпечення вчителів відповідною роботою або
курсами перекваліфікації щодо її підвищення, розширення або зміни
профілю викладання (психологія, інформатика і т. д.) тим же педагогам, хто продовжує працювати на пенсії, – запропонувати якусь альтернативу. Повинен бути забезпечений соціальний захист працюючих.
Не менш важливе завдання постає під час проведення оптимізації
– це виконання вимог чинного Законодавства щодо забезпечення
постійного безоплатного підвезення до місця навчання і проживання
учнів та педагогічних працівників. Основні напрями оптимізації мережі
загальноосвітніх навчальних закладів передбачають розвиток мережі
підприємств громадського харчування в загальноосвітніх школах.
Успішне вирішення цієї проблеми є необхідною умовою правильного
фізичного розвитку учнів, підвищення працездатності та витривалості,
стійкість організму до різноманітних захворювань.
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Наслідком оптимізації є створення нових можливостей для
проведення позакласної та позашкільної роботи, зокрема, роботи
предметних гуртків та за інтересами, різноманітних спортивних секцій,
розвитку художньої самодіяльності, філіалів спортивних шкіл та шкіл
мистецтв, станцій юних натуралістів, юних техніків тощо. Результативність оптимізації потребує ресурсного забезпечення, без якого поставлені цілі будуть просто управлінським волюнтаризмом, який, як відомо,
приводить до відриву від реальної дійсності і недосягнення поставлених цілей. Фінансування заходів здійснюється відповідно до законодавства, як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок
коштів місцевого бюджету, спонсорських та благодійних надходжень,
інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Встановлено,
що особлива увага звертається на кадрове забезпечення навчального
закладу. З’являється можливість заповнити всі вакансії, передбачені
штатним розписом (не педагогічні посади) та висококваліфікованими
фахівцями, зміцнити керівництво навчального закладу, поставити на
якісно вищий щабель навчально-виховну, методичну роботу. Завдяки
здійсненим заходам вивільняються будівлі, які використовувались
в навчальному процесі і не уможливлюється їх використання в подальшому, розглядаються різноманітні варіанти, зокрема: створення навчально-практичної бази вишу, оздоровчого дитячого табору, для
розвитку сільського зеленого туризму, соціальне житло педагогів та
медиків, дітей-сиріт і т. д. до вирішення питання майбутнього господаря, забезпечується належна охорона. Невикористання приміщень може
привести до руйнування будівель, що може розглядатись як втрата
раніше вкладених інвестицій. Наступним етапом є обговорення. До
обговорення залучаються: суб’єкти освітньої діяльності (діти, вчителі,
батьки, громадськість), органи місцевого самоврядування, засоби
масової інформації, профспілки, політичні партії. Узагальнюючи результати обговорення, підготовлюється проект рішення з урахуванням
пропозицій управління економіки, фінансового управління, юридичного відділу та комісій місцевої чи районної ради. Прийняте рішення
контролюється відповідною комісією та виконання координуються
відповідними управліннями та відділами.
Отже, проблема вивчення стану та специфіки управління розвитком сільської школи в умовах оптимізації освіти залишається відкритою, потребує глобального вивчення та удосконалення. Оптимізація
освіти повинна реально враховувати освітні запити територіальної
громади, забезпечувати ефективне використання фінансових, матеріально-технічних і кадрових ресурсів та здійснюватись на загальнодержавному рівні [7] за рахунок державного фінансування із широким
залученням коштів місцевих бюджетів.
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РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
В УМОВАХ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА
У статті дається обґрунтування домінанти маркетингових компетентностей керівника у практиці управління маркетинговим середовищем вищого
навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації. Це вимагає від керівників
сформованості відповідних професійних умінь, зокрема перебудови поглядів
на управління навчальним закладом з урахуванням маркетингової діяльності,
усвідомлення цінності розвиненості маркетингових компетнтностей для
прогнозування результативності у прийнятті управлінських рішень.

Постановка проблеми. Своєчасна і адекватна реакція системи
освіти на соціально-економічні і культурологічні виклики суспільства
зумовлює необхідність розгортання пошуку засобів модернізації
діяльності навчально-виховних закладів, мобілізації відповідних зусиль
на створення відповідного навчально-розвивального середовища.
З точки зору O. Бравермана: «якщо освітня установа не будує свою
діяльність на принципах соціально-етичного маркетингу, це найчастіше є наслідком дії трьох основних чинників: недолік ресурсів; недостатня маркетингова інформованість керівництва; неспівпадіння декларованої корпоративної місії з реальною».
Одним із механізмів зміни такого положення у бік формування
якостей особистості успішного й конкурентоздатного педагога, зокрема
керівника освітнього навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації,
є технології педагогічного маркетингу.
Загальні закономірності маркетингової діяльності і стратегії її
розвитку в освіті розкриваються в дослідженнях Т. Білобровко, І. Бикова, В. Вознюка, А. Гуржія, О. Даннікова, С. Ілляшненка, Л. Коробович,
Т. Оболенської, З. Рябової, Т. Сорочан та ін. У наукових працях
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Т. Паніної, А. Панкрухіна, Н. Шефер та ін. розглядається включення
основних положень маркетингу в зміст професійної підготовки й підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Крім того, маркетинг
у системі безперервної освіти глибоко вивчався Т. Третьяковою.
У ході теоретичного аналізу й вивчення практики маркетингової
діяльності в системі вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
виокремились протиріччя між: соціально-економічним характером вимог суспільства до особистості керівника вищого навчального закладу
й традиційним змістом його професіоналізму, що не передбачає діяльність в інноваційному маркетинговому режимі; розробкою загальних
питань теорії й практики педагогічного маркетингу й прикладних
функцій маркетингу в діяльності суб'єктів навчання; актуалізацією
проблеми адаптації педагога до нових економічних і соціально-професійних умов його праці й цілями традиційного підвищення кваліфікації
працівників освіти; потребою керівника вищого навчального закладу
у професійно-особистісному самовизначенні, самореалізації в умовах
ринкових відносин і динамікою соціально-педагогічної реальності.
Пошук педагогічно ефективних умов вирішення даних протиріч
вказує на актуальність проблеми розвитку маркетингової компетентності в процесі маркетингово-орієнтованого підвищення кваліфікації
управлінських кадрів і, зокрема керівників вишів І-ІІ рівнів
акредитації.
Метою статті є обґрунтування домінанти маркетингової компетентності керівника у практиці управління маркетинговим середовищем вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.
Для більш глибокого розуміння проблеми розвитку маркетингової
комптентності у маркетинговому середовищі вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації схарактеризуємо зміст понять «освітнє
середовище», «навальне середовище», «маркетингове середовище
навчального закладу».
Слід зазначити, що «освітнє середовище» – поняття, що формується. Воно охоплює систему впливів та умов формування особистості,
можливості для її розвитку, що реалізується в соціальному та
просторово-предметному оточенні.
Частіше за все, коли йдеться про освітнє середовище, мається на
увазі конкретне оточення будь-якого навчального закладу. Таке середовище можна позначити як локальне освітнє, що є функціональним та
просторовим об’єднанням суб’єктів освіти, між якими встановлюються
тісні різнопланові групові взаємозв’язки.
Наприклад, В. Ясвін вважає освітнє середовище системою впливів і умов формування особистості, а також можливості для її розвитку,
що полягають в соціальному та просторово-предметному оточенні.
У свою чергу, Г. Ковальов визначив структурні компоненти освітнього
середовища: фізичне оточення і людський фактор. Фактори, що
впливають на розвиток навчального закладу та його інфраструктури,
чітко структуроване й подано А. Майоровим у такій спосіб: фактори,
які заклад не може змінити; які може змінити за певних умов; фактори,
на які можна вплинути і на які вплинути не можна.
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Вчені Т. Боровкова та І. Морев виділяють параметри освітнього
середовища: широта, інтенсивність, усвідомленість, стійкість, емоційність, узагальненість, домінантність, активність, мобільність [3, с.57-64].
Аналіз педагогічної практики та наукових дослідженьсвідчать про
те, що навчальна діяльність у сучасних навчальних закладах розгортається у соціально організованому навчальному середовищі [6].
Матеріальна і інформаційна складова навчального середовища впливають на діяльність суб’єкта навчання й організацію дидактичного
процесу, створюють умови для досягнення цілей навчання і виховання.
На різних етапах розвитку системи освіти і педагогічної науки
відповідно розвиваються і змінюються уявлення про особливості навчального середовища, але завжди вони акумулюють у собі науковотехнічні, психолого-педагогічні та методичні досягнення свого часу.
Еволюція навчального середовища визначається потребами практики,
а його розвиток спрямовується на задоволення цих потреб. Погляд на
роль і місце навчального середовища, його структуру, властивості
і можливості залежить від тієї парадигми освіти, що склалася у суспільстві у цей час. Важливою ознакою нової парадигми освіти
є врахування її впливу на подальший розвиток суспільства [2, с. 73].
Навчальне середовище ми розуміємо як штучно сформоване
середовище, структура і складові якого сприяють успішним результатам навчально-виховного процесу. Складовими навчального середовища є передовсім засоби навчання, які ідентифікуються як матеріальні об’єкти, що формують навчальне середовище та використовуються
у навчальній діяльності [1]. Науковці вважають, що структура навчального середовища визначається сукупністю стійких зв’язків між
його матеріальними та інформаційними складовими атрибутами середовища.
Як будь-якій матеріальній системі, навчальному середовищу властива невичерпна кількість внутрішніх і зовнішніх зв’язків, здатність до
переходу від одного стану до іншого. Динаміка змін стану навчального
середовища характеризується рухомістю його структури при відносній
стабільності атрибутів середовища. Рухомість структури навчального
середовища визнається, передовсім, рівнем знань, умінь та навичок
суб’єкта навчання, які поступово змінюються. Саме забезпечення
позитивних змін у навчанні є головною метою створення навчального
середовища. У свою чергу зміна структури середовища може
відбуватися не тільки як реакція на задоволення внутрішніх потреб,
але й під впливом зовнішніх дій. (Песоцкий Ю. С.
Як відомо, маркетинг у сфері освіти є раціонально обґрунтованим
процесом управління положенням освітнього продукту на ринку з використанням зворотних зв'язків, які є механізмом управління для
відкритих систем освіти і засновані на аналізі (моніторингу) зовнішнього і внутрішнього середовища освітньої установи.
Педагогічний коледж є відкритою системою, що включає гнучке
освітнє, комплексне середовище розвитку і саморозвитку учнястудента, викладача, де вони реалізують свої особистісні, соціокультурні і професійні освітні запити і потреби. «Відкритість системи
відображає її здатність передавати вироблені ідеї, способи роботи,
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форми взаємодії в різні сфери життя і діяльності людини, та дозволяє
засвоювати нові ідеї, методи, соціальні, психологічні та педагогічні
технології, перебудовуючи і розвиваючи за рахунок цього свою
структуру» (Даниленко Л. І.)
Зрозуміло, що середовище існування будь-якого закладу, втому
числі і вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації, можна
поділити на те, що впливає на позитивне функціонування закладу,
і те, що включає фактори опосередкованого впливу (макроекономічні
фактори, законодавчі документи, соціальні особливості тощо). Тобто –
це внутрішнє і зовнішнє середовище, які взаємозалежні, тому для
навчальних закладів, де процес узгодження мети, запитів споживачів
і можливостей протікає з урахуванням багатьох показників маркетинго
орієнтованого управління, дуже важливо постійно аналізувати дані
фактори для планування стратегій організації маркетингової діяльності
та розвитку маркетингових компетнтностей всіх суб’єктів управління.
Як стверджує В. Панічева, освітній заклад може дотримуватися
більш активного, динамічного і зацікавленого підходу до важелів впливу на зовнішнє середовище через мікросередовище маркетингу, що
дозволить змінити громадську думку про діяльність закладу [4, c. 63].
До зовнішнього макросередовища (середовище опосередкованого впливу) дослідники маркетингу, як і у педагогіці, включають сукупність факторів, які впливають на всіх суб’єктів мікросередовища освітнього маркетингу. Зокрема, їх поділяють на чотири великі групи:
політичні та правові; економічні; соціальні і культурні; технологічні.
Наприклад, значення останніх набирає все більше обертів. Революційні
технологічні перетворення і наукові відкриття за останні роки, значні
темпи комп’ютеризації, зокрема і в освітній галузі, надають можливості
реформувати управлінську сферу навчальних закладів. Таким чином
вплив технологічних факторів слід оцінювати як процес побудови
нового і руйнування старого.
У своїх дослідженнях В Панічева доводить, що коли сам освітній
заклад є фактором зовнішнього середовища, то успішність управління
напряму залежить від діяльності всіх його підрозділів: навчальнометодичної, науково-дослідної, матеріально-технічної, економічної
і управлінської, що слід обов’язково враховувати у маркетингової
діяльності закладу. Як стверджує автор, «освітній заклад є успішним за
умов послуг і товарів, що відповідають соціальному, економічному,
регіональному маркетинговому середовищу» [4].
До складу мікросередовища у системі маркетингу входить
сукупність суб’єктів і факторів, які безпосередньо впливають на
можливості навчального закладу. Таким чином до внутрішніх факторів
мікросередовища вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації,
зокрема педагогічного коледжу, ми відносимо: соціально-педагогічні
(створення у закладі «зони» конкурентоспроможності, вироблення
стратегії інноваційного розвитку, залучення педагогів до науководослідної роботи, науково-методичних досліджень, створення системи
соціальних стимулів як для педагогів, так і для студентів, створення
відповідного іміджу педагогічного коледжу); організаційно-педагогічні
(розробка освітнього продукту, високий рівень педагогічної майстер104

ності викладачів, продуктивного використання навчальних технологій,
новаторський характер змісту програм навчання); психолого-педагогічні (розвиток маркетингової культури та маркетингового досвіду
педагогічних працівників, вмотивованість всіх суб’єктів діяльності
освітнього закладу на маркетингову, інноваційну діяльність; моніторинг потреб суб’єктів ринку освітніх послуг, реклама).
Пріоритетність організації маркетингової діяльності, цілеспрямованого розвитку маркетингових компетнтностей керівника вищого
навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації як показників якості
освітнього маркетингового середовища у навчальному закладі, обумовлено рядом причин:
 результативність використання ресурсної бази закладу (адміністративно-управлінські, викладацький склад, матеріальні ресурси,
маркетингові технології);
 нові ресурси (оновлення інформаційної бази, впровадження
інформаційних, освітніх технологій тощо);
 забезпечення і відповідний моніторинг керованості, планування, прогнозування маркетингових впливів.
Важливість впровадження методології маркетингу в систему
управління внутрішнім і зовнішнім середовищем педагогічного коледжу, згідно проведеному нами дослідженню, обумовлюється двома
основними завданнями:
 необхідністю вдосконалення структури управління коледжем
з погляду забезпечення ефективних взаємозв'язків його підрозділів;
 необхідністю вивчення, місця, ролі і можливостей педагогічного коледжу на ринку освітніх послуг
Ці завдання на практиці є тісно зв'язаними один з одним, що
підтверджується дослідженнями таких учених, як І. Герчикова,
С. Соловьєв, В. Хруцкий та ін. Такий зв'язок виявляється в тому, що
ступінь досконалості системи управління педколеджем (мікросередовищем) практично багато в чому визначається доцільністю і гармонійністю зв'язків із зовнішнім середовищем (макросередовищем) – споживачами, партнерами, конкурентами та ін. На думку Б. Паршикова,
«дисгармонія внутрішньої маркетингової структури практично завжди
має своїм слідством хаотичний характер розвитку зовнішніх зв'язків».
Відомо, що педагогічний коледж як суб'єкт маркетингу існує на
ринку освітніх послуг не сам по собі, а лише завдяки процесам обміну
матеріальними, енергетичними, інформаційними і іншими ресурсами
з різними суб'єктами ринку, із зовнішнім по відношенню до нього
середовищем, тобто педагогічний коледж є відкритою системою. Це
знаходить свій вираз в особливому ряду підходів як філософськоетичного, так і соціально-економічного змісту по відношенню до
педагогічного коледжу, а саме:
1. Реальна база маркетингу педагогічного коледжу – це те
загальне, що є у всіх учасників управлінських дій. У цьому сенсі багато
що залежить від знання партнерами один одного і розуміння ними
характерних для кожного цінностей, цілей, засобів досягнення і навіть
використовуваної термінології. Це виступає гарантією просування
і надання освітніх послуг педагогічним коледжем.
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2. Ефект освітніх операцій – це загальне підвищення рівня освіти
населення, співробітників педагогічного коледжу.
3. Випереджальна інтеріоризація. У даному випадку зовнішній
ефект перетворюється на внутрішній не тільки опосередковано (через
підвищення престижу установи), але і безпосередньо – завдяки
формуванню в результаті надання освітніх послуг попиту на освітні
послуги.
4. Управлінські рішення мають враховувати і випереджувати
зміни зовнішнього середовища.
5. У маркетингу педагогічного коледжу, філософія учасників
освітнього ринку спирається на положення про те, що обмеження
взаємин з конкурентами тільки суперництвом безперспективно і неплідно, що підтверджується дослідженнями Б. Бермана, С. Майорова,
О. Сагинової. Проведене дослідження показало, що здорова конкуренція виявляється постійно і її ефект проявляється при формуванні
нових учбових дисциплін, підготовці навчальних і методичних
посібників, використанні новітніх педагогічних технологій науковопедагогічними кадрами.
Таким чином, маркетинг освітньої системи коледжу є системою
управління ринковою діяльністю даної освітньої установи, направлену
на регулювання ринкових процесів і вивчення освітнього ринку,
ведучу до найбільш ефективного задоволення наступних потреб:
особи в середньому професійній освіті; педагогічного коледжу – в розвитку; організацій-замовників – в зростанні кадрового потенціалу;
суспільства – в розширеному виробництві сукупного особового і інтелектуального потенціалу», так формує представницьку концепцію
П. Ф. Анісимов, досліджуючи регіональні системи середньої професійної освіти. Досліджуючи теорію питання, залежно від ступеня розвитку
маркетингової діяльності, можна виділити три умови використання
даної концепції в межах закладів І-ІІ рівнів акредитації, зокрема
педагогічних коледжів:
 діяльність коледжу в цілому переорієнтовано на маркетинг як
концепцію ринкового управління, що зумовлює не просто створення
служб маркетингу, але і зміну філософії управління;
 у педагогічному коледжі використовуються окремі комплекси
(групи взаємозв'язаних методів і засобів) маркетингової діяльності
(розробка і виробництво освітніх продуктів і послуг виходячи
з вивчення попиту і кон'юнктури ринку та ін;
 у закладі тільки ізольовано реалізуються окремі елементи
маркетингу (реклама, стимулювання, ціноутворення з урахуванням
попиту та ін. ).
Висновок. Зміни соціально-економічної ситуації у державі привнесли зміни в практику управління навчальними закладами І-ІІ рівнів
акредитації, зокрема у педагогічні коледжі, що спричинило умови для
використання маркетингу, організації маркетингової діяльності й обумовило створення ринку освітніх послуг. Це вимагає від керівників
сформованості відповідних професійних умінь, зокрема перебудови
поглядів на управління навчальним закладом з урахуванням маркетингової діяльності, усвідомлення цінності розвиненості маркетингових
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компетнтностей для прогнозування результативності у прийнятті
управлінських рішень.
У подальшому дослідженні нами буде визначено й обґрунтовано
структуру маркетингових компетнтностей керівника вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації та розробка моделі розвитку
маркетингових компетнтностей у системі підвищення кваліфікації.
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ПІДХОДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ МАЛОГО МІСТА
Успішність впровадження інновацій в освітній процес в першу
чергу залежить від готовності педагогічних працівників до інноваційної
діяльності. Актуальною проблемою сьогодення є створення системи
формування такої готовності.
Курси підвищення кваліфікації у системі післядипломної освіти
проходять лише раз на п’ять років, більше зорієнтовані на відтворення
змісту фахової підготовки педагога, мають можливість лише оглядового
знайомства з інноваційними методиками. Традиційна система методичної роботи у міжкурсовий період є багатоаспектною, що не дозволяє створити умови для ефективного супроводу інноваційного розвитку вчителя. Нові вимоги, що ставить перед освітою суспільство,
спонукають до пошуку таких форм роботи з педагогом, які
забезпечували б безперервність процесу професійного зростання та
освіти вчителя, готували його до діяльності в сучасних умовах.
Особливо гостро ця проблема постає в умовах сільської
місцевості та малого міста, коли обмін досвідом та спілкування фахівців
обмежується малочисельними методичними об’єднаннями, існують
також певні проблеми щодо участі педагогів у наукових та навчальних
заходах, є певний дефіцит методичної літератури.
Таким чином, актуальною проблемою є розробка ергономічної та,
одночасно, ефективної системи методичної роботи, доступної для
*
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педагогічних працівників при значної обмеженості педагогічних кадрів
та віддаленості від наукових центрів.
Актуальним напрямом інноваційного підходу до освітньої діяльності є аспекти інформатизації освіти та формування інформаційної
культури викладачів, створення віртуальних освітніх середовищ.
Використання інформаційних технологій в освіті висвітлені в працях
вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як В. Биков, В. Гриценко,
Р. Гуревич, М. Жалдак, Б. Кваша, Г. Казлакова, О. Мариновська,
Н. Морзе, Є. Полат, І. Роберт, Д. Рупняк, В. Шевченко та ін.
Важливою умовою інноваційного навчання є добір відповідних
механізмів, технологій, методів та процесів, що забезпечують високу
ефективність результатів навчальної діяльності. Все це накладає високі
вимоги на готовність педагогів до реалізації інноваційних підходів
у навчально-виховному процесі.
Педагог, що здійснює процес інноваційного навчання має сам
бути психологічно, методологічно та технологічно готовим до такої
форми роботи та ще й володіти додатковими навичками управління
учнівським колективом, прийомами мотивації, психологічного аналізу.
Зрозуміло, що така багатоаспектна підготовка не може повністю бути
реалізована ані під час курсів підвищення кваліфікації, ані під час
традиційно організованого міжкурсового періоду. Підготовка педагогічних кадрів до реалізації навчально-пізнавальної діяльності при
інноваційному навчанні має проходити у інноваційних умовах, коли
змінюється тип оволодіння знаннями, створюються відповідні умови
включення тих, хто навчається, не просто в діяльність, а в діяльність
творчу (творчу, самостійну), зумовлену:
 видом навчальної діяльності (спостереження і практична дія
переважають над слуханням або супроводять його);
 логікою пізнавального процесу (індукція переважає над
дедукцією);
 психологією пізнавального процесу (аналіз через синтез, асоціативний і евристичний механізми, зв’язок інтуїтивного і логічного);
 джерелом знання (опора на образ, на наочність).
Дуже важливо, щоб інноваційне підвищення кваліфікації педагогічних працівників забезпечувалося не застосуванням окремих споробів навчання, а пов’язувалося з переглядом процесу придбання знань,
розробкою нового стилю навчання.
З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, зрозуміло,
що інноваційне середовище для організації методичної роботи з педагогічними кадрами має бути засновано з активним залученням
комп’ютерної техніки і систем мережевої обробки та передавання
даних. Значні можливості для реалізації дидактичної складової
методичного навчання сьогодні створюють хмарні технології.
Створення віртуального навчального середовища на основі ІКТ
дозволяє інтенсифікувати навчальний процес завдяки ущільненню
і скороченню знань, інтенсифікації та індивідуалізації навчальної
діяльності, що обумовлено персоналізацією й технологізацією професійної діяльності суб’єктів освітнього процесу. Можливості комп’ютерних систем сьогодні гарантують забезпечення ефективної комфортної
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роботи педагогічних працівників з інформаційними ресурсами. Важливим при цьому є швидкість обміну інформацією, різноплановість та
зрозумілість подання матеріалів, психологічна комфортність під час
роботи. Організація практичної діяльності обумовлена такими характеристиками: інтероперабельність, значна пропускна здатність, поєднання геозалежності з геонезалежністю, здоров’язбереження, адаптивність, керованість, доступність, інтерактивність, економічна доступність
та захищеність від несанкціонованого пошкодження інформації
Проте, технологічна складова є лише формоутворюючою, а системоформуючими мають бути ті методологічні підходи, що покладені
в основу інноваційного середовища і реалізують такі концептуальні
ідеї:
 інтерсуб’єктність;
 спрямована самоорганізація суб’єктів професійної діяльності;
 герменевтичне осмислення інтерпарадигмальної педагогічної
реальності;
 визнання пріоритету інтересів, прав і свобод педагога;
 педагогічне проектування;
 демократизації та гуманізації;
 особистісно-орієнтований підхід до опанування педагогічними
кадрами інноваційною діяльністю;
 сприяння вільному вибору індивідуального маршруту розвитку
професійної компетентності та здійснення професійної діяльності;
 неперервна освіта та ін. .
Науково-методичним центром управління освіти Енергодарської
міської ради (директор Букреєва Світлана Михайлівна) було ініційовано експериментально-дослідницьку роботу за темою «Науковометодичний супровід інноваційних процесів в освітній системі малого
міста». Науковим керівником експерименту стала завідуюча кафедрою
менеджменту освіти та психології Комунального закладу «Запорізький
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької
обласної ради, проректор з науково-методичної роботи, кандидат
педагогічних наук, доцент Ястребова Валентина Яківна. Метою
створення інноваційної системи науково-методичної роботи в умовах
малого міста на засадах досягнень сучасної педагогічної науки,
андрагогіки, інноватики в загальній середній та післядипломній освіті
було підвищення якості освіти в усіх типах освітніх закладів, розвиток
інноваційної діяльності педагогічних кадрів у місті Енергодар.
У ході попереднього моніторингу було вивчено потреби соціокультурного середовища у характері інноваційних перетворень в освіті, визначено рівень готовності педагогічних кадрів до впровадження
інновацій, виявлено проблеми та протиріччя, актуалізовано цінності та
концептуальні основи інноваційної діяльності педагогічних працівників
освітніх закладів.
Результатом управлінського та педагогічного аудиту інновацій
в загальній середній освіті та післядипломній освіті педагогічних кадрів
стало створення електронної бази даних інновацій, що використовуються в закладах міста. Проведена робота та накопичені багаточисельні методичні матеріали стимулювали творчу активність педа109

гогів, бажання навчання інноваційним методикам, потребу перманентного консультування та обміну досвідом. Для вирішення зазначених
питань у 2012 році було створено віртуальне навчально-методичне середовище Віртуальний університет «Інноватика та інновації»
(http://webuniver. at. ua/).
Керівництво Університетом здійснює Навчально-методичний
центр, що дозволяє організовувати навчальну діяльність на діагностичній основі та одночасно відстежувати її результативність. Активність діяльності педагогів міста в межах Університету відстежується за
результатами статистики діяльності зареєстрованих користувачів.
Університет має два факультети. Відповідно до цього його
діяльність спрямована на підвищення професійної компетентності
керівних кадрів міста Енергодар від яких залежить організація та
координація інноваційної діяльності та педагогічних працівників як
осіб, що безпосередньо впроваджують інноваційні методики у навчально-виховний процес.
Навчання відбувається без відриву від основної роботи у зручний
для педагога час і є складовою міжкурсового періоду підвищення
кваліфікації.
Основу науково-теоретичного компоненту розробленого середовища складає віртуальна бібліотека, що містить значну кількість
підручників, посібників, методичних рекомендацій з питань впровадження педагогічних інновацій.
Упорядкований навчальний процес здійснюється через власноруч
розроблену систему дистанційного навчання. На відміну від дистанційних курсів підвищення кваліфікації, курси Університету є короткотерміновими, вузько-проблемно спрямованими і необмеженими у темпах навчання.
Важливою складовою методичної роботи є налагодження системи
оперативного інформування педагогів міста про інновації в освіті та
підтримка комунікаційних процесів з означеного кола питань. Зазвичай
така робота здійснюється під час проведення семінарів, майстеркласів, виставок та презентацій. У віртуальному університеті ця діяльність реалізується через діяльність лабораторії педагогічних інновацій
за трьома напрямами: методична скарбниця, салон педагогічних
інновацій, майстер-клас.
Методична скарбниця містить навчально-методичні матеріали
організації та супроводу інноваційної діяльності. У салоні педагогічних
інновацій будь-хто з педагогів міста можуть популяризувати інноваційні ідеї, які він використовує у професійній діяльності. У рубриці
Майстер-клас подано педагогічний інноваційний досвід викладачів
закладів та установ освіти м. Енергодара, які отримали високу оцінку
за результатами конкурсного відбору.
За результатами вдалих інноваційних проектів у конференц-залі
проходять інтернет-семінари та інтернет-конференції різноманітної
форми проведення: вебінари, відео- та постерні-конференції, скайпсемінари та наради тощо. Участь у таких віртуальних заходах не
відволікає педагогів від основної роботи, сприяє вільному вибору
педагогів та педагогічних колективів маршруту розвитку професійної
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компетентності та здійснення професійної діяльності щодо заправадження інновацій у власну професійну діяльність.
До виступу у таких заходах можливо залучати провідних науковців-педагогів з різних регіонів України – авторів інноваційних теорій.
Зрозуміло, що під час практичної діяльності виникають певні
питання щодо використання тої чи іншої методики. Важливою складовою Віртуального університету є консалтинговий пункт, через який
педагогічні працівники можуть поспілкуватися з провідними науковцями, керівництвом науково-методичного центру, методистами з різних
напрямів.
За результатами дворічної роботи можемо констатувати, що
віртуальний університет «Інноватика та інновації» є інноваційним
освітнім простором, який відповідає сучасним вимогам до організації
віртуальних навчальних середовищ, забезпечує необхідні умови для
творчої самореалізації та саморозвитку особистості як суб’єкта
інноваційних перетворень в освіті, ефективно формує готовність
педагогів до інноваційної діяльності.
Ліхацька А. Л.
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УМОВИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ
У статті на основі сучасної педагогічної літератури аналізуються
зовнішні і внутрішні причини, що перешкоджають реалізації креативності,
а також основні умови, які стимулюють її формування в учнів. Виділяються
ключові ознаки креативного освітнього середовища. Аналізуються рекомендації по розвитку креативності в ході освітнього процесу.

Ми живемо у динамічному світі, що дуже швидко змінюється. Ці
зміни стосуються усіх сфер нашого буття: техніки, що нас оточує,
політики, яку проводять світові держави, цінностей, на які орієнтуються люди. Наше життя стало безперервним процесом адаптації,
і саме від адаптаційного потенціалу особистості у значній мірі залежать
її успіх та можливості самореалізації. Суспільству потрібні люди, які
здатні приймати нестандартні рішення, вміють творчо мислити.
Тому одним із пріоритетних напрямків освітньої політики нашої
держави є турбота про обдаровану та талановиту молодь, її творчий,
інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток. Як зазначено у Національній доктрині розвитку освіти, «Держава повинна забезпечувати
… розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового
пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості».
Метою пропонованої статті є визначення умов формування
креативності в навчально-освітньому середовищі на основі узагальнення висновків дослідників креативності щодо причин, умов, що
перешкоджають або сприяють прояву творчих здібностей.
Одним із вирішальних чинників розв’язання цих завдань є розвиток креативного мислення учнів. Здатність до творчості – креативність
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– риса, складна для дослідження, що викликає безліч суперечок. Що
ж таке креативність?
креативність

Сreative (англ. )
Творчий

Creation (лат. )
Створення

За схемою бачимо, що термін «креативність» має подвійне
значення: творчість і створення. Але треба пам’ятати, що творчість не
завжди дає творчий результат, а креативність веде до створення
творчого продукту. Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, але
і достатній рівень життєвої компетентності, сформованість таких особистісних якостей, які допоможуть знайти своє місце у житті, визначитися
з колом своїх інтересів та уподобань, стати активним членом
суспільства і щасливою, упевненою у власних силах людиною.
Поняття «креативність» у контексті психологічного знання
набуло значення до початку 50 – х років ХХ ст. Піонером в області
креативності вважають Дж. Гілфорда, який ототожнив поняття
креативності та творчого мислення. Дослідження в галузі креативності
проводилися вітчизняними (С. Медник, Д. Богоявленська, М. Гнатко,
В. Дружинін, В. Козменко) та зарубіжними (Дж. Гілфорд, Е. Торренс,
Ф. Бардон, Д. Харрінгтон) вченими.
Так, Дж. Гілфорд визначав, що «креативність – це процес
дивергентного мислення» [8, 2]. Однак він включав до структури
креативності не тільки дивергентне мислення, але й здатність до
перетворень, точність розв’язку та інші інтелектуальні параметри. Цим
визначався позитивний зв'язок між інтелектом і креативністю. У своїх
працях Гілфорд виділяє шість параметрів креативності:
 здатність до знаходження і постановки проблеми;
 здатність до генерування великої кількості ідей;
 гнучкість – здатність до продукування різноманітних ідей;
 оригінальність – здатність відповідати на стимули нестандартно;
 здатність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі;
 здатність розв’язувати проблеми, тобто здатність до аналізу та
синтезу.
Таким чином, він виділив один із аспектів креативності – креативне мислення – один із видів мислення, що характеризується
створенням суб’єктивно нового продукту та новоутвореннями в самій
пізнавальній діяльності з його створення. Новоутворення стосуються
мотивації, мети, оцінок.
У свою чергу, деякі дослідники (Р. Стернберг, Т. Лубарт) виділяють загальні вимоги до процесу креативного мислення незалежно від
проблеми, на яку він спрямований, а саме: зміна структури зовнішньої
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інформації та внутрішніх уявлень за допомогою формування аналогій
і поєднання концептуальних прогалин; постійне переформулювання
проблеми; застосування існуючих знань, спогадів і образів для створення нового та використання старих знань і навичок у новому ключі;
використання невербальної моделі мислення; процес креативності
вимагає внутрішнього напруження [8, 4]. Вважаємо, що ці вимоги
можна задовольнити в процесі пізнавальної діяльності. Але для розвитку креативного мислення учні повинні оволодіти та застосовувати
прийоми розумової діяльності.
Аналіз наукової літератури з означеної проблеми дає змогу виділити, як основні риси креативної особистості, так і певні стратегії їх
формування та розвитку. Це, в першу чергу: відкритість новому
досвіду. Безперечно, в умовах, коли швидко змінюється світ, людина
також повинна постійно бути готовою до оновлення, накопичення
нового соціального та життєвого досвіду, що має сприяти самореалізації. Це стосується усіх сфер життя: професійного, політичного, особистого, адже у сучасному світі люди часто змінюють професію, сферу
діяльності, місце проживання тощо. Важливим чинником адаптації та
успішності при цьому виступає уміння особистості відігравати різні
соціальні ролі. Ці ролі можуть бути формальними і неформальними,
пов’язаними з виробничими, сімейними, суспільними, політичними,
дружніми стосунками, проте, успішність у кожній з них є запорукою
загальної успішності та задоволеності людини власним життям. Таким
чином, система виховання сьогодні повинна у повній мірі задовольнити
потребу учня у розвитку соціальної активності, у засвоєнні нових соціальних ролей. Тоді особистість буде відкритою до нового досвіду,
адаптованою до вимог і умов життя у динамічному сучасному
суспільстві.
Педагогічні технології, що використовуються у сучасній освіті,
створюють сприятливі умови для вирішення даного питання: інтерактивні техніки розвивають комунікативні навички та активність, проектні технології у навчанні створюють можливості для самостійних досліджень, тренінги допомагають опанувати нові соціальні ролі та отримати можливість експериментувати у сфері спілкування, проекти у виховній роботі – обрати вид діяльності відповідно до власних нахилів та
уподобань.
Важливою рисою креативної особистості є внутрішня свобода.
Для її становлення потрібно постійно створювати для учнів ситуації
вибору, як в навчальній, так і в позакласній діяльності. Ситуація
вибору стимулює пізнавальний інтерес, відчуття відповідальності та
власної гідності. Вибір учнями напрямків та завдань для самостійної
роботи, гнучка система організації навчально-виховного процесу
з урахуванням здібностей, нахилів, побажань учнів і їх батьків, можливість реалізувати себе в обраних видах діяльності є головною умовою
формування внутрішньої свободи та відповідальності особистості.
Напруженість та зростання темпу життя часто призводять до
перевантаження, виснаження людини. Саме тому особливого значення
набуває така риса як емоційна стабільність та стресостійкість. Головною стратегією формування цієї важливої якості сучасної особистості
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є розвиток емоційного інтелекту, вміння керувати власними емоціями
та протистояти стресам. Що ж необхідно для емоційної саморегуляції?
Розуміння особливостей цієї сфери, вміння здійснювати емоційний
обмін під час спілкування, відчувати почуття інших, допомагати їм та
самому собі у складних, емоційно напружених ситуаціях. Проблема
становлення емоційної культури особистості, розвиток емпатії є на
сьогодні одним з найбільш важливих завдань будь-якого вчителя,
і, в першу чергу класного керівника, як головного вихователя и
наставника учня. Проте, у процесі психолого-педагогічного супроводу
розвитку особистості дитини є ще один не менш актуальний напрямок:
психологічна допомога у травмуючих ситуаціях, стресах. Стреси
можуть бути пов’язані з різними причинами: втратою близької або
просто референтної людини, відчуттям самотності у зв’язку з негативною позицією у міжособистісних стосунках в класному колективі,
втратою мотивації навчання та смислу шкільного життя, почуттями
провини, страху, сорому. Такі стреси дитина часто не спроможна
подолати сама, на допомогу їй повинен прийти дорослий: вчитель,
класний керівник, психолог. Від того наскільки вчасною і ефективною
буде психологічна допомога залежить не тільки стан здоров’я, але
й майбутнє людини.
Для інноваційної, креативної особистості дуже важливою є адекватна самооцінка. Правильна самооцінка є визначальним фактором
становлення позитивної Я-концепції особистості. Вона є основою розгортання певного сценарію життя людини. Сценарій, що формується
і закріплюється у дитячому віці, стимулює процеси саморозвитку та
самореалізації особистості через мотивацію досягнення успіху та
усвідомлення власної мети. Самооцінка формується та змінюється
протягом всього шкільного віку. Особливо нестабільною, залежною від
оточення вона стає у підлітковому віці, коли дитина прагне пізнати
себе, знайти своє місце у системі відносин, реалізувати власні
можливості. Якщо самооцінка підлітка є низькою, виникає емоційна
напруга, невдоволеність собою, що може привести до проявів компенсаторної поведінки, коли учневі здається, що всі проти нього, ніхто
не розуміє його проблем та труднощів. Прагнучи захистити себе від
однолітків, учні з низькою самооцінкою часто поповнюють лави
неформальних груп з асоціальною спрямованістю, що може приводити
до негативних проявів у поведінці, шкідливих звичок та правопорушень. В той же час підлітки з занадто високою самооцінкою, часто
бувають конфліктними, відчувають проблеми у спілкуванні, мають
завищений рівень домагань. Детальний аналіз причин (ситуативних
і особистих), що гальмують прояв креативності, знаходимо, зокрема,
у доктора психологічних наук С. Д. Смирнова. Серед ситуативних
причин він називає ліміт часу; стан стресу, підвищеної тривожності;
бажання швидко знайти рішення; дуже сильну або дуже слабку
мотивацію; наявність фіксованої установки на конкретний спосіб
рішення; невпевненість в своїх силах, викликана попередніми
невдачами; страх; підвищену цензуру. Серед особистісних відзначені
конформізм; невпевненість у собі; дуже сильна впевненість; емоційна
пригніченість і стійке домінування негативних емоцій; уникнення
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ризикованої поведінки; домінування мотивації уникнення невдачі над
мотивацією прагнення до успіху; висока тривожність як особистісна
межа; сильні механізми особистісного захисту [10].
Умови, що сприяють реалізації креативності, теж кваліфікуються
як внутрішні й зовнішні. Так, К. Роджерс до внутрішніх умов відносив:
екстенсіональність (відкритість новому досвіду); здібність до незвичайних поєднань. Зовнішніми умовами творчості є: психологічна безпека
й захищеність (визнання безумовної цінності індивіда, створення
обстановки, в якій відсутнє зовнішнє оцінювання); психологічна
свобода самовираження. К. Роджерс називав і «супутні компоненти
творчого акту» – емоції (естетичні, евристичні, комунікативні,
«відокремленості») [4, с. 34-35].
В освіті мова йде про освітнє середовище в різних його
модифікаціях. Існують варіанти визначення цього поняття, загальним
для яких є характеристика освітнього середовища як сукупності умов,
що впливають на розвиток особистості того, хто навчається, причому
підкреслюється його включення в це середовище як активного
учасника. Так, Ю. М. Кулюткін визначає освітнє середовище таким
чином: це «сукупність соціальних, культурних, а також спеціально
організованих в освітній установі психолого-педагогічних умов,
в результаті взаємодії яких з індивідом відбувається становлення
особистості» [5, с. 6-7].
Автори педагогічних досліджень розглядають різні модифікації
освітніх середовищ (віртуальні, навчальні, інформаційно-освітні й ін.).
В умовах вищої освіти мається на увазі перш за все навчальне
середовище (або середовище навчання). У спеціальній літературі
наголошується, що поняття навчальне середовище конкретніше, ніж
освітнє середовище: в освітньому середовищі може існувати безліч
навчальних середовищ, які, на відміну від освітнього середовища,
завжди спеціально організовуються. Інакше кажучи, навчальне середовище – «спеціально організоване середовище, направлене на набуття певних знань тим, хто навчається, умінь і навичок; в якій мета,
зміст, методи й організаційні форми навчання стають рухомими й доступними для зміни в рамках конкретного навчального закладу» [3].
Моє педагогічне кредо «Завтра урок. І творити його треба так, як
митець творить вірші чи музику» (О. Захаренко). Залучаючи до
процесу навчання усіх учнів класу, будую урок на основі діалогу
(полілогу), забезпечуючи тим самим простір для осмислення школярами не тільки свого, але й чужого досвіду, що надає можливість
учневі самому моделювати ситуацію в нових умовах; продуктивні
творчі суперечки приводять вихованців не тільки до адекватного
розуміння суті художнього твору, але й мають колосальний виховний
ефект, роблять кожного учасника занять активним шукачем шляхів і
засобів вирішення тієї чи іншої проблеми.
На всіх етапах уроку намагаюсь використовувати інтерактивні
методики, які поєдную з традиційними (особливо на першому етапі
запровадження інновацій) для забезпечення «зони психологічного
комфорту» (О. Пометун), а також для запобігання зниження уваги
протягом уроку, недопущення зниження інтересу до навчального
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матеріалу, для подолання дискомфорту через недосконале володіння
інструментарієм інтерактивного навчання та враховуючи рівень
навчальної підготовки учнів.
Роботу в парах, у малих групах, використання інтерактивних
прийомів «Коло ідей», «Асоціація», «Мікрофон», «Навчаючи – навчаюсь», «Мозковий штурм», «Незакінчені речення», різних варіантів
дискусійного навчання (дискусія, диспут, дебати) та вправ «Лови
помилку», «Своя опора», «Передай крейду», «Свої приклади», «Дружня порада», «Створи символ» поєдную з традиційними формами
роботи та з творчою діяльністю нестандартного спрямування: сенкан,
«виступ у суді», інтерв'ю з письменником чи героєм, лист літературному герою, «створення» фільму, вернісаж ілюстрацій до твору,
вернісаж ідей, рольова гра, літературна гра та ін.
Велике зацікавлення старшокласників викликає застосування
відносно нової в педагогічній практиці форми отримання інформації –
активної лекції (О. Пометун), яка, на відміну від традиційної, створює
умови для виникнення сумнівів і запитань у слухачів. Методи
«Керована лекція», «Лекція з паузами», «Лекція за участю учнів» вже
у ході слухання надають можливість учням робити власні висновки,
вибірково підходити до отриманої інформації, відчути себе головним
суб'єктом навчання, а вчителю – підтримувати зворотний зв'язок з учнями, фіксувати їхні ускладнення та забезпечувати відповідну корекцію процесу засвоєння нового матеріалу.
Працюючи над індивідуальною науково-методичною темою «Розвиток креативної особистості засобами інноваційних технологій»,
спираюся на активну модель навчання, як спеціальну форму організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету –
створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває
свою успішність, інтелектуальну спроможність. Використовую методи:
дослідницький (старша школа), частково – пошуковий (основна школа); пояснювально-ілюстративний (на етапі підготовки дослідження)
у процесі педагогічної діяльності прийшла до висновку, що саме ігри,
моделювання, розв’язування прикладних та винахідницьких задач,
самостійна робота, дослідно-експериментальна діяльність, участь
у семінарах і диспутах, робота над проектами сприяють формуванню
креативної особистості. Зауважимо, що у кожній навчальній темі можна
створити умови для креативної діяльності. За опитуванням учнів,
найбільшу перевагу надаю роботі у групах та парах, що сприяє
генерації різнопланових думок та ідей (іноді неймовірних). При цьому
діти визначають, що колективна робота допомагає навчитися слухати
та чути інших. Робота учнів у парах змінного характеру – це навіть не
метод, а форма організації навчальної роботи, «техніка занять»
(О. Рівін). Корисним є така організація навчальної діяльності тоді, коли
необхідно охопити великий обсяг матеріалу: інколи вивчається стільки
статей (параграфів), скільки учнів у класі. Практика показала, що
учень засвоює швидко і якісно тільки те, що одразу ж після отримання
нової інформації застосовує на ділі або передає іншим. Працюючи з товаришами по класу по-черзі, учень неодноразово повторює матеріал,
з яким ознайомився, та вислуховує нову інформацію від партнерів.
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Результат засвоєння у процесі такої роботи зазвичай дуже високий.
Вчитель на цьому етапі уроку є координатором, фасилітатором, усю
ж роботу щодо вивчення нового матеріалу здійснюють учні самостійно.
Проте слід зазначити, що не із кожного учня можна «зробити»
креативну особистість. Креативне навчання – це процес постійної
співпраці вчителя та учня. Навчальний процес організовується як
живий контакт партнерів, зацікавлених один у одному та в справі,
якою вони займаються разом. Креативне навчання має характерну
рису: навчальний процес зливається з життям, із рішенням реальних
творчих задач. Учитель має кожен урок будувати так, щоб в учнів
постійно був стійкий інтерес до предмету та процесу пізнання,
навчальна активність, бажання творити і пізнавати. Саме креативне
навчання цьому й сприяє.
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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ
У статті розглядається ціннісно-змістові настанови як чинник
особистісного становлення, що формуються під впливом культурного
середовища. Висвітлюється роль «базової» та «модальної» особистості
у цьому процесі, що містить низку етно- і соціокультурних особливостей, які
виражаються в узагальненій диспозиції, що супроводжується різноманітними
поведінковими формами підлітків. Зазначається, що неузгодження соціальних
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і культурних цінностей виражається у внутрішніх конфліктах і внутрішньому
вакуумі учнів загальноосвітніх шкіл.

Державотворчі процеси, які відбуваються в Україні, вимагають
від школи створення умов для розвитку соціально зрілої, працелюбної,
творчої особистості, якій притаманні почуття власної гідності, повага
до прав і свобод, свідоме ставлення до обов’язків громадянина своєї
країни, здатність покладати на себе відповідальність за власні дії, бути
самодетермінованою особистістю, справжнім режисером власного
життя.
Проблема виховання соціальної культури учнів загальноосвітньої
школи набуває особливої актуальності в умовах розбудови системи
національної освіти України, впровадження інноваційних технологій
виховання. Провідне значення у цих процесах надається розвитку
здатності школярів активно впливати на оточуючий світ і максимально
широко реалізувати природний потенціал щодо власного соціальнокультурного зростання, формуванню комунікативних умінь, де виховна
діяльність відображає соціальну закономірність і нерозривно пов’язана
з усіма сторонами життя суспільства.
У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі різноманітні аспекти проблеми соціокультурного розвитку розглядаються у філософських, соціологічних, культурологічних, психолого-педагогічних дослідженнях: І. Агієнко, О. Асмолов, Г. Андрєєва, Є. Андрущенко, І. Бех,
О. Бодальов, Л. Виготський, А. Волохов, Є. Бондаревська, П. Гальперін, Н. Заверико, І. Зверєва, Н. Зовініченко, І. Іванов, Л. Лембрик,
С. Рубінштейн, С. Сарновська, І. Тимченко, В. Кабрін, Я. Коломінський,
А. Кребер, К. Клукхольн, О. Леонтьєв, М. Лукашевич, А. Маслоу,
А. Мацумото, А. Мудрик, Ж. Піаже, А. Петровський, Д. Фельдштейн,
О. Франкл та ін.
Соціокультурний вимір ми розуміємо як інтегральне особистісне
утворення школяра, що характеризує засвоєння ним норм, цінностей,
моделей поведінки, прийнятих у соціумі, та забезпечує можливість
здійснення суб’єкт-суб’єктної взаємодії, адаптацію і самореалізацію
його особистості в сучасному суспільстві.
У науковій психолого-педагогічній літературі проблема соціального розвитку не знайшла ґрунтовного, всебічного висвітлення.
Більшість учених досліджували окремі аспекти цього питання, зокрема: дослідження соціального становлення людини як вищої форми
саморозвитку матерії (Я. Коломінський, В. Мухіна, А. Петровський,
О. Скляров, А. Фельдштейн); еволюційне перетворення генетично
закладеної соціальної програми розвитку (М. Дубінін, Р. Нємов,
Ю. Сичов); поєднання соціального і біологічного в структурі
особистості (Л. Аксьонова, О. Кононко, В. Пісоцький, К. Платонов);
соціальність
індивіда
в
умовах
макрота
мікросередовища
(Л. Виготський, Р. Мустаєва, В. Слуцький, Н. Яценко); обґрунтування
ролі соціальних позицій особи в системі сучасного суспільства
(Л. Буєва, О. Леонтьєв, П. Лямцев, І. Фадєєва).
Метою статті є висвітлення основних тенденцій соціального розвитку особистості як основи виховання соціальної культури школярів.
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Вивчення та аналіз літературних джерел виявив недостатнє
відображення питання соціального розвитку та відсутність наукового
обґрунтування тенденцій і напрямів проходження цього процесу.
У психологічній науці поняття соціального розвитку людини означає
розвиток її особистості і психіки в процесі налагодження різноманітних
соціальних відносин. Зокрема, відповідно до сучасних наукових
уявлень соціальний розвиток людини окреслюється в наступних
напрямах: розвиток особистості як установлення та інтеріоризація
системи відносин із людьми і явищами оточуючої дійсності;
інтелектуальний розвиток як динаміка психічних новоутворень,
пов’язаних із засвоєнням, перетворенням і функціонуванням різних
знакових систем; творчий розвиток як формування здатності до
створення нового, нестандартного, оригінального; вольовий розвиток
як здатність до цілеспрямованої і результативної дії, здатність
переборювати перепони на основі саморегуляції і стійкості особистості.
Також розвиток особистості полягає в організації та інтегруванні
людиною свого внутрішнього світу. Тобто це є шлях самопізнання
і самоусвідомлення. Психічний розвиток тільки тоді стає розвитком
особистості, коли він починає являти собою рефлексію людиною
власного досвіду. З цього моменту людина сама визначає напрями
власного розвитку, контролює його і несе за нього відповідальність.
У сучасній психології це називають саморозвитком [1: 24-25].
У свою чергу, С. Рубінштейн зазначає, що справжній особистісний розвиток здійснюється виключно у площині активної діяльності
взаємодії людини з оточуючим світом. Індивід розвивається, не занурюючись у себе і втікаючи від світу, а, навпаки, активно взаємодіючи
зі світом, з іншими людьми [2: 255-285]. Соціальний розвиток розглядається за віковими стадіями. Кожна стадія соціального розвитку
характеризується формуванням визначеної групи особистісних якостей, пов’язаних із віковою сензетивністю. Кожний вік сенситивний для
розвитку конкретних психічних новоутворень особистості і, відповідно,
для сприйняття зовнішніх впливів. Зокрема, за А. Петровським, дорога
до зрілості проходить мікрофази дитинства (в основному, адаптація
особистості), отроцтво (в основному, індивідуалізація особистості)
і юності, яка веде до інтеграції особистості в суспільстві.
Особливий етап соціального розвитку особистості починається з її
приходом у школу. Провідною діяльністю в цей період виступає
навчальна діяльність. Психологи і педагоги розглядають перший
період шкільного навчання, як найбільш важливий для розвитку таких
соціальних якостей, як працелюбність, працездатність, почуття
обов’язку і відповідальності. Якщо шкільна соціалізація проходить
успішно, то у дитини розвивається впевненість у власних силах і прагнення до досягнення успіху, що супроводжується адекватною
самооцінкою. В початковій школі дитина займає соціальну позицію
в системі формальних і неформальних відносин серед ровесників.
Поступово формується власний, відносно стійкий соціометричний
статус, який згодом може бути перенесений і в інші соціальні групи.
Потрібно відзначити, що саме в цьому віці формуються також вольові
механізми соціальної регуляції поведінки. Цей період є сенситивним
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для розвитку волі. Для успішного соціального розвитку важливо, щоб
дитина змогла досягти успіху в якій-небудь діяльності [3: 74-76].
Отже, молодший шкільний вік є сенситивним: для формування
мотивів учіння, розвитку стійких пізнавальних потреб та інтересів;
розвитку продуктивних прийомів і навичок навчальної діяльності,
«уміння вчитися»; розкриття індивідуальних особливостей і здібностей; розвитку навичок самоконтролю, самоорганізації і саморегуляції;
становлення адекватної самооцінки, розвитку критичності у відношенні
до себе та оточуючих; засвоєння соціальних норм, морального
розвитку; розвитку навичок спілкування з ровесниками, встановлення
міцних дружніх контактів [4: 204].
У цілому, молодший шкільний вік можна розглядати як унікальний період соціального розвитку людини, під час якого складається
цілий комплекс індивідуальних особливостей, що визначає можливість
багатьох видів активності людини в суспільстві. З 10-11 років починається новий соціальний етап життя людини, який називається
підлітковим. Головний соціальний зміст розвитку людини в цьому віці
пов’язаний з процесами статево-рольової ідентифікації і засвоєння
різноманітних соціальних ролей. Цей період найбільш сеанситивний
для розвитку соціальних здібностей людини, які реалізуються через
спілкування з ровесниками [3: 77-78]. Важливими рисами підлітка
є прагнення до спілкування з ровесниками і виникнення в поведінці
ознак, які свідчать про прагнення ствердити свою самостійність,
незалежність, особистісну автономію.
Референтні групи підлітків виступають значимим соціальним
фактором у розвитку кожного індивіда. Провідна діяльність людини
в цьому віці – спілкування. У спілкуванні школярі знаходять максимальні можливості формування здібностей. Центральним особистісним
новоутворенням цього періоду є становлення нового рівня самосвідомості, Я-концепції. Отроцтво характеризується перш за все підвищенням значимості Я-концепції, системи уявлень про себе, формування самооцінки на основі перших спроб самоаналізу, порівняння
себе з іншими. Важливою стороною самосвідомості підлітка виступає
також потреба у самоствердженні. Генезис цього феномена отримав
обґрунтування у роботах Л. Божович, яка розглядала самоствердження
як одну з важливих мотиваційних ліній цього віку.
Самоствердження – це закономірно виникаючий атрибут соціалізації підлітка, що виявляється в спрямованості його особистості на
виділення і реалізацію своєї «самості» (унікальності) в системі
соціальних зв’язків. Постійні взаємодії з однолітками породжують
у підлітка прагнення зайняти гідне місце серед них, самоствердитися
[5: 225]. Головні мотиви цього вікового періоду пов’язані з активним
прагненням до саморозвитку. Це і самовираження, і самопізнання,
і самовиховання. Самовиховання стає можливим у перехідному віці
завдяки тому, що у підлітка розвивається саморегуляція. Таким чином,
у процесі пошуків свого «Я» (цінностей, ідеалів, поглядів), набуття
ідентичності, самоствердження і саморозвитку у підлітків на рівні
самосвідомості коригується система внутрішньо узгоджених уявлень
про себе, образів «Я», «Я – концепція». Підліткам притаманна висока
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сенситивність до опанування системою прав і обов’язків. Більшість із
них зорієнтована на розвиток почуття відповідальності за себе та
інших. У цей період відбувається інтенсивний розвиток особистості
у двох напрямах: 1) прагнення до засвоєння й оволодіння діапазоном
соціального простору (від підліткових груп до життя в країні та за її
межами); 2) прагнення до особистісної рефлексії на свій внутрішній
інтимний світ (через автономію від близьких) [5: 228-231].
Особливості психічного розвитку в ранній юності багато в чому
пов’язані зі специфікою соціальної ситуації розвитку, сутність якої
полягає в тому, що суспільство ставить перед молодими людьми
життєво важливе завдання здійснити професійне самовизначення.
Головним новоутворенням ранньої юності є готовність до особистісного
і життєвого самовизначення [4: 375]. Характерною рисою ранньої
юності є формування життєвих планів, які виникають, з одного боку,
як результат узагальнення цілей, які ставить перед собою особистість,
як наслідок побудови «піраміди» її мотивів, постановки ціннісних
орієнтацій, а з іншого – як результат конкретизації цілей і мотивів [6:
203]. Життєві плани пов’язані з прагненням старшокласників зайняти
визначене соціальне становище в суспільстві, яке дозволить їм
задовольнити потребу самореалізуватися. Соціальне становище,
у свою чергу, обумовлює спосіб життя людини, її поведінку, дії,
вчинки. Тому життєві плани молоді визначають їх поведінкові орієнтації
[7: 76-77]. Проте у старшому шкільному віці виявляється суперечність
між потребою у формуванні життєвої перспективи та недостатньою
самостійністю і готовністю до самовіддачі заради майбутньої реалізації
своїх життєвих планів. У ранній юності відбуваються зміни в мотивації,
зокрема, в потребах, інтересах. Деякі потреби виникають вперше або
змінюються. Реалізація основних потреб цього віку призводить до
відносної стабілізації особистості, формування «Я – концепції», світогляду. Отже, основними завданнями соціального розвитку в ранній
юності можна виділити наступні:
1) набуття почуття особистісної тотожності і цілісності (ідентичності);
2) набуття психосексуальної ідентичності – усвідомлення і самовідчуття себе як достойного представника протилежної статі;
3) професійне самовизначення – самостійне і незалежне визначення життєвих цілей і вибір майбутньої професії;
4) розвиток готовності до життєвого самовизначення, що означає
достатній рівень розвитку ціннісних уявлень, вольової сфери, самостійності і відповідальності [4: 372].
Важливою умовою соціального розвитку є побудова педагогічного процесу відповідно до провідної діяльності, оскільки відомо, що
саме в ній відбуваються найбільш значимі зміни особистості. Разом
з тим сучасна шкільна практика враховує цей принцип лише у молодшому шкільному віці. Процес спілкування з учнями будується так,
ніби у підлітковому та ранньому юнацькому віці навчальна діяльність
залишається провідною. І як наслідок – вплив учителів, вихователів
весь час ідуть «повз» особистості учня, у зв’язку з чим втрачається
значний потенціал дійсно керованого розвитку особистості.
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Отже, досліджуючи сутність та особливості соціального розвитку,
ми з’ясували, що він являє собою соціально обумовлений процес
розгортання людського організму в онтогенезі і становлення його як
особистості. Це процес засвоєння і активного відтворення індивідом
соціального досвіду, системи соціальних зв’язків і відносин, у які він
включений. Він проходить за певних умов, в оточенні конкретних
предметів матеріальної, духовної культури, пов’язаний із віковою
сенситивністю.
Сучасне суспільство найрізноманітніше впливає на психічний та
особистісний розвиток людини, що стимулює психологічну науку
шукати нові підходи до творення власного світу особистості. Життя та
діяльність людини ускладнюються суспільною нестабільністю, суттєвими змінами пріоритетів у структурі ціннісно-змістової сфери, утворенням своєрідного «екзистенційного вакууму» [9], духовно-моральною руйнацією особистості, послабленням регулятивної ролі етнопсихологічних та соціокультурних чинників. Важливу роль тут відіграє
і «модальність особистості», що містить низку етно і соціокультурних
особливостей, зокрема таких особистісних характеристик, як типові
риси характеру, способи прояву імпульсивності й афектів. Виражаються вони в узагальненій диспозиції, що супроводжується різноманітними
поведінковими формами. Останні детермінуються відповідними соціокультурними цінностями, вимогами ситуації й обставинами, навичками,
інтересами, смаками конкретної особистості.
Таким чином, певна нестабільність, різношерстість формує
невизначеність молодих людей щодо професійної мотивації, ключовим
компонентом якої є ціннісно-змістові настанови. Відтак, актуальною
є необхідність цілісного, всебічного аналізу формування та вияву
ціннісно-змістових орієнтирів людини.
З точки зору ціннісного підходу до вивчення особливостей
формування свідомості особистості, усі явища дійсності (включаючи
і вчинки людей) можуть бути представлені у вигляді набору цінностей,
що виражає суб’єктивну оцінку індивідом цих явищ з позиції їх
необхідності при задоволенні його потреб та інтересів (В. Брожик,
В. С. Круглов, В. П. Тугарінов). Сучасні психологи (А. О. Волочков,
О. В. Сірий, М. С. Яницький) звертаються до проблеми змістової
активності, котра визначається ціннісною спрямованістю особистості;
до проблеми формування і розвитку ціннісних орієнтацій, розглядаючи
їх як компонент структури особистості, що характеризує спрямованість
і вміст активності індивіда, визначає загальний підхід людини до світу,
до себе, що додає сенсу і спрямованості особистісним позиціям,
поведінці, вчинкам. Однак, не зважаючи на цілу низку досліджень цієї
проблеми, її актуальність зажди є беззаперечною. Тим паче, що
у сьогоденні, з огляду на моральне спрямування молоді, проблема
особистісного становлення набуває більшої актуальності.
У статті «Cтруктурно-функціональна організація особистості»,
опублікованій на шпальтах часопису «Психологія і суспільство»,
В. П. Москалець визначає ціннісні орієнтації як визначені особистістю
ступень цінностей, міра значущості і важливості для неї тих чи інших
ідей, моральних принципів і норм, релігійних догматів, творів
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мистецтва, інших предметів та явищ актуального довкілля [8]. Це дає
підстави розглядати систему цінностей через призму ціле- та
змістотворення у контексті соціокультурного досвіду, оскільки різні
культури надають перевагу різним цінностям. Кожне суспільство має
право визначати, що є цінністю, а що ні. Людина живе у певній системі
таких цінностей, покликаній задовольнити її потреби. Саме цінність
виражає спосіб існування особистості, причому різні цінності мають для
неї різне значення і з цим пов’язана їхня ієрархія.
Як і самі цінності, їхня ієрархічна структура має конкретноісторичний й особистісний характер. Одні і ті ж предмети і явища для
різних людей можуть становити неоднакову цінність, так само, як
і у різний час у однієї і тієї ж людини.
Отже, цінності особистості утворюють систему її ціннісних
орієнтацій, під якими розуміють сукупність найважливіших якостей
внутрішньої структури особистості, що є для неї особливо значущими.
Ці ціннісні орієнтації й утворюють певну основу свідомості і поведінки
особистості й безпосередньо впливають на її розвиток. До того ж, відповідно до конкретної, індивідуальної ієрархії цінностей, спостерігається відносний характер ціннісних орієнтацій. Так, один вчиться
заради високого заробітку, а інший працює, щоб мати нагоду вчитися
і самоудосконалюватися. Однак в обох випадках конкретна система
ціннісних орієнтацій та їхня ієрархія виступають регуляторами
розвитку особистості. Вони слугують критерієм норм і правил
поведінки особитості, мірою засвоєння яких є її соціалізація.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ
НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ НА ЗАСАДАХ АКАДЕМІЧНОЇ
СВОБОДИ ТА АВТОНОМІЇ
У статті на основі аналізу системних проблем у галузі університетської
освіти запропоновано низку практичних рекомендацій, спрямованих на їх
подолання з метою створення оптимального балансу між ступенем
академічної свободи й автономії та державним регулюванням навчального
процесу задля поліпшення якості вищої освіти і повнішого задоволення
потреб національної економіки та соціальних очікувань.

Актуальність. За останні десятиліття процес трансформації
системи вищої освіти в Україні набував перманентного, проте, певною
мірою безсистемного характеру. Однією з основних проблем
реформування української системи вищої освіти до останнього часу
було визначення форм і меж академічної свободи та автономії ВНЗ
задля ефективного їх функціонування, а також підтримання балансу
між ступенем академічної свободи й автономії та державним
регулюванням навчального процесу з метою адекватного задоволення
соціальних очікувань, зокрема поєднання ідеології вільного ринку
з дотриманням принципів соціальної справедливості. Цю проблему
покликаний розв’язати новий Закон України «Про вищу освіту» [5],
що, зокрема, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах автономії
вищих навчальних закладів з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного
розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб
суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях [5].
Мета статті полягає у висвітленні європейських підходів до
вирішення проблеми академічної свободи та академічної мобільності
вищих навчальних закладів, закріплених у новому Законі України «Про
вищу освіту» [5] та виробленні рекомендацій щодо їх практичного
впровадження в життя.
Виклад основного матеріалу. Упродовж останніх двох десятків
років у світі спостерігалася тривожна тенденція до того, щоб підірвати,
обмежити або придушити академічну свободу вищих навчальних
закладів. Це було прямо пов’язано з контрактною системою вищої
освіти, яка виправдовувалася економічною суворістю і/або політичною
користю. Найтривожніший вплив виявився в зростанні порушень прав
учителів, науковців, освітян, незважаючи на соціально-політичну
систему в будь-якій країні світу[3]. Зважаючи на такий стан справ, від
освітян почали надходити пропозиції про підготовку спеціальної
декларації про академічну свободу і автономію вишів.
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Початкова ідея створення такої Декларації виникла на симпозіумі
Всесвітньої університетської служби (ВУС), який відбувся у Нанті
1984 року. Під керівництвом спеціальної комісії було розпочато програму ВУС «Академічна солідарність і співробітництво» та розглянуто
ідею вироблення Декларації «Про академічну свободу і автономію
вищих навчальних закладів»[4], затверджену загальними зборами ВУС
1988 року. Ця деклараціябула покликана прокласти шлях до кращого
розуміння, ширшої дискусії і активнішої діяльності, спрямованих на
захист академічної свободи та автономії вищих навчальних закладів.
За визначенням Декларації [4], академічна свобода – це право
людини, яке є особливо важливим для сектора вищої освіти. Це не
пільга незначної еліти. Це поняття походить від права на освіту і пов’язане із правом на свободу думки і слова [4]. Автономія ж – це інституційна форма академічної свободи, вона є необхідною передумовою
для того, щоб вищі навчальні заклади виконували належні їм функції.
Вони мають бути захищеними від надмірного тиску держави і комерції [4].
Хартія Університетів України «Академічні свободи, університетська автономія та освіта», ухвалена 2009 року[2], під університетською автономією має на увазі «форму встановлення та повсякчасного
досягнення академічних свобод, що визначається як необхідний
ступінь незалежності університету:
 у правоздатності вирішувати завдання розвитку особистості,
суспільства;
 від зовнішнього втручання (від держави та інших суспільних
сил) ухвалювати рішення щодо внутрішньої організації та управління,
розподілу фінансових ресурсів та генерування доходів, адміністрування і встановлення власної лінії поведінки (місії) у сфері освіти,
науково-дослідної роботи, викладання й інших пов’язаних із цим видах
діяльності» [2].
У пункті 3. 8 цього Документа університети закликали уряд
«визнати принципи університетської автономії, що підкріплює їх
різноманітні місії, у тому числі:
 академічної автономії (навчальні плани, програми та наукові
дослідження);
 фінансової автономії (виділення бюджету єдиною сумою);
 організаційної автономії (організаційна структура університетів);
 автономії в сфері кадрової політики (найм, заробітна плата та
просування по службі)»[2].
Ці питання значною мірою вдалося вирішити новим Законом
України «Про вищу освіту» [5], у статті 32 якого, зокрема, зазначається, що вищі навчальні заклади мають рівні права, які становлять
зміст їх автономії та самоврядування. У Законі[5] автономія вищого
навчального закладу розглядається як «самостійність, незалежність
і відповідальність вищого навчального закладу у прийнятті рішень
стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу,
наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої
діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах,
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встановлених цим Законом [5]. Академічна ж свобода – самостійність
і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження
педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної
діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості,
поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень
і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень,
встановлених законом [5].
Відповідно до Закону [5] ВНЗ мають право: 1) розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності; 2) самостійно визначати форми навчання та форми організації
освітнього процесу; 3) обирати типи програм підготовки бакалаврів
і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією
освіти; 4) приймати на роботу педагогічних, наукових, науковопедагогічних та інших працівників; 5) формувати та затверджувати
власний штатний розпис; 6) ухвалювати остаточне рішення щодо
визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих
в іноземних вищих навчальних закладах ступенів бакалавра, магістра,
доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під
час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науковопедагогічного працівника; 7) запроваджувати рейтингове оцінювання
освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників
освітнього процесу; 8) надавати додаткові освітні та інші послуги
відповідно до законодавства; 9) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності; 10) самостійно запроваджувати спеціалізації,
визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін; 11) присуджувати
ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до
законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення
навчання на відповідному рівні вищої освіти; 12) ухвалювати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими
спеціалізованими вченими радами; 13) утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами місцевого самоврядування; 14) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої
структурні підрозділи; 15) провадити видавничу діяльність, зокрема
видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці, а також
розвивати власну поліграфічну базу; 16) провадити на підставі
відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами,
науковими установами та іншими юридичними особами; 17) розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-наукововиробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;
18) брати участь у роботі міжнародних організацій; 19) запроваджувати власну символіку та атрибутику; 20) встановлювати власні
форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього
процесу; 21) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють
управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або
розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти,
а також брати участь у роботі над проектами; 22) провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та
статуту вищого навчального закладу; 23) розпоряджатися власними
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надходженнями (для вищих навчальних закладів державної і комунальної форми власності), зокрема від надання платних послуг;
24) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках; 25) здійснювати
інші права, що не суперечать законодавству [5].
Потреба розширення автономії українських ВНЗ наразі не викликає сумнівів ні в державних структур, ні в науково-педагогічної громадськості. Ініціативи щодо реформування системи вищої освіти на
основі нового Закону [5] передбачають право університету встановлювати власні навчальні програми і цілі (змістовнаавтономія); право
університету визначати способи досягнення раніше встановлених пріоритетів, які визначені як частина національної політики (процедурна
автономія); право закладів вищої освіти визначати власну академічну
структуру (органічна автономія) [6].
При здійсненні реформ системи вищої освіти в Україні має враховуватися те, що автономія університетів у державах сталої демократії дозволяє університету як складовій соціального середовища,
що забезпечує неперервний процес соціалізації особистості, здатної до
відповідальності й конструктивної самореалізації, зосередитися на суто
навчальних та науково-дослідних завданнях. Процеси децентралізації
управління вищою школою і посилення її автономії, що розглядаються
у двох вимірах: 1) як засіб децентралізації управління; 2) як засіб
підвищення якості освіти та гнучкості системи вищої освіти, тривають
у Західній Європі з 80-х років ХХ ст., у латиноамериканських, східноєвропейських країнах та азійсько-тихоокеанському регіоні – з 90-х.
У країнах СНД ці загальносвітові тенденції проявляються із
запізненням, оскільки з радянських часів успадковано традицію жорстко централізованого управління. Традиційна повна фінансова
залежність системи вищої освіти від органів і структур державної влади
була головним важелем тиску на університети. Справжню автономію
вітчизняні університети набудуть лише за умови диверсифікації джерел
фінансування та залучення до захисту академічних свобод у виборі
наукових пріоритетів інституцій громадянського суспільства. Проте
якщо державне фінансування вищої школи припинити, можлива втрата
державного контролю над системою освіти, і вища освіта може
перестати бути суспільним благом.
У цьому зв’язку автономію університетів слід визначати з урахуванням глибшої інтеграції університету з економікою, ринком праці
і процесами розвитку суспільства і держави, що сприятиме демократизації освіти, підвищенню конкурентоспроможності національних університетів і залученню до управління освітою ініціативних науковців.
Водночас автономія й академічна свобода університетів України –
не є самоціллю. Університетська автономія має сприяти досягненню
стратегічної мети – підвищення конкурентоспроможності українських
фахівців на світових ринках праці, уведеннякраїни в єдиний європейський освітньо-науковий простір задля забезпечення сталогорозвитку
суспільства. Таким чином, форми і зміст автономії українських ВНЗ
повинні забезпечити подолання системних проблем, що нагромадилися
у вітчизняній системі вищої освіти.
Серед найгостріших із них можна виокремити:
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1. Незбалансованість мережі ВНЗ. Вища освіта в Україні стала
справді масовою, що не підкріплювалося збільшенням державних
видатків до рівня, який гарантував би якісну освіту всім бажаючим її
отримати. Таке збільшення державних видатків у сучасних умовах не
уявляється можливим. Наразі постає питання про потребу скорочення
невиправдано значної кількості вищих навчальних закладів.
2. Високий рівень корупції. Запровадження системи зовнішнього
незалежного оцінювання (ЗНО) випускників шкіл, яке, поза сумнівом,
є досить позитивним явищем, знизило рівень корупції при вступі до
ВНЗ, проте корупція під час навчання набула майже неконтрольованих
обсягів.
3. Інфляція стандартів освіти. Надмірне зростання кількості державних, відомчих та приватних ВНЗ, не підкріплене системою контролю відповідності їх матеріально-технічної та інтелектуальної бази освітнім стандартам, нечіткість визначення цих стандартів, призвели до
появи «дипломованих фахівців», які не мають інколи навіть базових
фахових знань, що веде до втрати суспільного престижу української
вищої освіти.
4. Низький рівень оплати праці викладачів та співробітників.
Заробітна плата викладачів та працівників ВНЗ не досягала навіть
середньої в промисловості, що провокує пошуки додаткових джерел
доходів, у тому числі корупційних. Кар’єра викладача стає дедалі менш
привабливою для талановитої та амбітної молоді.
5. Ізоляція від міжнародної інтелектуальної спільноти. Брак
фінансування наукової діяльності вищих навчальних закладів,
обмеженість доступу до сучасної наукової літератури, старі наукові
кадри, котрі не володіють іноземними мовами та сучасними засобами
комунікації, «радянський менеджмент» призвели до втрати позицій
університетських науковців України в міжнародному науковому
співтоваристві.
6. Відрив викладання від сучасної науки. Розрив між навчальним
процесом і науковими дослідженнями зумовлюється відсутністю
ефективної системи підвищення кваліфікації викладачів вищої школи
та відсутністю в більшості університетів необхідної науково-дослідної
бази, яка з радянських часів залишається прерогативою науководослідних інститутів системи Національної академії наук України.
7. Повільнітемпи та низька ефективність упровадження принципів Болонського процесу. Попри ухвалення нового Закону «Про вищу
освіту» (2014) до цього часу відповідно до статті 5 Закону [5] не
завершено перехід на трирівневу систему ступенів вищої освіти
(наявність, поряд з освітніми рівнями молодшого бакалавра, бакалавра
і магістра, освітнього рівня «спеціаліст». Ще 2016 року у ВНЗ України
буде здійснюватися набір на для їхньої підготовки). Упровадження
Європейської кредитно-трансферноїсистеми (ESTS) та додатка до
диплома міжнародного зразка (DS) не підвищили академічної мобільності українського студентства і не призвели до визнання української
вищої освіти за кордоном. Змістовні вимоги Болонського процесу підмінюються формальними нововведеннями, що невиправдано бюрократизують навчальний процес. Непродумані заходи з реформування часто
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викликають опір викладачів, які вважають болонські реформи
недоцільними, натомість віддаючи перевагу апробованим національним
освітнім традиціям [1].
Водночас, на думку науковців, існують й потенційні загрози,
пов’язані з непродуманими заходами щодо посилення автономії. При
розробці і втіленні заходів з розширення університетської автономії
слід буде передбачити ефективні запобіжники від узурпації влади
у ВНЗ. В умовах майже повної залежності Вченої ради, а також
самоврядних інституцій (студентського самоврядування, профспілок,
професійних і громадських товариств, університетських ЗМІ тощо) від
адміністрації ВНЗ (в особі ректора) автономія університету від держави
може перетворити виш на «ректорську вотчину» [1].
Рекомендації щодо формування університетської автономії як
засобу вирішення системних проблем вітчизняної вищої освіти.
Європейський і світовий досвід свідчить, що адміністрування та
керування вищими навчальними закладами має засновуватися на
визначальних принципах поваги до інституційної автономії та академічної свободи; відкритості й прозорості; суспільної відповідальності.
1. Кадрова політика. Безпосередньо в новому Законі «Про вищу
освіту» [5], а не в Статуті ВНЗ як це закріплено статтею 37 Закону [5],
слід було б передбачити і належним чином регламентувати процедуру
формування у вищих навчальних закладах незалежних наглядових рад
(до яких мали б уходити як особи, призначені державою, так
і делеговані трудовими колективами), запровадження вікового цензу
(65 років) на обіймання керівних адміністративних посад (ректора,
декана, завідувача кафедри) та ін.
2. Матеріально-фінансове забезпечення. Міністерству освіти і науки за участі університетської спільноти доцільно скоординувати
роботу з вироблення і дальшого впровадження загальноукраїнських,
стандартизованих у межах профілю ВНЗ чітких критеріїв для рейтингів,
згідно з якими буде проводитися відкрите і прозоре затвердження
річного кошторису навчальних закладів та звіт про його виконання,
визначення пріоритетів і розподіл фінансування, установлення
персональних надбавок фахівцям, преміювання та заохочення
наукових і педагогічних колективів.
3. Суспільна відповідальність. Суспільна відповідальність вищих
навчальних закладів щодо забезпечення належної якості освітніх
послуг повинна стимулюватися не лише міністерськими перевірками,
а й регулярним проведенням єдиного всеукраїнського рейтингу ВНЗ,
основним критерієм якого мають бути працевлаштування випускників
за фахом та відгуки роботодавців. Цей рейтинг маєвпливати на збільшення державного фінансування ВНЗ і широко оприлюднюватися ЗМІ.
4. Контроль якості освітніх послуг. Реальний вихід українських
університетів на європейський ринок освітніх послуг має відбуватися
шляхом акредитації навчальних планів та програм не лише Національним агентством з питань якості освіти, а й відповідними європейськими
агенціями з контролю якості. У цьому зв’язку Міністерству освіти і науки України слід сформувати і забезпечити функціонування механізмів
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ними європейськими агенціями з контролю якості освітніх послуг. Така
акредитація унеможливить штучне завищення показників щодо якості
навчання, до яких масово вдаються ВНЗ під час отримання/підтердження акредитації та отримання/подовження ліцензії на надання
освітніх послуг.
5. Співпраця держави і громадянського суспільства. До ухвалення нового Закону «Про вищу освіту» [5] за відсутності реальної
автономії університетів зростала загроза посилення політичного впливу
на їх управління. У цьому зв’язку Міністерству освіти і науки України
разом із органами університетського самоврядування на разі слід
погодити принципи формування складу і повноваження наглядових
структур у ВНЗ та закріпити їх у підзаконних нормативно-правових
актах. Важливо, щоб у складі наглядових рад була вагома частка
представників державної влади, адже в умовах недостатнього розвитку
університетського
самоврядування
слід
забезпечити
втілення
загальнодержавної стратегії розвитку освіти, а також прозорість та
демократичність навчального процесу [4].
Висновки. Якість сучасного суспільства безпосередньо пов’язана з якістю освіти. Якість же освіти, у свою чергу, багато в чому
визначається рівнем університетської автономії і станом академічних
свобод в установах вищої освіти. Розширення університетської
автономії й академічної свободи, передбачене новим Законом України
«Про вищу освіту» [5], стане важливим кроком на шляху дальшого
становлення в нашій державі громадянського суспільства.
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ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЙОГО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Анотація. В статті описано особливості психологічного розвитку
молодшого школяра, вплив індивідуально-типологічних характеристик на
організацію навчально-виховного процесу.

Переломні періоди розвитку суспільства активізують духовний
розвиток особистості. Закон України «Про освіту» акцентує увагу на
тому, що в умовах формування нових соціально-економічних відносин,
переходу від авторитаризму до гуманного демократичного суспільства
система виховання повинна ґрунтуватися на духовних цінностях [4].
Тому формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин,
професіонал – пріоритетне завдання будь-якого цивілізованого суспільства [7].
Роль школи у ХХІ столітті – це виховання кожного учня високоморальною особистістю з широким світоглядом.
Тому особливої актуальності набуває питання особистісного
розвитку школяра та створення умов для успішної організації його
навчальної діяльності, в якій школяр – не просто пасивний суб'єкт,
а виступає творцем, активним учасником подій, відчуває своє зростання, викликає позитивні почуття, формує моральні якості й цінності,
які згодом реалізуються в конкретних добродійних вчинках[9].
Вступ дитини до школи знаменує собою початок нового періоду
його життя. З повним правом можна сказати, що з приходом в школу
починається соціальне життя людини. Школяр – перший соціальний
статус дитини; цей статус пов'язаний з новою системою вимог,
пропонованих до нього, з сукупністю його соціальних обов'язків і прав.
Дитина повинна ходити в школу, займатися навчальними предметами,
робити на уроці те, що вимагає вчитель, слідувати шкільного режиму,
підкорятися правилам поведінки. Діти починають нову, суспільну за
своїм змістом і за своєю функцією діяльність – діяльність навчання. Їхні
взаємини з дорослими і однолітками визначаються тепер тим, як він
виконує свої нові, суспільно значущі обов'язки. [8]
За віковою періодизацією, прийнятою українськими психологами
і педагогами, час життя дітей від шести до одинадцяти років
називається молодшим шкільним віком. При визначенні його меж
враховуються особливості психічного і фізичного розвитку дітей. [11]
Протягом молодшого шкільного віку продовжується ріст і розвиток організму дитини, змінюються пропорції тіла, зокрема співвідношення голови та довжини тіла. Активно розвивається у молодших
школярів м'язова система. Продовжується ріст серцевого м'яза. Вага
*
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мозку першокласника наближається до ваги мозку дорослої людини.
Нервовій системі властива висока пластичність, що забезпечує її
здатність фіксувати впливи середовища, готовність реагувати на них.
Підвищується рухливість нервових процесів, що дає змогу швидко
змінювати поведінку відповідно до вимог учителя. Зростає роль другої
сигнальної системи (мови) в аналізі і синтезі вражень від зовнішнього
світу, утворенні тимчасових нервових зв'язків, виробленні нових дій та
операцій, формуванні динамічних стереотипів. [1]
Навчання в школі потребує від дитини серйозних розумових
зусиль і сприяє вдосконаленню всієї її пізнавальної сфери. Пізнавальні
процеси молодшого школяра набувають у ознак довільності. Сприймання учнів початкової школи стає все більш цілеспрямованим, довільним та осмисленим процесом. Розвиток пам'яті характеризується як
кількісними, так і якісними змінами. Активізація довільної пам'яті супроводжується збереженням мимовільної, так само як механічне запам'ятовування співіснує з осмисленим. Учіння викликає потужний розвиток словесно-логічної пам'яті, хоча образна все ще домінує. Навчальна діяльність сприяє розвитку уяви та її переходу від репродуктивних до творчих форм. Хоча провідним видом мислення молодших школярів залишається наочно-образне, однак учіння забезпечує
зростання абстрактних компонентів. В ході навчання учні початкової
школи використовують практично всі операції мислення, особливо
активно порівняння, аналіз та синтез, узагальнення та конкретизацію.
Доступними і правильними для дітей цього віку є базові мислені форми
– поняття, судження, міркування і умовисновки. Виникає здатність
дитини до аналізу своїх розумових процесів – рефлексія. [10]
Молодший шкільний вік – це період найбільш інтенсивного
формування учбової діяльності. Все, що пов'язане з грою, для школяра
стає менш значущим, ніж те, що пов'язане з учбовою діяльністю, яка
стає провідним видом діяльності. [6]
Молодший шкільний вік характеризується певними психологічними віковими особливостями:
 перебудова пізнавальних процесів – формування довільності;
 розвиток саморегуляції поведінки, волі;
 засвоєння вмінь читання, письма, обчислень, накопичення
знань;
 розширення сфери спілкування;
 формування самооцінки;
 формування впевненості в собі, компетентності;
 формування зневіри у власних силах, втрата інтересу до
навчання.
У розвитку кожної людини виявляється загальне й особливе.
Загальне властиве всім людям певного віку; особливе вирізняє окрему
людину. Особливе в людині називають індивідуальним, а особистість
з яскраво вираженим особливим – індивідуальністю.
Індивідуальність характеризується сукупністю інтелектуальних,
вольових, моральних, соціальних та інших рис людини, які постійно
вирізняють одну людину від інших людей.
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До індивідуальних особливостей належать своєрідність відчуттів,
сприймання, мислення, пам'яті, уяви, особливості інтересів, нахилів,
здібностей, темпераменту, характеру особистості. [3]
Кожній дитині притаманні індивідуальні властивості нервової
системи, темперамент, інтереси, здібності, особливості мислення, уяви,
пам'яті, емоцій, воля, активність, темп роботи, швидкість засвоєння
навичок тощо. Цілий ряд відмінностей формуються у людини протягом
життя, але є й вроджені особливості, до яких належать типологічні
риси вищої нервової діяльності – темперамент.
Темперамент визначається при цьому не однією якою-небудь
властивістю нервової системи, а їх поєднанням. Враховуючи це,
І. П. Павлов, об'єднавши в групи відповідні властивості, назвав їх
типом нервової системи і виділив з них основні: сильний урівноважений рухливий, сильний урівноважений інертний, сильний
неврівноважений (з домінуванням процесу збудження), слабкий. [2]
Особливості типу темпераменту починають проявлятися вже
з раннього дитинства. Завдання вчителів враховувати особливості того
чи іншого типу темпераменту в навчальній діяльності.
Особливості школярів з різним типом темпераменту [12].
Тип
Основні особливості
темпераменту
Холеричний
1. Мають неврівноважену нервову систему.
2. Зазвичай швидко реагують на запропоновані завдання,
але відповідають часто необмірковано, не встигають себе
гальмувати, виявляють нетерпіння.
3. Захоплюючись чим-небудь, починають працювати з повною віддачею, але швидко остигають.
4. Значно переоцінюють свої здібності.
5. Для деяких дітей характерним є чергування позитивних
циклів з підйомами працездатності з негативними циклами,
в ході яких «усе валиться з рук».
6. Навчальна діяльність холерика в період піднесення характеризується творчістю, логічністю, самостійністю, у період
спаду має сумбурний характер.
Сангвіністичний 1. Відповіді вирізняються обдуманістю, аргументованістю (пояснюється їхньою сильною, урівноваженою нервовою системою).
2. Вирізняється високою швидкістю реакції на те, що відбувається навколо них у процесі навчальної діяльності.
3. Характеризується відносною стабільністю своєї працездатності.
Флегматичний 1. Мають високу працездатність, але повільно реагують на
все, що відбувається навколо них, і вирізняються
небалакучістю, що іноді створює ілюзію недостатнього
засвоєння ними матеріалу.
2. Міцно запам’ятовують усе засвоєне і довго зберігають
у пам’яті вивчений матеріал.
Меланхолійний 1. Мають слабку нервову систему і підвищену чутливість,
тому, опинившись у ситуації несподіваного питання, можуть
впасти у «ступор», розгубитися навіть у разі знання
навчального матеріалу.
2. Швидко втомлюються і втрачають працездатність.
3. Невпевнені в собі, звідси занижена самооцінка.
4. Часто мають яскраво виражені художні та інтелектуальні
здібності.
133

Але з це не означає, що кожна людина може віднести себе до
одного з перелічених типів темпераменту в його чистому вигляді,
оскільки такий темперамент зустрічається в житті досить рідко і швидше в дитячому віці. Якщо в характері дитини виявлені й домінують
риси того чи іншого типу темпераменту, його відносять до одного
з чотирьох зазначених типів. [2]
Результативність навчально-виховного процесу значною мірою
залежить від врахування індивідуальних особливостей характеру
кожного учня.
Урахування індивідуальних особливостей молодших школярів
у навчанні та вихованні – це не пристосовування мети і змісту навчання і виховання до окремого учня, а пристосовування прийомів,
методів і форм педагогічного впливу до індивідуальних їх особливостей
з метою забезпечення запрограмованого рівня розвитку особистості.
Індивідуальний підхід створює найсприятливіші можливості для
розвитку пізнавальних можливостей, активності, схильності і обдаровань кожного учня. Такого підходу потребують насамперед діти, які
виявляють неадекватну поведінку, обмежені, нерозвинені здібності,
мають чітко виражені відхилення в розвитку. [5]
Плутарх говорив : «Якими діти народжуються, це ні від кого не
залежить, але щоб вони завдяки правильному вихованню стали
хорошими – це в наших силах». Отже, врахування індивідуальнотипологічних особливостей учнів у навчанні та вихованні – це не
пристосування мети і змісту навчання і виховання до окремого учня,
а пристосування прийомів, методів і форм педагогічного впливу до
індивідуальних особливостей з метою забезпечення запрограмованого
рівня розвитку особистості. Особистісно-зорієнтований підхід створює
найсприятливіші можливості для розвитку пізнавальних сил, активності, схильностей і обдарувань кожного учня. Такого підходу
потребують насамперед важкі вихованці, малоздібні школярі, а також
діти з чітко вираженою затримкою розвитку. [13]
Працюючи над даною темою, було укладено систему рекомендацій щодо роботи з дітьми з різними індивідуально-типологічними
особливостями.

Тип
Рекомендації щодо роботи
темпераменту
Холеричний
1. Заохочувати цілеспрямованість, сумлінність, енергійність.
2. Формувати адекватну поведінку.
3. Ураховувати позитивне ставлення до всього нового.
4. Організовувати їхню діяльність так, щоб вона не
призводила до перезбудження (гучні звуки, змагання).
5. Практикувати ігри, які сприяли б закріпленню в нервовій
системі холерика процесів гальмування («Мовчанка»).
6. Пропонувати цікаві додаткові завдання, але тільки в разі
якісного виконання основної роботи.
7. Дозувати завдання малими частинами, не ставлячи
перспективного завдання на цілий урок, тему.
8. Пропонувати додаткові завдання, що передбачають
елементарні фізичні дії: витерти дошку, підготувати
наочність, роздати посібники.
9. Сприяємо залученню цих дітей до активної позашкільної
роботи.
134

Сангвіністичний 1. Боротися з їхнім прагненням швидко досягти мети з
униканням перешкод.
2. Заохочувати оптимізм і працездатність.
3. Пропонувати додаткові завдання, надання допомоги
слабшому учневі.
4. Організовувати змагання, спонукати до творчої діяльності.
5. Зацікавлювати іграми з елементами пошуку та творчості,
шляхом генерування ідей (запропонувати та зафіксувати за
короткий проміжок часу якомога більше ідей для розв'язання
складної ситуації); постановкою евристичних запитань, що
спонукають до елементарних дослідницьких дій.
Флегматичний 1. Розвивати комунікативні властивості.
2. Спиратися на велике терпіння для досягнення складних
цілей.
3. Терпляче ставимося до повільного темпу роботи.
4. Допомагати в складних ситуаціях, дозволяти виконувати
не всі завдання або збільшити час на їх виконання.
5. Не створювати в ситуацію неочікуваного опитування.
6. Не порівнювати з більш успішними однокласниками.
7. Оцінювати лише результат, а й старання.
Меланхолійний 1. Формувати впевненість у собі.
2. Спиратися на доброзичливість і м’якість, у спілкування висловлювати співчуття і розуміння.
3. Ураховувати глибину і тривалість емоційних переживань.
4. Привчати
їх
планувати
свою
діяльність,
розумно
розподіляти час і збалансовувати тривалість праці й
відпочинку.
5. Залучати до сумісної праці з дорослими.
6. Пропенувати в більшій кількості навчальні завдання
цікавого характеру.
7. Оскільки меланхоліки здатні працювати на уроці тільки в
повільному темпі, використовувати ті ж методичні прийоми,
що й при роботі з флегматиками.

Формуючи індивідуальний стиль учбової діяльності у молодших
школярів, вчитель повинен передбачати створення таких умов, які
б забезпечили оптимальний вплив типу темпераменту учнів на процес
засвоєння навчального матеріалу. Саме це дає змогу простежити
зародження індивідуального стилю учбової діяльності, визначити такі
завдання, в яких виявилися б найбільш характерні реакції, пов'язані
з типом вищої нервової діяльності й темпераменту, змоделювати умови,
потрібні для нагромадження знань, умінь та навичок школярів.
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ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ
В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ
У статті викладено теоретико-метологічні засади формування креативної особистості педагога, схарактеризовано креативний підхід до управління
навчальним закладом, висвітлено власний досвід управлінської діяльності.

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті визнала головною метою української освіти – створення умов для особистісного розвитку та творчої самореалізації кожного громадянина
України. Пріоритетами державної політики в розвитку освіти є особистісна орієнтація освіти, формування національних та загальнолюдських цінностей, створення рівних можливостей для здобуття якісної
освіти. Домінантою в стратегії освітньої політики сьогодні стала
гуманізація вітчизняної педагогічної науки й практики.
Оновлення суспільства, а тим більше його радикальна зміна, –
суперечливий, складний і тривалий процес, пов'язаний із пошуком
нових шляхів, засобів здійснення перетворень в усіх сферах життєдіяльності людей. Усе це зумовлює необхідність творчої участі в цьому
процесі всіх членів суспільства, тому що недостатня творча активність,
відсутність ефективних стимулів її розвитку та реалізації – основні
фактори, які заважають втіленню нових ідей, задумів, нових цільових
настанов та орієнтацій. Процеси демократизації і гуманізації суспільства створюють можливість вибору шляхів життєдіяльності його членів,
сприятливі умови для творчості кожного. У гуманному цивілізованому
суспільстві розвиток особистості, її творчих можливостей стає
самоціллю всіх суспільних відносин. Саме тому в умовах духовного
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відродження суспільства діяльність закладів освіти – від дитячого
садка до загальноосвітньої школи, потребує конкретних змін, які
викликані необхідністю формування суспільно-активної, творчої
особистості, що можливо лише при створенні сприятливих умов для
всебічного розвитку потенційних можливостей кожної дитини,
самореалізації її особистості у навчальному процесі.
Освіта ХХІ століття – це освіта для людини, це розвивальна
домінанта, виховання відповідальної особистості, здатної до самоосвіти
й саморозвитку, яка вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання та вміння для
творчого розвязання проблем, яка прагне змінити на краще своє життя
й життя країни. Тому вирішення проблеми формування творчої особистості юного громадянина значною мірою залежить від учителя, творча
педагогічна діяльність якого стає міцним засобом формування і всебічного розвитку особистості кожної дитини. Творче мислення руйнує
усталені стереотипи й допомагає по-іншому подивитися на речі.
З огляду на це, якщо педагог хоче завтра навчати краще, ніж сьогодні,
то він має бути в постійному пошуку цікавих та ефективних
педагогічних технологій, прийомів і методів. Щоб учні не просто
здобували певну кількість знань, а творчо виконували завдання,
розвивали пізнавальну активність, викладач сам має бути творчою
людиною, яка мислить не ординарно. Саме такі критерії діяльності
викладача є головними в сучасній освіті.
Нами було визначено основні риси, притаманні творчому,
креативному вчителю: сумлінне ставлення до своєї справи, ретельне
виконання своїх обовязків у будь-яких ситуаціях, за будь-яких умов;
постійний пошук оптимального вирішення завдань, пошук методичних
знахідок; бажання та вміння досягати позитивних результатів навіть за
несприятливих умов; розвиток фантазії, вміння бачити незвичайне
навіть у звичайних ситуаціях; прагнення сформувати творчу особистість учня; артистизм, уміння розвивати, стимулювати учнівську уяву;
вміння створювати проблемно-пошукові ситуації, ситуації успіху.
Дослідженням сутності творчості, умов її розвитку та інших аспектів займались і займаються різні науки, в тому числі філософія, психологія та педагогіка. Сучасна психологічна наука дає таке визначення
творчості загалом: діяльність, яка породжує щось якісно нове й таке,
що відрізняється неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю. У педагогічній науковій літературі творчість визначається як діяльність, кінцевим результатом якої є створення якісно
іншого, що вирізняється неповторністю, оригінальністю та суспільноісторичною унікальністю (при цьому зазначається, що творчість специфічна для людини, тобто завжди передбачає творця суб'єкта творчої
діяльності). З огляду на це, В. Цапок, досліджуючи філософські аспекти творчості, стверджує, що творчість сприяє розвитку особистості, її
самореалізації в процесі створення матеріальних і духовних цінностей.
У свою чергу, А. Спіркін зазначає, що цей феномен можна визначити
як мислення й практичну діяльність, результатом яких є створення
оригінальних, неповторних цінностей, встановлення нових фактів, властивостей, закономірностей, а також методів дослідження та перетво137

рення матеріального світу або духовної культури. Так, М. Бердяєв
наголошував, що творчість людини є не її вимогою, а дарунком Бога, її
(людини) правом і обов'язком. Із цього випливає, що до творчості
здатна кожна людина, життя якої наповнене елементарними формами
праці. У своїх працях С. Рубінштейн, підкреслюючи суспільну значущість процесу творчості, відзначав її як діяльність у створенні нового,
оригінального, що входить не тільки в історію розвитку творця,
а й в історію розвитку науки, мистецтва тощо. Визначаючи. виняткову
значущість творчого розвитку особистості, Л. Виготський писав, що
творчість – це діяльність людини, спрямована на створення нового: чи
то речей зовнішнього світу, чи умовиводів або почуттів, властивих
самій людині.
Отже, проаналізувавши цілий ряд філософської та психолого-педагогічної літератури, ми дійшли такого висновку: творчість – це діяльність, яка породжує щось нове, раніше не відоме на основі осмислення
вже нагромадженого досвіду та формування нових комбінацій знань,
умінь, продуктів. Найголовнішою проблемою при вивченні творчості
є проблема носія творчого початку, особистості, яка творить.
Зазначимо, що педагогічна праця нетворчою не буває й бути не
може, тому що неповторні діти, обставини, особистість самого педагога, і будь-яке його педагогічне рішення має виходити із нестандартних дій. У свою чергу, Національна доктрина розвитку освіти України
вимагає постійного творчого зростання педагогічних працівників,
створення умов для неперервного підвищення їхнього освітнього та
кваліфікаційного рівнів, удосконалення педагогічної майстерності.
Розвиток творчої особистості педагога є неодмінною умовою й обов’язковою складовою його професіоналізму та компетентності.
Креативний потенціал педагога – складне явище. Він пов'язаний
з його можливостями в галузі творчої педагогічної діяльності, що
спрямована на розвязання проблем практики навчання й виховання.
До складу цього явища можна віднести природні задатки, здібності
й набутий життєвий і професійний досвід; особистісні якості, знання,
уміння й навички професійної діяльності та особистісний, індивідуальний її стиль; обєктивно і субєктивно нове тощо. Важливою професійною рисою особистості педагога є його методична вправність, під якою
треба розуміти постійний творчий пошук, неперервне вдосконалення
своїх знань і майстерності. Вдумливий, творчий викладач повинен
здійснювати самоаналіз своїх уроків і позаурочних заходів за день,
тиждень, семестр та навчальний рік, що дає змогу виявити як недоліки
своєї роботи, так і внутрішні резерви. Хороший педагог постійно
шукає, раціоналізує свою діяльність. Творчість має бути рисою кожного
викладача, бо педагогічна праця творча за своєю суттю. Вона повинна
поєднувати в собі науковий підхід зі справжнім мистецтвом. Як висловився А. Ірхін, підбиваючи підсумок цієї проблеми, «Пересічний викладач викладає, хороший – пояснює, видатний – показує, великий –
надихає».
Траєкторія розвитку творчості у навчальному закладі – це персональний шлях реалізації особистісного потенціалу кожного члена педагогічного колективу. Адже творчість є родовою властивістю людини
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і людства в цілому, однак у різні історичні епохи вони реалізуються
різною мірою. Суспільство створює певні об'єктивні умови для творчих
проявів особистості, яка є тією структурною одиницею суспільства, що
здатна до творчого перетворення світу. Саме на особистісному рівні
формуються і реалізуються дійсні людські можливості, з яких у кінцевому підсумку складаються можливості суспільства.
Серед характерологічних особливостей творчої особистості учені
виділяють оригінальність, ініціативність, наполегливість, високу самоорганізацію, працездатність. Творча особистість – це креативна особистість (особистість, що має внутрішні передумови творчої активності),
яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу людини додаткових мотивів, особистісних
утворень, здібностей, що сприяють дослідженню творчих результатів
в одному чи кількох видах творчої діяльності. Таким чином, якщо вчитель ставить за мету розвиток потенційних творчих можливостей дитини, формування її як творчої особистості, він повинен оволодіти тими
формами, методами і засобами педагогічної діяльності, які забезпечують розвиток креативних рис особистості, а також тих додаткових
мотивів, особистісних якостей, здібностей, які сприяють успішній
творчій діяльності. Для цього і сам учитель повинен бути творчим, бо
як добро виховує добро, так і творчість розвивається через творчість.
У результаті аналізу наукових праць вище перелічених дослідників, ми виділяємо такі специфічні риси педагогічної творчості вчителя
як: співтворчий характер щодо суб'єкта-об'єкта педагогічної діяльності; можливість суб'єктивної новизни й оригінальності процесу і результату; обмеженість творчої діяльності педагога часом; вплив на
педагогічну творчість учителя багатьох факторів, які важко передбачити. Відповідно до специфіки педагогічної творчості формується
і творча особистість учителя. Проблеми, пов'язані з цим питанням були
розглянуті в роботах багатьох авторів, а саме Ю. П. Азарова, Ю. К. Бабанського, І. А. Зязюна, В. А. Кан-Калика, Н. В. Кичук, Л. М. Лузіної,
М. Д. Нікандрова, М. М. Поташника, Р. Х. Шакурова та інших. Визначаючи творчість як об'єктивну рису педагогічної діяльності вчителя,
Л. М. Лузіна підтвердила, що формування творчої індивідуальності
вчителя означає вироблення у нього особливого ставлення до
професійної діяльності як способу життя. У свою чергу, В. А. КанКалик і М. Д. Нікандров виділяють основні умови перетворення діяльності вчителя у творчу: усвідомлення себе як творця в педагогічному
процесі; усвідомлення сутності, значення і завдань власної педагогічної діяльності, її мети; сприймання вихованця як особистості в педагогічному процесі (як об'єкт і суб'єкт виховання); власної творчої
індивідуальності.
Зауважимо, що перелік найважливіших рис педагогічної креативності вчителя не є усталеним. Проблема формування творчої особистості вчителя, розвитку його педагогічної креативності сьогодні повною мірою не вирішена. Аналіз психолого-педагогічної літератури
приводить до висновку, що рівень творчої діяльності вчителя, визначається, як правило, залежно від того чи іншого конкретного напряму
його педагогічної діяльності.
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Учительська діяльність має творчий характер. Педагогічна
творчість – складний процес, якому передують численні підготовчі
етапи: тривале обдумування, первинне переживання змісту уроку,
визначення чітких його контурів і найважливіших елементів, вибір
ефективних прийомів роботи учнів і самого вчителя. Але чи не означає
це, що педагогічна творчість – процес заорганізований? Адже чому
часто від «відмінних» розробок уроку на самому уроці не лишається
й сліду? Чому, приходячи в клас, ми часом миттєво перебудовуємо
заздалегідь заплановане, подумки емоційно вивірене і проводимо урок
не за планом? Мабуть, тому, що починають діяти певні коригуючі
фактори педагогічної творчості.
Імпровізація – це одна з характеристик рівня розвитку майстерності. Імпровізація і педагогічний експромт лежать в основі педагогічної творчості, в її природі. Це свого часу підкреслював А. С. Макаренко, говорячи, що негайний аналіз і негайна дія – обов'язкова умова
успішної діяльності вчителя. Будь-яка «заготівля» уроку – лише його
ескіз, що оживає тільки завдяки педагогічній імпровізації. Тривала
творча підготовка до уроку зовсім не суперечить педагогічній імпровізації, а, навпаки, передбачає її. Більше того, вона неможлива без
докладної та серйозної підготовки до роботи і зумовлена нею. Щоб
уміти імпровізувати, треба управляти своїм психологічним станом,
володіти мистецтвом вільного спілкування, оскільки педагогічна імпровізація – внутрішньо очікуваний, але зовні несподіваний для вчителя
момент, коли найяскравіше виявляється педагогічне «Я». Імпровізацію
зумовлюють: несподіване становище в класі; раптова ідея, що найповніше відповідає змісту уроку; спонтанна ситуація-спогад; випадкове
виявлення залежностей у логіці матеріалу, які не були взяті до уваги;
самоконтроль у процесі уроку. Успіх імпровізації визначають такі
найістотніші умови, як добре знання предмета і вільне володіння
матеріалом; добре знання колективу учнів, уміння вільно триматися
перед аудиторією; навички вільного спілкування; високий рівень
психолого-педагогічної підготовки, методичної підготовки; добре
розвинена педагогічна фантазія; висока загальна культура, вміння
створювати передбачувані педагогічні ситуації та діяти в них. Отже,
імпровізація в практиці вчителя – явище досить часте. її можуть
зумовити настрій учнів, поведінка окремих із них, конфліктні ситуації,
асоціації тощо.
Творчий акт залучає до роботи все мислення. Для розв'язання
складного завдання буває мало лише «близьких» знань, і вчитель
мобілізує потенційні ресурси свідомості, їх «огляд» здійснює механізм
інтуїції, коли він дістав установку на пошук. Підсвідомий механізм,
отримавши, завдання від свідомого апарату, аналізує результати своєї
роботи і свідомості не відразу, а з більшим чи меншим запізненням
щодо моменту ' одержання наказу. Механізм інтуїції не припиняє своєї
справді невтомної діяльності навіть тоді, коли вчитель уже «забув» про
настанову на пошук, дану своєму мозку, і це призводить до несподіваних рішень – «осявань» – це ще одна педагогічна імпровізація, яка
межує з педагогічним відкриттям.
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Педагогічне відкриття – дуже цікаве явище, воно є одночасно
і науковим, і художнім відкриттям. Знання педагогіки, психології, методики – науковий фонд педагогічного відкриття. Майстерність, артистизм, уміння діяти в різних педагогічних обставинах – своєрідна
художня основа педагогічного відкриття. Початок творчої роботи
пов'язаний з усвідомленням факту її складності. Думка працює наполегливо в певному напрямі, шукаючи розв'язання завдання. У цей
момент інша думка, що розвивається незалежно від першої, раптово
«перетинається» з першою і ніби «підказує» розв'язання завдання
наведенням на певну ситуацію, аналогію тощо. Таку «підказку» можна
назвати «трампліном» для дослідницької думки, що прагне подолати
пізнавальний бар'єр на шляху до пізнання істини.
Творчість – це специфічна людська діяльність, принципово нова,
перетворююча. Учитель з наставника, ментора, глашатая знань перетворюється в ученого особливого, вищого типу, який поєднує в собі
педагога-експериментатора, теоретика і практика, керівника дитячого
колективу,
тонкого
психолога-вихователя.
Видатний
педагог
П. П. Блонський писав, що «... справжній учитель не енциклопедичний
словник, а Сократ». Новаторство і творчість завжди були властиві
вчительській діяльності, увійшли в її традиції, але треба прагнути, щоб
вони були масовими. Значення дослідницької діяльності вчителя не раз
підкреслював В. О. Сухомлинський, свідомою є його рекомендація
керівникам освіти: «Якщо ви хочете, щоб праця приносила вчителю
радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворилося
в нудну, одноманітну повинність, ведіть кожного вчителя на щасливу
стежину творчості».
Раціональні прийоми, дослідницький стиль розумової діяльності
потрібно виробляти ще в студентські роки. Але, на жаль, не вперши ми
зустрічаємося із проблемою, коли студенти педагогічних ВУЗів не
готові до практичної педагогічної діяльності. Проблема полягає у протиріччях педагогіки та психологічній готовності студентів до майбутньої
діяльності. Більшість з них не готові до пошуку нових підходів
викладання, чи новаторства, впровадження нових, цікавих ідей у навчальний процес, і досить часто психологічні проблеми становлення
майбутніх педагогів є причиною їх пригніченості, та розгубленості, не
впевненості у собі.
Наразі можна констатувати й протиріччя в організації креативної
діяльності сільського вчителя:
 з одного боку, вчитель не завжди може підвищити свій
професійний рівень в умовах сільського соціуму, тому він повинен
знаходитися в ситуації безперервної освіти, причому більшою мірою
саморозвитку та самоосвіти, з іншого – його прагнення і продуктивність участі в безперервній освіті можливі за умови сформованої
готовності до такої освіти;
 з іншого боку, самоосвіта вчителя – це не тільки освоєння
нових методів навчання і виховання, але й процес розширення можливих умінь продуктивної взаємодії з сільським населенням різного
віку, з іншого – професійний навчальний заклад більшою мірою готує
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вузького фахівця, який бере участь тільки в діяльності навчання
і виховання в школі;
 наразі потрібен учитель, мотивований на самореалізацію саме
в сільському соціумі, разом з тим у реальній практиці він часто не
бачить своєї конструктивної ролі в його життєдіяльності.
На сільську школу припадає велика частка відповідальності
в навчанні та вихованні майбутніх громадян України, в селі вона є не
тільки освітнім, але й соціокультурним центром, а вчитель сільської
школи, який знаходиться в режимі постійної неперервної освіти, –
творцем і перетворювачем освітньої та соціокультурної ситуації на селі.
Отже, вчитель має бути готовим до неперервної освіти. Готовність до
неперервної освіти вчителя сільської школи ми розглядаємо як спрямованість його діяльності на вирішення актуальних завдань як педагогічного, так і соціокультурного характеру та здобуття освіти більш
високого рівня; здатність до постійного саморозвитку і самонавчання
в контексті перспективних напрямків перетворення сільської школи та
соціуму й розробки педагогічних і соціокультурних проектів з урахуванням мінливих ресурсів сільського середовища. Система безперервного вдосконалення педагогічної майстерності, професійної компетентності повинна забезпечити просування всіх вчителів від одного рівня
оволодіння творчою діяльністю до іншого, більш високого, від «перевідкриття» відомого до власних окремих творчих знахідок, від вибору
наявних варіантів до пошуків своїх нестандартних, оригінальних
рішень. Ґрунтуючись на системному підході, можна виділити основні
компоненти системи безперервного творчого саморозвитку вчителя
сільської школи в процесі післядипломної освіти: цілепокладання як
системоутворюючий чинник; мотивація як потреба в саморозвитку,
самоосвіті, самореалізації; зміст, форми, методи і засоби самоосвітньої
і самовиховної діяльності та методичної роботи, що включають методичну, науково-методичну, науково-теоретичну (психологічну та педагогічну), філософську і культурологічну підготовку вчителя; управління, тобто організація, керівництво, аналіз, оцінка, контроль, діагностичні дослідження, застосування технологій управлінської діяльності
тощо; результати як перехід вчителя з одного рівня творчої, креативної діяльності на більш високий. Тому є вкрай важливим розвивати
інтерактивне дистанційне навчання для педагогів, які живуть у селі та
часто не мають реальних можливостей здійснювати процес самовдосконалення через відсутність необхідних інформаційних носіїв. Сучасний учитель повинен мати можливість регулярно, в режимі реального
часу навчатися, отримувати індивідуальні консультації, знайомитися
з передовим досвідом, спілкуватися з колегами з питань, які є важливими для осмислення, розв’язання сьогодні, різними науковими
дослідженнями в освіті тощо.
Інтенсивний розвиток інформаційних технологій змінює умови
самоосвіти: педагог сільської школи, який іноді не має належної
літератури для професійного розвитку, наразі має сучасний засіб
отримання та переробки, творчого використання здобутої інформації.
На нашу думку під час проходження курсів підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів доцільніше було б формувати групи слухачів
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з вчителів різних кваліфікаційних категорій, живе спілкування між
колегами, обмін педагогічним надбанням і новаціями залишається
незаперечним і важливим.
Отже, з огляду на євро інтеграційні процеси, що відбуваються
в Україні, особливо актуальним у сфері освіти є проблема формування
«вчителя-європейця» як людини творчої, котра, по-перше, відкрита
світові, з повагою ставиться до культури різних народів і спрямована
на діалог з іншими культурами; по-друге, як людини мобільної у своєму розвитку й праці, тобто здатної сприймати нове, системно мислити,
розуміти взаємозв’язки і взаємозалежності в суспільному розвитку; потретє, як професіонала своєї справи, якому притаманні особистісна
відповідальність за безперервний професійний розвиток, наукова
обґрунтованість і творчий характер практичної діяльності, неперервна
і системна освіта й професійна підготовка.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ
КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ БЕЗПЕРЕРВНОЇ
ОСВІТИ
У статті розглянуто питання формування професійно-кваліфікаційних
якостей керівника навчального закладу в умовах безперервної освіти,
визначено його ключові характеристики.
Ключові слова: професійно-кваліфікаційні якості керівника навчального закладу, методи і засоби освітньої діяльності, шляхи формування
професійно-кваліфікаційні якості керівника.

Актуальність. Характерними особливостями розвитку освітньої
сфери є переорієнтація філософії управління освітою, повернення до
гуманістичної парадигми, прагнення до діалогічних відносин між
суб’єктами управлінського процесу, відкритість новим знанням, новим
технологіям, новому досвіду, необхідність адаптації до швидкоплинних
умов професійної діяльності керівників навчальних закладів та
підвищення їх кваліфікації в системі післядипломної освіти.
В умовах європейської інтеграції України перехід до інноваційної
стратегії розвитку освіти актуалізує проблему безперервної освіти
керівників навчальних закладів у системі післядипломної освіти, яка
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відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» розглядається
як «спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки
особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її знань, умінь
і навичок на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) або
професійно-технічної освіти (професії) та практичного досвіду» [ст. 47,
1]. В контексті стратегії освіти впродовж життя, прийнятій на Лісабонському саміті у 2000 році, кінцевою метою такого підходу є забезпечення якості післядипломної освіти керівників навчальних закладів
на новому етапі розвитку освітньої галузі та реалізації принципу
безперервної освіти особистості.
Слід зазначити, що проблема професійної підготовки та підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів у системі післядипломної освіти знайшла своє вирішення в роботах Ю. Конаржевського,
Є. Березняка, В. Бондаря, Г. Єльникової, В. Олійника, Л. Даниленко,
Г. Дмитренка, Л. Ващенко, Т. Сорочан, О. Боднар, Л. Калініної,
Н. Клокар, З. Рябової, М. Поташника, В. Пуцова, П. Третьякова,
В. Яковця та ін.
Наукові засади формування професійно-кваліфікаційних якостей
керівника навчального закладу розглядались в роботах Г. Єльникової,
О. Тонконогої, В. Маслова, В. Гуменюк, В. Мельник, В. Кричевського,
Т. Шамової та ін.
Питання освітньої діяльності керівників навчальних закладів
у системі післядипломної освіти відображено також у психологопедагогічних дослідженнях, які стосуються: системного і особистіснодіяльнісного підходів (І. Бех); теорії діяльності та розвитку особистості
(О. Асмолов, В. Андрущенко, Г. Балл, Л. Виготський,, О. Леонтьєв);
професійної підготовки керівних кадрів освіти (В. Луговий, Г. Єльникова, М. Поташник, М. Кларін, В. Олійник, В. Маслов); морального
виховання особистості (І. Зязюн, В. Кремень, Н. Бібік, О. Савченко,
В. Сухомлинський, О. Сухомлинська та ін. ).
У зв’язку із зазначеним актуалізується проблема формування
професійно-кваліфікаційних якостей керівника навчального закладу
в умовах безперервної освіти, яка розглядається як важливий фактор
їх фахової підготовки та підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти з урахуванням сучасних вимог до професії керівника.
Мета статті полягає в тому, щоб визначити ключові характеристики формування професійно-кваліфікаційних якостей керівника
навчального закладу в умовах безперервної освіти.
Виклад основного матеріалу. У сучасній літературі безперервна освіта розглядається як комплекс державних, приватних і суспільних освітніх установ, що забезпечують організаційну і змістовну єдність і подальший взаємозв'язок всіх ланок освіти, задовольняючи
прагнення людини до самоосвіти і розвитку протягом всього життя.
Поряд з терміном «безперервна освіта» сьогодні широко застосовуються і інші терміни, такі як: «продовжена освіта», «рекурентна
освіта», «освіта дорослих», «освіта протягом всього життя», «самокероване навчання». Не зупиняючись на розкритті їх суті, відзначимо,
що останнім часом у вітчизняній педагогічній науці і практиці частіше
за інші застосовується термін «безперервна освіта». Надалі в своєму
144

дослідженні будемо використовувати саме цей термін як такий, що
найповніше відображає специфіку професійної діяльності керівників
навчальних закладів.
У цьому контексті відзначимо, що країни Європейського Союзу
прийняли низку документів, що стосуються питань безперервної освіти. До найважливіших слід віднести такі документи: резолюція Європейського Союзу про безперервну професійну освіту (1989 р.); Європейська стратегія зайнятості (1997 р.); висновки саміту Європейського
Союзу «про освіту протягом всього життя» (2000 р.); Меморандум про
безперервну освіту Комісії Європейського Союзу (2000 р. ).
В Україні ідея безперервної освіти була закладена в основних
законодавчих документах про освіту, в рішеннях з'їздів педагогічних
працівників, обговорювалася народними депутатами на сесіях і розглядалася у пресі. Розробка теоретичних основ безперервної освіти актуалізувала виникнення галузевих концепцій безперервної освіти, провідною з яких стала Концепція розвитку неперервної педагогічної
освіти (2013 р. ) [2].
Стає очевидною об’єктивна потреба та необхідність реалізації
безперервної освіти, яка в умовах інформаційного суспільства ставить
нові завдання, рішення яких зачіпає педагогіку, методику, психологію,
управління, фінансування, забезпечення якості освітнього процесу
в системі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації керівників
навчальних закладів.
Отже, мова йде про зростання ролі і значення резервів підвищення ефективності і якості освітньої діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти. Акцентуємо увагу на тому, що на нинішньому
етапі модернізації системи післядипломної освіти не особистість слухача в цілому повинна виступати об’єктом навчання, а його показники.
Оцінювання якості підготовки керівників навчальних закладів повинно
відбуватися з урахуванням самої особистості, розвитку її професійних,
духовних та творчих можливостей. За такого підходу роль навчання
зводиться до забезпечення умов щодо подальшого розвитку самої особистості керівника, який здатний створити якісні зміни не тільки у сфері власної професійної діяльності, але й діяльності навчального закладу. Звідси випливає, що керівник, який навчається, охоплюється внутрішнім зворотним зв’язком, який дає можливість йому самостійно підняти як рівень навчання, так і продуктивність практичної діяльності [4].
При цьому слід також урахувати специфіку освітнього процесу
в закладі післядипломної педагогічної освіти, де час навчання досить
обмежений, а при індивідуальній (дистанційній) формі – необмежений.
У закладі післядипломної педагогічної освіти навчальний процес, як
правило, проводиться за лекційно-семінарською системою або індивідуально і регламентується розкладом та відповідними навчальними
програмами з дисциплін, які реалізуються на модульній основі. У цьому
випадку час на вивчення матеріалу навчальних модулів обмежується
рамками освітнього процесу і необхідний рівень знань, умінь та навичок керівник отримує в результаті самостійної роботи і самонавчання
у післякурсовий період [3].
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Важливо зазначити, що у процесі самонавчання відсутня зовнішня корекція післякурсового періоду, тому керівник має можливість
самостійно корегувати або зовсім змінювати напрям, зміст та методику
пізнавальної діяльності, підвищувати свою активність та працездатність у процесі практичної управлінської діяльності, що, на нашу думку, є найбільш ефективним та важливим у процесі його безперервної
самоосвітньої діяльності.
Виходячи із вищезазначеного, відмітимо, що для керівників навчальних закладів безперервність освіти є найважливішим принципом
реалізації парадигми освіти через усе життя, яка забезпечує:
 фундаментальність підготовки, цілісність і спрямованість на
задоволення професійних та особистісних потреб керівника;
 вільний вибір професійної освітньої траєкторії та самонавчання в умовах конкурентного освітнього середовища;
 широкі можливості професійної підготовки та підвищення
кваліфікації в системі післядипломної освіти, яка створює умови для
постійного розширення та відновлення професійних знань, умінь і навичок керівника на базі новітніх технологій;
 можливість професійного навчання та обміну досвідом з вітчизняними та зарубіжними колегами;
 налагодження тісної співпраці з вітчизняними та європейськими навчальними закладами;
 участь у Всеукраїнських та міжнародних освітніх проектах та
програмах.
Надалі відмітимо, що основними вимогами до формування
професійно-кваліфікаційних якостей керівника навчального закладу є:
 визначення цілей і змісту управлінської діяльності, орієнтованих на формування вмінь та особистісних якостей на основі загальних
вимог, зафіксованих у законодавчо-нормативних документах;
 розуміння сутності економічних, соціальних, політичних, культурних, освітніх процесів і явищ та їх урахування у процесі практичної
діяльності;
 нормування професійної поведінки через юридичні, професійні та моральні обов’язки і правила поведінки;
 вироблення нових морально-етичних стандартів суспільної
поведінки з урахуванням загальнолюдських цінностей, інтересів особи,
суспільства та держави;
 володіння професійно значущими особистісними якостями
особистості.
Особливо важливими в контексті нашої проблеми є такі групи
професійно значимих якостей особистості керівника навчального
закладу: соціальні (гуманізм, інтернаціоналізм, почуття суспільного
обов’язку та особистої відповідальності перед суспільством за освіту
і виховання молодого покоління, патріотизм); моральні (любов до
дітей, повага до людей, працелюбність, чесність, добросовісність,
справедливість, доброзичливість, твердість моральних переконань,
незалежність у відстоюванні своїх суджень, бажання самовдосконалення); комунікативні (уміння встановлювати зв’язки, слухати співрозмовника, уміння поставити себе на місце іншої людини, інтерес до
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людей, коректність, педагогічний і психологічний такт); управлінські
(організованість, дисциплінованість, відповідальність, чіткість, зібраність, наполегливість, енергійність, рішучість, стриманість, зацікавленість, здатність приймати рішення та передбачати їх результати, творча спрямованість, здатність бачити перспективу у роботі та розвитку
навчального закладу) [6].
Цей підхід збігається із сутністю освіти у ХХІ столітті, яка полягає
в тому, щоб виховати людину, що володіє особистісним суверенітетом,
вільну і творчу у своїй професійній діяльності, компетентну, здатну
самовизначатися в загальнолюдських цінностях, творчо підходити до
розв’язання особистісного і професійного зростання, розуміти і продуктивно використовувати власні інтелектуальні, емоційні, вольові
резерви, засоби самоактивізації й самовдосконалення в швидкозмінних
умовах розвитку сучасного суспільства [5].
За таких вимог матриця цінностей загальної культури керівника
навчального закладу включає такі цінності:
 освітні (безперервна освіта, інтелектуальний розвиток, науково-дослідна діяльність);
 професійні (робота, кар’єра, вибір);
 громадянські (політика, громадянськість, загальна культура);
 соціальні (партнерство, товариськість, традиції, проекти);
 моральні (справедливість, людяність, чесність, порядність).
Висновки. Таким чином, в умовах безперервної освіти формування професійно-сосбистісних якостей керівника навчального
закладу зумовлюється всім контекстом його професійної діяльності та
відповідної підготовки в системі післядипломної освіти. При цьому безперервність освіти керівника навчального закладу має реалізуватися
шляхом:
 забезпечення спадкоємності змісту та координації освітньої
діяльності, а також підготовки і підвищення кваліфікації в системі
післядипломної освіти;
 розвитку потреб та здібностей особистості до самостійної
освітньої діяльності й самонавчання;
 оптимізації системи післядипломної освіти керівників навчальних закладів на основі відповідних стандартів вищої освіти;
 створення інтегрованих навчальних планів і програм післядипломної освіти керівників навчальних закладів;
 розробки індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності в залежності від конкретних потреб керівників;
 впровадження та розвитку дистанційної освіти.
Зазначене актуалізує необхідність випереджального професійного розвитку керівників навчальних закладів, формування в них за
допомогою системи післядипломної підготовки та підвищення кваліфікації готовності швидко і адекватно реагувати на зовнішні виклики,
своєчасно й ефективно вирішувати складні проблеми навчання,
виховання й розвитку підростаючих поколінь.
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РОЗВИТОК ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПЕДАГОГА
Одне з найважливіших завдань педагогічної науки та системи
освіти загалом на сучасному етапі – підготовка конкурентоспроможного фахівця на світовому ринку освітніх послуг. Важлива увага
в цьому контексті приділяється розробці ефективних шляхів і засобів
професійної підготовки педагогів. У свою чергу професійний імідж
фахівця стає тим основним ресурсом, що забезпечуватиме як високий
престиж і успішність функціонування системи освіти загалом, так
і конкретного навчального закладу, зокрема.
Мета статті – показати можливості післядипломної освіти щодо
розвитку позитивного іміджу педагога.
Окремі аспекти формування професійного іміджу педагога висвітлено науковцями, які досліджували сутність професійного іміджу
фахівця О. О. Ковальової, А. О. Кононенко, C. А. Маскалянова, І. О. Ніколаєску, І. В. Розмолодчикової, Н. В. Гузій, А. А. Калюжного,
Л. Браун, В. М. Шепель та ін.
У перекладі з англійської «image» у буквальному розумінні
означає образ. Отже, коли йдеться про імідж педагога, говорять про
його образ, що виник в інших людей. До того ж, під образом фахівця
розуміють не тільки візуальний, зоровий образ, вигляд, але й його
спосіб мислення, дій, вчинків та ін. Інакше кажучи, у даному випадку
слово «образ» має вживатися в широкому сенсі – як уявлення про
людину. Це означає, що поняття «імідж» може трактуватися і як те,
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яким бачать фахівця, точніше, як його оцінюють, як до нього
ставляться. Імідж – це думка, судження, що виражає оцінку чогонебудь, ставлення до чого-небудь, погляд на що-небудь (С. Ожегов).
Кожен із нас створює певний образ – імідж – уявлення про людину, що
складається на основі її зовнішнього вигляду, звичок, манери
говорити, менталітету, вчинків тощо.
Імідж – цілеспрямовано сформований образ (якої-небудь особи,
явища, предмета), виділяє певні ціннісні характеристики, покликаний
надавати емоційно-психічний вплив на кого-небудь з метою популяризації, реклами тощо.
Ключовою фігурою в сфері освіти, що найтісніше пов’язана зі
становленням особистості, завжди був і залишається педагог. Від рівня
його професіоналізму, педагогічної майстерності, психологічної грамотності, приємної зовнішності, лексики, жестів, погляду та ряду інших
факторів залежить вміння органічно влитись у процес педагогічної
взаємодії і створити навколо себе позитивний імідж.
Згідно з ієрархією базових людських потреб А. Маслоу, досить
важливою для кожної людини є потреба в репутації або в престижі, які
розуміються як повага оточуючих, завоювання статусу, уваги, визнання заслуг, слави. Варто зауважити, що досягнення усіх цих
соціально значущих категорії неможливе без створення адекватного,
позитивного оцінюваного іміджу, що відповідає очікуванням і уявленням оточуючих.
Професійний імідж педагога – довготривалий і складний процес.
Провідний фахівець у галузі іміджеології В. М. Шепель виокремлює три
групи якостей, наявність яких дає уявлення про суть іміджу [4]. Перша
група містить якості комунікативного характеру: комунікабельність як
здатність легко встановлювати контакт із людьми; емпатію як можливість співпереживати іншим; рефлективність, яка уможливлює розуміння іншої людини; красномовність як складова вербального впливу.
Все це безпосередньо стосується «вміння і бажання подобатися» та
свідчить про комунікативну компетентність особистості. До другої групи входять характеристики особистості як наслідок її освіти і виховання – моральні цінності, психічне здоров’я, володіння набором людинознавчих технологій. До третьої групи належать знання, пов’язані
з життєвим і професійним досвідом особистості, тому компетентність
у цій царині можуть забезпечити позитивний імідж людини. Особливо
це стосується педагога, якого молоді люди трактують не тільки як
носія знань, а й як мудру в життєвому сенсі людину.
Підкреслюючи значущість дослідження іміджу педагога, В. М. Шепель виходить із розгляду останнього як гармонійної відповідності
внутрішнього зовнішньому і навпаки. Імідж педагога проаналізований
як динамічна характеристика, що перебуває у постійній взаємодії
з оточуючим світом і залежить від збалансованості відносин різних особистісних утворень (потреб, здібностей, ціннісних орієнтацій, настанов,
Я-концепції тощо). Він може бути як позитивним, так і негативним,
виконувати численні функції.
Заклади післядипломної педагогічної освіти забезпечують спеціалізоване вдосконалення спеціалістів (директори ЗНЗ, заступники ди149

ректорів, учителі, вихователі, педагоги-організатори, бібліотекарі та
ін.).
Основною метою діяльності цих закладів є забезпечення умов
для особистого та професійного розвитку, зростання педагогічних
кадрів, поглиблення, розширення та оновлення їхніх професійних
знань, умінь, навичок і компетентності на основі здобутої раніше вищої
освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем та практичного досвіду,
спеціалізація, підвищення кваліфікації.
Досягнення цієї мети забезпечується за рахунок курсової
перепідготовки педагогічних кадрів (лекційні та практичні заняття,
елективні курси, тренінги, обмін досвідом, захист індивідуальних
проектів); науково-методичного супроводу їх професійної діяльності
у міжкурсовий період (методичні об’єднання за напрямами професійної
діяльності, науково-практичні конференції, робота в науководослідних лабораторіях, участь в конкурсах, проектах, змаганнях);
самоосвіта; залучення вчителів до різних видів творчої діяльності.
Вищезгадані напрями перепідготовки педагогічних кадрів певною
мірою забезпечують і розвиток у них професійного іміджу. Проте, на
сьогодні цей процес є дещо хаотичним.
У післядипломній освіті розвиток професійного іміджу педагога
відбуватиметься більш ефективно, якщо під час курсової перепідготовки педагогічних кадрів для педагогів провести низку лекційних та
практичних занять, спецкурсів, тренінгів, тематика яких безпосередньо пов’язана та спрямовується на розвиток іміджу педагога.
Наприклад, для розвитку іміджу педагога у закладах післядипломної освіти можна провести низку занять з теми «Позитивний імідж
педагога в освітньому просторі».
Мета лекційного заняття – опанування слухачами курсів підвищення кваліфікації системи знань про особливості професійного іміджу
педагога.
На цьому занятті доцільно розповісти, що підіміджем розуміють
систему зовнішніх характеристик людини, для того щоб підкреслити
або ж створити унікальність особистості. Акцент робиться на зовнішній
вигляд, тому що він необхідний для представлення внутрішнього ядра
людини, її інтелектуальної і моральної особливості. У процесі розвитку
позитивного іміджу неабияку роль відіграє перше знайомство педагога
із учнем. Контакт починається задовго до того, як виголошена перша
фраза (привітання, тема уроку). Враження про нас у співрозмовника
формується протягом перших 30 секунд. Він задає собі питання. І сам
же на них відповідає: Хто ця людина? Навіщо прийшов? Відповіді на ці
питання і визначають лінію його поведінки. Саме тому, увагою слухачів
спочатку потрібно заволодіти, уміло себе «подати». Така свого роду
самопрезентація полягає в умінні сконцентрувати увагу оточуючих на
своїх безсумнівних переваг і відвести увагу партнерів від недоліків. Це
багато в чому залежить від психологічної ініціативи, дотепності,
виразності й особливого роду артистизму.
Вплив педагога на аудиторію завжди повинен бути багатоканальним. Одне й те саме повідомлення повинно проходити по ряду
можливих каналів, основними серед яких є вербальний і візуальний.
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Порівнюючи дієвість різних акторів, учені зафіксували, що зміст дає
7% інформації, голосові характеристики 38%. Максимальне число
інформації дає зовнішність людини – 55%. Звідси й випливає увага до
зовнішності, пози, зачіски, одягу, що в першу чергу враховується під
час розвитку іміджу [1].
Будь-яка зустріч починається з погляду. Від того, яким він буде
(бігаючим, неповторним або відкритим і вільним) багато в чому залежить подальше спілкування. Психологи визначають різні типи поглядів. Так, коли ваш погляд, спрямований у центр чола, що не опускається нижче очей, вважається поглядом співрозмовника. Діловий погляд використовується найчастіше під час бесіди, переговорів, консультування, тобто коли люди сидять навпроти один одного. Погляд,
розподілений між очима і ротом вважається світським. Погляд, що
охоплює обличчя, шию, верхню частину грудної клітки називають
соціальним. Погляд, ковзний від очей вниз по тілу і назад – інтимним.
Погляд, спрямований повз партнера, говорить про егоцентризм,
націленість на себе. Погляд збоку висловлює цинізм, недовіру,
заклопотаність. Погляд знизу (спідлоба) – агресивність, що доходить
до готовності до нападу або захисту. Такий же погляд знизу, але при
нахиленій голові, напружений і зігнутій спині говорить про підпорядкованість, покірність, послужливість [3].
Частиною формування першого враження про педагога є привітання (перше знайомство). Воно повинно бути відкритим, щирим,
упевненим, нести позитив. Проціджене крізь зуби привітання
налаштовує учнів на агресивність. Традиційні фрази – «Добрий день»,
«Здравствуйте» не використовується ними як вітання, вони проходять
як елемент ритуалу. Завдання ж педагога – зробити так, щоб
привітання вже починало діловий контакт, щоб учні переключили свою
увагу на вчителя. Варто придумати своє вітання або використовувати
менш поширене. Якщо вдасться педагогу зробити якусь фразу
вітанням тільки його, такою, на яку студенти будуть відразу реагувати
позитивно, вже тільки це збільшить його шанси на формування
позитивного враження про себе.
У структурі іміджу педагога, беззаперечно, домінуючою повинна
бути професійна компетентність. Серед головних професійних якостей
педагога науковці виділяють педагогічну ерудицію, педагогічне
цілепокладання, педагогічне мислення, педагогічну імпровізацію,
педагогічне спостереження, педагогічну спритність, педагогічний
оптимізм, педагогічне передбачення та ін. [2].
Відомий письменник А. П. Чехов писав: «У людині все має бути
прекрасним…» – повністю стосується і педагога, в іміджі якого
поєднується професійні та зовнішні ознаки (стиль одягу, прикраси,
манера розмовляти і поводитися, міміка, жести. Погляди тощо). Імідж
педагога залежить від його життєвої компетентності, оскільки учні
оцінюють педагога не лише з позиції досконалого знання ним свого
предмета, а й як людину, яка досягла вершин життєвої самореалізації
і в цьому плані є для них взірцем.
Життєва компетентність проявляється у вмінні орієнтуватися
у соціальних ситуаціях; здатності обирати адекватні та ефективні
151

способи розв’язання життєвих проблем; знанні своїх особистих якостей, переваг та недоліків; умінні самовдосконалюватися та самозмінюватися; здатності розуміти та правильно оцінювати інших людей,
встановлювати з ними адекватні способи спілкування, проявляти
толерантність у стосунках; вмінні корегувати собою й обставинами
свого життя [3].
Практичне заняття з теми «Кодекс поведінки педагога» можна
провести у формі гри.
Мета цього заняття: розробити кодекс поведінки педагога, виробити спільний погляд на цю проблему, надати психологічну підтримку
всім учасникам гри щодо створення власного позитивного іміджу.
Робота в групах полягає, в тому, що в кожній групі пропонується
за допомогою алгоритму гри створити і обговорити кодекс поведінки
педагога.
Зразок алгоритму гри.
Ставлення до роботи:
 чи любить свою справу;
 психологічна налаштованість;
 емоційний фон роботи;
 компетентність;
 комунікабельність;
 наполегливість у досягненні мети;
 креативність.
Стосунки з колегами-педагогами:
 ставлення до колег;
 місце і визнання (статус) у педагогічному колективі.
Ставлення до учнів:
 створення ситуації успіху;
 стиль викладання;
 поведінка в конфліктній ситуації;
 вміння визнавати свої помилки;
 позиція щодо учнів.
Варіанти відповідей
Ставлення до роботи:
 любов до своєї роботи;
 відданість;
 старанність;
 готовність працювати;
 оптимізм, гордість за свою роботу;
 ерудованість, сприйняття всього нового;
 висока пізнавальна потреба;
 комунікабельність;
 чітке бачення досягнення своєї мети.
Стосунки з колегами-педагогами:
 чемність;
 повага;
 позитивне сприйняття школи;
 визнаний у колективі: порадник, професіонал.
Ставлення до учнів:
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спирається на позитив;
бачить в учневі не об’єкт діяльності, а особистість;
дослідник, вміє зацікавити;
стриманий, уважний;
вміє визнавати помилки;
друг, наставник.
На завершальному етапі кожна група зачитує свої напрацювання,
відбувається обговорення.
Проведення вищезгаданих занять дозволить педагогам підвищити самооцінку, вдосконалити особисті якості, тим самим створюючи
власний неповторний позитивний імідж.
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що позитивний імідж
педагога є ключем до успіху у професійній діяльності. Правильно
сформований позитивний імідж «працює на педагога», полегшує його
професійну діяльність, урізноманітнює й насичує життя, робить його
особистість неповторною.
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УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
Автором схарактеризовано теоретико-методологічні засади інформаційної моделі управління, обґрунтовано актуальність розвитку організаційноінформаційної культури керівника навчального закладу. Визначено фактори
підвищення ефективності інформатизації управлінської діяльності.

З огляду на стрімкий розвиток інформаційного освітнього простору головним напрямом перебудови менеджменту є розробка високоефективних інформаційно-управлінських технологій. Складність і багатоплановість цього процесу зумовлені специфікою управління, структурою цілей функціонування навчального закладу, його багаторівневою й організаційною структурою, що включає велику кількість
учасників процесу управління з різним рівнем підготовки до управлінської діяльності. Окрім того, загальна інформатизація освітньої галузі обумовлює необхідність розробки, становлення та широкого впровадження інформаційної моделі менеджменту, матеріальний фундамент
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якої становить ієрархія апаратних і програмних засобів інформаційнокомунікаційних технологій управління. За своєю спрямованістю інформатизація управління є сукупністю інформаційних процесів, що формують інформаційне навчальне середовище з урахуванням ієрархії
управління, зв'язків окремих ланок навчально-виховного процесу,
якісно нового рівня розв'язання управлінських задач, можливості
прогнозування та регулювання розвитку закладу освіти. Цей процес
залежить від особистого ставлення керівника, від рівня психологічної
й фахової готовності всього педагогічного колективу.
Значний внесок у дослідження ролі інформаційних технологій
у процесі формування й розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей фахівців, становлення інформаційного простору та
інформаційно-освітнього середовища зробили В. Акуленко, К. Врадій,
Ю. Жук, М. Згуровський, В. Кухаренко, Н. Морзе, В. Сидоренко,
Н. Тверезовська, Н. Чепурна.
Окрім того, в Україні накопичено певний досвід використання
інформаційно-комунікаційних технологій управління загальноосвітнім
навчальним закладом, що свідчить про поступове становлення інформаційної парадигми менеджменту в сфері освіти. Зокрема це відбувається за такими напрямами:
 планування як основа раціональної структури з варіативністю
всіх параметрів;
 рганізація й аналіз навчальних занять на основі системо
утворюючих факторів навчально-виховного процесу;
 розробка раціональної структури й змісту системи контролю
на основі реального бюджету часу керівника і безпосередніх
виконавців;
 розробка тестових методик на основі вербальних і математичних показників ефективності праці вчителя й учня.
Проте, як свідчить аналіз ефективності застосування керівниками
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності, цей процес є недосконалим, насамперед, через
відсутність належного рівня сформованості інформаційно-комунікаційної культури управління.
Метою статті є виклад теоретико-методологічних засад інформаційної парадигми управління, визначення факторів підвищення ефективності інформатизації управлінської діяльності.
Сутність комплексного підходу до інформатизації управління
полягає в тому, що позитивних результатів у цій сфері можна досягти
тільки шляхом поєднання зусиль керівника як генератора управлінських рішень, учителя як організатора навчання на уроці, підручника
як джерела інформації й комп'ютера як засобу переробки інформації.
При цьому відбувається автоматизація окремих етапів процесів, які,
врешті решт, і реалізують інформаційно-комунікаційну технологію
управління.
Слід зазначити, що інформаційна модель управління істотно
впливає на зміст, організаційні форми й методи управління, спричиняє
зміни в посадових обов’язках суб’єктів адміністративно-управлінської
ланки, охоплює всі напрями та сфери діяльності закладу освіти. Цей
154

напрям роботи керівного складу передбачає формування й розвиток
інформаційного навчального середовища на основі впровадження
інформаційно-комунікаційних систем і технологій.
Зауважимо, що нові технології, засновані на комп'ютерній техніці
вимагають також радикальних змін організаційних структур менеджменту, його регламенту, кадрового потенціалу, системи документації,
фіксування і передачі інформації. При цьому особливе значення має
формування організаційно-інформаційної культури керівника, відображенням якої є розширювальна можливість використання інформаційних
ресурсів. Цей процес пов'язано з організацією системи обробки даних
і знань про стан навчально-виховного середовища, послідовного
їхнього розвитку до рівня інтегрованих автоматизованих систем
управління, що охоплюють по вертикалі і горизонталі всі рівні і ланки
освітньої діяльності навчального закладу [1].
У свою чергу, інформатизацію управління навчальним закладом
ми розглядаємо як багаторівневу, складну та інтегровану систему.
Основними аспектами її створення є:
 педагогічний – розгляд умов, шляхів, засобів, методів і технологій інформатизації, що відповідає поставленій суспільній меті;
 економічний – відображення економічних умов упровадження
інформаційно-комунікаційних технологій;
 юридичний – закріплення певним законодавством (державними актами, нормативними документами) правил, норм, стандартів
і вимог щодо використання сучасних апаратних і програмних засобів;
 культурологічний – визначення рівнів інформаційної культури
учасників навчально-виховного процесу загалом і управлінської гілки,
зокрема [2].
Ефективність дії інформаційної моделі управління залежить передусім від рівня інформаційної культури керівника, яка розглядається
як рівень розвитку інформаційного спілкування, що визначає ступінь
досягнення кількісного та якісного обігу інформації у закладі освіти
й володіння технологіями її обробки й репрезентації. Вагомим чинником є і характеристика інформаційного навчального середовища закладу, яка відображає активність використання інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечує умови прогнозування їх розвитку.
Тому метою інформатизації управління навчальним закладом слід
вважати підвищення ефективності управлінських дій, спрямованих на
розкриття творчого потенціалу учнівського та педагогічного колективів, формування їх загальної інформаційної культури.
Основу організаційно-інформаційної культури складають управлінські технології, які грунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки та забезпечують ефективність праці осіб,
зайнятих обробкою і збереженням інформації, організацію та взаємодію різноманітних інформаційних ресурсів, доступність їх використання
при вироблені управлінського рішення.
Ураховуючи трудомісткість окресленого процесу, введення інформаційних технологій слід розпочинати з формування інформаційних
потоків, підготовки спеціалістів, і, нарешті, створення системи інформаційного менеджменту.
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Засобами розвитку організаційно-інформаційної культури менеджерів є засоби автоматизації управлінської діяльності: персональні
комп'ютери, об'єднані в мережі; засоби для пошуку та обробки інформації, автоматизації ведення архівних документів; засоби для обміну
інформацією, відео-інформаційні системи, інтегровані мережі організацій.
На наш погляд, підвищенню ефективності інформатизації управління навчальним закладом сприятимуть такі фактори:
 створення в навчальному закладі відкритого інформаційного
навчального середовища;
 інтенсифікація інформаційних процесів у закладі освіти;
 інформатизація управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів;
 упровадження системи формування інформаційних ресурсів
навчального закладу для забезпечення інформаційних потреб суб'єктів
управління;
 створення умов для прогнозування й моделювання управліньських рішень;
 проведення постійно діючого психолого-педагогічного моніторингу;
 вивільнення часу для реалізації управлінських функцій, суть
яких здебільшого залежить від безпосередньої розумової діяльності
керівника;
 формування й розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності учасників навчально-виховного процесу та керівників
закладів освіти.
Отже, зміна політики і соціальних пріоритетів українського суспільства наразі формує принципово нову, інформаційну парадигму
управління освітою. Ураховуючи, що глобалізація, трансформаційні
процеси та неперервна інформаційна змінність обумовлюють уведення
людини в дуже складну систему суспільних відносин, вимагають від неї
здатності до нестандартних і швидких рішень [3], постає питання про
постійний творчий пошук шляхів створення управлінських інформаційних систем; професійний розвиток інформаційно-комунікаційних
компетентностей керівників навчальних закладів.
Тому основні напрями подальших досліджень з інформатизації
менеджменту лежать у сфері організаційної, соціальної, кадрової
перебудови управлінської діяльності.
Література:
1.
Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту [Текст] / О. В. Матвієнко – К., 2004. – 127 с.
2.
Назаренко В. С. Роль інформаційних систем та інформаційно-комунікаційних технологій в у правлінні сучасним навчальним закладом /
В. С. Назаренко // Управління навчальним закладом: теоретикометодологічний аспект. Монографія / [Зубко А. М., Жорова І. Я.,
Назаренко Л. М. та ін. ]; за ред. Л. М. Назаренко – Херсон :
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – С. 67-98.
3.
Пуцов В. І. Післядипломна педагогічна освіта як система / В. І. Пуцов //
Освіта на Луганщині : наук. -метод. журн. / Луган. ін-т післядиплом.
освіти. – Луганськ, 2004. – № 1. – С. 8-10.
156

Назаренко Л. М.

*

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО
МИСЛЕННЯ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У
ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ
У статті викладено теоретико-методологічні засади розвитку креативного мислення сучасного менеджера, здійснено дослідження умов та напрямів
оновлення змісту і форм діяльності науково-методичних установ, спрямованої
на поліпшення ефективності системи підготовки та післядипломного навчання
керівників навчальних закладів.

Перехід України до високотехнологічного інформаційного суспільства зумовлює необхідність глибокого оновлення професійної педагогічної освіти, яка є основою розвитку країни, запорукою її майбутнього.
У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті наголошується, що стрижнем освіти має стати високоосвічена особистість,
здатна до творчої праці, самонавчання і професійного розвитку, мобільна в освоєнні та впровадженні новітніх науково містких технологій.
У цьому контексті система післядипломної освіти набуває суспільної
значущості та відображає один з найважливіших напрямів освітніх
реформ. Тому підготовка педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти до професійної діяльності в умовах інноваційних змін
повинна стати головним пріоритетом як державних органів управління,
так і закладів післядипломної педагогічної освіти. Водночас виникає
потреба в удосконаленні різних моделей підвищення кваліфікації
менеджерів освіти, які б надавали можливість сприяти зростанню рівня
науково-методичної, психолого-педагогічної підготовки, враховувати
їхні професійні потреби як у курсовий, так і в між курсовий періоди.
Зауважимо, що сучасна система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів має складну інституціональну будову й включає загальнодержавний, обласний, районний (міський), шкільний та самоосвітні
рівні. Основним завданням діяльності закладів післядипломної освіти,
науково-методичних центрів, методичних кабінетів є задоволення
суспільних і особистісних освітніх потреб педагогічних працівників
стосовно підвищення рівня їхньої професійної кваліфікації та особистісного вдосконалення [13]. Саме тому стратегія інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти вибудовується на філософському та соціально-педагогічному підгрунті, основу якого складають
соціокультурний та андрогогічний виміри, синергетичний, акмеологічний, гносеологічний, аксіологічний та інші аспекти. Сукупність цих
положень розкриває роль і значення нововведень, які мають підсилити
зміст післядипломної освіти, надати можливість засобами свідомого
управління стимулювати реалізацію прогресивних тенденцій щодо вдосконалення стану навчального процесу, підвищенню його ефективності.
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Сучасні уявлення про керівника-професіонала як суб’єкта, який
«…активно, якісно і творчо реалізує управлінські функції з оптимальними психологічними витратами відповідно до вимог сьогодення…», на
думку О. І. Бондарчук, висувають особливі вимоги до підготовки керівників до управлінської діяльності в умовах післядипломної педагогічної
освіти [3, с. 7]. Проте, аналіз опитування слухачів курсів підвищення
кваліфікації – директорів шкіл, їхніх заступників з навчально-виховної
роботи (273 респондента) дав нам змогу встановити негативні тенденції, які мають місце у діяльності районних (міських) методичних
кабінетів:
 надання переваги формам роботи з підвищення рівня кваліфікації керівників навчальних закладів як з педагогами-предметниками;
 відсутність належної підготовки власне самих методистів щодо
науково-методичного супроводу управлінської діяльності, що значно
впливає на якість роботи таких методичних формувань як «Школа кадрового резерву», «Школа молодого керівника навчального закладу»;
 неукомплектованість методичних кабінетів штатними одиницями, що унеможливлює введення посади методиста з освітнього менеджменту; як правило, цю функцію виконує методист з кадрових питань
з навантаженням не більше 0, 25% робочого часу;
 поєднання методичного навчання керівного складу з оперативними управлінськими нарадами, які час від часу проводяться відділами (управліннями) освіти, що перешкоджає залученню керівників до
практичних форм роботи з ними (круглі столи, тренінги, практикуми
тощо);
 спрямованість семінарів для керівників навчальних закладів
на ознайомлення з досвідом управлінської діяльності без практичного
оволодіння новими управлінськими уміннями та навичками; з огляду
на це потенціал директора школи як предметника подекуди є вищим
за рівень його управлінської компетентності.
Ураховуючи зазначене вище, нами було здійснено дослідження
умов та напрямів оновлення змісту і форм діяльності науково-методичних установ, спрямованої на поліпшення ефективності системи підготовки та післядипломного навчання менеджерів освіти. Зазначимо,
що окреслена проблема розглядається у наукових працях А. М. Єрмоли
[9], В. Г. Кременя [10], В. В. Олійника [11] (вплив науково-методичної
роботи на підвищення управлінської майстерності), Б. В. Богоявленської [2], О. І. Бондарчука [3] (соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників). Ми, у свою чергу, вважаємо, що однією
з провідних умов ефективності організації навчального процесу з підвищення кваліфікації менеджерів освіти під час курсової підготовки та
в міжкурсовий період є створення креативного середовища, головна
місія якого полягає у генеруванні інноваційних потоків і розвитку
наукового, науково-методичного потенціалу керівників навчальних
закладів, науково-методичних установ.
За результатами теоретичного аналізу літератури [1; 2; 4; 5; 6;
7; 8] виокремлено основні функції креативного середовища:
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 акмеологічно-синергетична сприяє підвищенню ефективності
управлінської діяльності керівників, набуттю ними необхідного рівня
професіоналізму, спонукає до цілісного саморозвитку;
 розвивально-стимулююча, сутність якої полягає у розвитку
творчих здібностей керівників, формуванні їхньої готовності не тільки
сприймати нове, а й змінювати свою діяльність, позбавлятися старих
підходів, стереотипів, штампів.
 когнітивно-діяльнісна забезпечує формування креативного,
продуктивного мислення керівників, формує їхню професійну мобільність стосовно здійснення менеджменту в мінливих суспільно-економічних умовах.
Понятійно-термінологічним аналізом категорій «середовище»
(Н. Н. Гладченков, В. І. Доротюк, А. А. Леонтьєв, І. М. Нечипуренко,
Н. Я. Ясвін) та «креативність» (Г. С. Альтшуллер, Г. І. Ванюрихин,
В. О. Журавлев, З. Зіглар) встановлено, що середовище, зокрема креативне – це динамічна система післядипломної освіти, що знаходиться
у постійному розвитку, сукупність впливів і умов, в яких протікає
процес підвищення кваліфікації. З огляду на це нами виокремлено
компоненти креативного середовища:
 адаптаційний;
 проектувальний;
 продуктивний
Сутність адаптаційного компоненту полягає у необхідності розвитку у керівників здатності адекватно та послідовно реагувати на
виклики сьогодення у законодавчій та нормативно-правовій базі, запитах споживачів освітніх послуг, цілепокладанні суспільного замовлення, перевагах ринку праці тощо; визначати такі структурні зміни,
які оптимально стимулюватимуть потенціал персоналу, чим підвищать
інтерес кожного до проектування розвитку навчального закладу та
власного професійного зростання.
Проектувальний компонент формує вміння та навички організаційного проектування всієї освітньої діяльності або її окремих складових (навчально-виховної, позаурочної виховної, позашкільної / кадрової, фінансово-господарської т. д. ), закладає у свідомості керівника
необхідність врахування в управлінні навчальним закладом трьох
рівнів комунікацій: особистісного, групового та колективного.
Продуктивний компонент дає змогу керівникам навчитися продуктивному колективному розв’язанню творчих задач за умови дотримання двох концептуальних позицій: першої – креативний менеджмент
може бути реалізованим на основі формування креативних структур
управління, які володіють креативним потенціалом; другої – креативне
управління спрацьовує там, де інтелектуальний продукт, що створюється, не може бути власністю однієї особи, а, безперечно, є результатом діяльності всього колективу.
Ефективність креативного середовища можна схарактеризувати
двома показниками: змістовою насиченістю – ресурсним потенціалом
і його структурованістю – способом організації. Тому умовно ми виділяємо такі складові креативного середовища:
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 навчання в магістратурі «Управління навчальним закладом»
чи «Школі кадрового резерву»;
 навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації (відвідування занять, самостійна робота, виконання творчих завдань –
написання курсових робіт, рефератів, статей та їхній захист), створення мультимедійних навчальних презентацій;
 підвищення кваліфікації у міжкурсовий період (участь у діяльності методичних формувань, обласних і районних (міських) творчих
груп; відвідування навчально-методичних семінарів у ресурсному
Центрі освітнього менеджменту, «круглих столів», науково-практичних
конференцій; здійснення науково-дослідної роботи, розробка технологічних схем, написання методичних рекомендацій», проект-менеджмент, створення управлінського портфоліо, обмін досвідом через
онлайн-ресурс.
Як бачимо, з урахуванням тенденцій розвитку післядипломної
освіти в останні роки перевага надається самоосвіті менеджерів, що
додатково актуалізує проблему розвитку креативного мислення. Тому
не менш важливим є питання вибору ефективних засобів функціонування креативного середовища, серед яких, на нашу думку, є мережева взаємодія керівників навчальних закладів з ресурсним Центром
освітнього менеджменту та залучення їх до онлайн-спілкування. Тому
подальше дослідження буде пов’язано з визначенням впливу цих та
інших засобів функціонування креативного середовища на рівень
креативного мислення сучасних менеджерів та якість управлінської
діяльності, що здійснюється ними.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Суспільні процеси, що відбуваються останнім часом у нашій
державі, стали причиною переосмислення сутності національної ідентичності й ведуть до зміни теорії виховання та освіти майбутніх
поколінь. Особливої актуальності набуває полікультурне виховання
дітей, що ґрунтується на засадах гуманізму, свободи, рівності та соціальної справедливості, що потребує створення в навчальних закладах
умов для збереження й розвитку національних мов та культур.
Взаємозбагачення етнічних культур за рахунок творчого поєднання
здобутків інших народів є однією з установок полікультурного
виховання. Порушення цієї єдності, перебільшення соціальної функції
домінуючого етносу створює загрозу для мирного співробітництва всіх
людей, незалежно від їх національної приналежності.
Отже, з’явилась потреба у вихованні міжкультурно обізнаної особистості в умовах полікультурного суспільства, що окреслено і в державних документах: Конституції України, Законах України «Про вищу
освіту», «Про загальну середню освіту», Національній доктрині розвитку освіти в Україні, у яких закладені ідеї полікультурності та
необхідність їх реалізації.
У зв’язку з цим реформування системи освіти в умовах культурного й духовного відродження України потребує вдосконалення підготовки майбутніх керівників навчальних закладів, здатних здійснювати
професійну діяльність у навчальних закладах з багатонаціональним
складом.
Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми свідчить,
що педагоги та психологи ґрунтовно дослідили різні аспекти полікультурної освіти та її організації (Т. Атрощенко, Г. Безюлєва, Т. Білоус,
С. Бондирева, Л. Гончаренко, О. Гуренко, Я. Довгополова, І. Лощенова, А. Садохін, О. Сакалюк, Є. Степанов, Ю. Тодорцева, Г. Шеламова
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та ін. Проте питання управління навчальним закладом в полікультурному освітньому просторі ще недостатньо висвітлене в науковопедагогічних дослідженнях. Отже, можна констатувати протиріччя, що
виникло між потребами полікультурного середовища, існування й розвиток якого вимагає взаємодії людей, котрі належать до різних національних культур, і відсутністю керівників закладів освіти, спеціально
підготовлених до вирішення цього завдання в професійній діяльності.
Метою статті є обґрунтування необхідності формування в керівників закладів освіти обізнаності із сучасними психолого-педагогічними технологіями навчання й виховання в полікультурному навчальному середовищі; необхідності полікультурного виховання
в навчальних закладах; аналіз специфіки управління навчальними
закладами в умовах полікультурного середовища.
Дослідження українських науковців показали, що система управління залежить від соціокультурних особливостей того регіону, де вона
впроваджується. Тому при проектуванні систем управління освітою
необхідно враховувати менталітет та особливості національної культури жителів регіону. У південному регіоні України більшість колективів
навчальних закладів за складом багатонаціональні, поліетнічні. У школах і вищих навчальних закладах Херсонської області спільно навчаються діти українців, росіян, євреїв, молдаван, турків месхетинців,
кримських татар, вірмен, німців, ромів, корейців та інших народів, які
проживають в області. Для таких колективів характерна активність
міжетнічного спілкування. Ситуація, що склалася на Херсонщині,
вимагає освіти, у якій полікультурне виховання є невід'ємною складовою цілісного процесу становлення особистості, що передбачає
створення відповідного освітнього середовища.
Освітнє середовище – це сукупність соціально-психологічної,
педагогічної, інформаційної, технічної та інших підсистем, що забезпечують досягнення мети навчально-виховного процесу; сукупність
матеріальних, духовних та суспільних умов здійснення освітнього
процесу.
Полікультурне освітнє середовище – це сукупність підсистем, які
цілеспрямовано забезпечують досягнення освітніх цілей учасниками
навчального процесу різних національностей і культур. Такий тип
освітнього середовища є характерним для історичних регіонів із поліетнічним складом населення. Особливістю полікультурного освітнього
середовища є те, що учасники освітнього процесу – представники
різних національностей. Будучи носіями різних культур учасники
навчально-виховного процесу будують взаємовідносини, виходячи зі
своїх уявлень про взаємодію. Ці уявлення можуть не збігатися в силу
культурних відмінностей, різних систем цінностей, відмінного розуміння соціальних ролей тощо.
Відповіддю на глобальні зміни, що відбуваються в сучасному
суспільстві є поява крос-культурного менеджменту, в основі якого –
знання культурних особливостей його учасників.
Термін «крос-культурний» походить від англ. сross – «пересікати,
переходити». Крос-культурний менеджмент – галузь управлінської
науки, предметом якої є управління відносинами, що виникають на
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зламі національних культур, а також виявлення й використання
в організації управління поведінкових закономірностей [1]. Розуміння
того, що всі народи різні, усвідомлення, прийняття і вміння керувати
мультинаціональним колективом, ураховуючи ці відмінності, –
найважливіше у крос-культурному менеджменті.
Багатонаціональні колективи відрізняються від однонаціональних
груп своєю соціальною організацією. Як показують дослідження, у багатонаціональних учнівських колективах іноді виникають конфлікти на
національному ґрунті, прояв елементів «неусвідомленого» шовінізму,
зневаги до учнів іншої національності. Причиною цього зазвичай бувають недостатність сімейного виховання, негативний вплив сучасного
соціального середовища, засобів масової інформації тощо. Ці явища, як
правило, розвиваються в умовах відсутності спеціальної виховної
роботи з їх запобігання і впливу «почуття юрби» [2].
Іноді учні погано володіють мовою, якою ведеться викладання
в школі. Це ускладнює можливість їхнього спілкування з однолітками,
перешкоджає взаємодії з іншими членами багатонаціонального колективу, соціалізації. Такі діти можуть мати низьку самооцінку й відчувати
національну неповноцінність. Усе це має бути предметом уваги й турботи педагогів у повному обсязі, повинно фіксуватися в інтересах
ефективності виховних зусиль. Знання специфіки прояву національнопсихологічних особливостей представників конкретних етнічних спільностей полегшує діяльність педагога.
Керівники освітніх закладів мають пам’ятати, що у крос-культурному менеджменті менше уваги повинно приділятися культурним
відмінностям, тобто потрібно не нейтралізувати чи контролювати культурні розбіжності, а організовувати діяльність з їх урахуванням [3].
Полікультурне виховання потрібно розглядати як частину педагогічних
зусиль, що забезпечують культурно-соціальну ідентифікацію особистості, відкриту іншим культурам, національностям, расам, віруванням.
Формування обізнаності керівників навчальних закладів із сучасними
психолого-педагогічними технологіями навчання і виховання в полікультурному навчальному середовищі є першочерговим завданням.
Науковці О. Гукаленко, І. Зозуля, Н. Терентьєва, Т. Якадіна та
інші доводять, що зміст полікультурного виховання будується навколо
чотирьох орієнтирів: соціокультурна ідентифікація особистості, засвоєння системи понять та уявлень про полікультурне середовище,
виховання позитивного ставлення до диверсифікованого культурного
оточення, розвиток навичок міжнаціонального спілкування.
Основною метою полікультурного виховання є, насамперед,
усунення суперечності між нормами виховання й навчання домінуючих
націй, з одного боку, та етнічних меншин – з іншого. Передбачається
взаємна адаптація етнічних груп, відмова етнічної більшості від
культурного диктату. Виховання полікультурної особистості є складним
процесом, що вимагає знань не лише про особливості розвитку дитячої
особистості, а й усвідомлення неминучості її існування в багатокультурному, різноетнічному світі, необхідності формування в неї
готовності до спілкування з представниками різних народів.
Аналізуючи роботи українських науковців, можемо виділити такі
163

функції полікультурного виховання:
 усвідомлення важливості культурного різноманіття для самореалізації особистості;
 виховання позитивного ставлення до культурних відмінностей;
 формування уявлень про різноманіття культур та їх взаємозв'язку;
 розвиток умінь і навичок взаємодії носіїв різних культур на
основі толерантності і взаєморозуміння.
Професійну діяльність керівників освітніх закладів в полікультурному навчальному середовищі забезпечують:
 знання основних структурних елементів полікультурного навчального середовища;
 знання сутності базових положень крос-культурного менеджменту;
 обізнаність із сучасними психолого-педагогічними технологіями навчання і виховання в полікультурному навчальному середовищі.
Отже, полікультурне виховання особистості є складним і багатогранним процесом, що потребує відповідної організації навчальновиховного процесу, життя, діяльності та взаємостосунків учнів з метою
створення умов для виникнення між дітьми почуття довіри і солідарності, уміння взаємодіяти.
Процес управління навчальним закладом являє собою систему
задач, метою якого є досягнення максимуму ефективності діяльності
педагогічно-учнівського колективу. В умовах полікультурного освітнього середовища керівнику закладу необхідно забезпечувати стійкість та чіткий управлінський контроль, зберігаючи національно-культурну самобутність певних груп населення.
Таким чином, одним з основних напрямів реформування освіти
в українському суспільстві є залучення нових обдарованих педагогічних кадрів, у тому числі представників культурних та етнічних
«меншин».
Сьогодення потребує створення сучасної концепції освіти, що
змогла б поєднати в собі дві протилежні тенденції: з одного боку,
зберегти своєрідність етнічних культур, з іншого боку – взаємопов'язати їх із процесами глобалізації, інтеграції. Розробка саме такої освітньої системи є надзвичайно актуальною і може бути предметом подальших досліджень. На черзі також розробка програм для підготовки
майбутніх керівників освітніх закладів на засадах полікультурної
освіти; вироблення необхідних рекомендацій.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті схарактеризовані специфічні особливості організації навчальновиховного процесу у позашкільному навчальному закладі, викладено сутність
інноваційних підходів до управління позашкіллям.

Система позашкільної освіти має потужний потенціал у підготовці
дітей та підлітків до життєвого самовизначення. Сьогодні головні характеристики позашкільної освіти як відкритої, добровільної, мобільної,
демократичної, гуманістичної є, як ніколи, затребуваними. Педагогічний процес в позашкільному закладі має специфічні особливості, які
відрізняють його від навчальних занять у школі. Перш за все, він
є добровільним, бо діти займаються в творчих об’єднаннях тільки на
основі власного вибору, а мистецтво позашкільного виховання полягає
саме в тому, щоб гурткова діяльність гармонійно поєднувалась з навчанням у школі. Для її ефективної роботи, на мою думку, необхідно
чітке визначення стратегії розвитку, напрямів організаційно-педагогічної діяльності, удосконалення інструктивно-методичної роботи, впровадження інноваційних технологій і методик виходячи з інтересів дітей,
сім’ї та суспільства.
Сучасні вимоги до позашкільних закладів потребують професіоналізму всіх учасників освітнього процесу, у тому числі й директора.
Ефективне керівництво передбачає здатність розділити своє бачення
проблем з іншими, організувати колектив для досягнення поставлених
цілей. Тому головним принципом здійснення контролю в ЦДЮТ є співпраця адміністрації закладу і керівників гуртків щодо удосконалення
головної мети – зародити й розвинути дух творчості.
Управлінська діяльність директора, вважаю, повинна виконувати
наступні функції:
 бачення стратегії (уміння прогнозувати розвиток закладу,
готовність до змін, уміння зростити ініціативу знизу;
 керівництво та моніторинг освітнього процесу (уміння організувати роботу педагогічного колективу, спрямовану на досягнення
поставленої мети);
 мотивація та управління педагогічним колективом (уміння використовувати стимули для забезпечення результативності навчальновиховного процесу);
 управління розвитком та фінансами (уміння ефективно використовувати матеріальні та фінансові ресурси);
 створення позитивного іміджу закладу.
На наш погляд, головне завдання адміністрації – створити умови
для розвитку творчого потенціалу кожного педагога. Щоб цей процес
був найбільш успішним, стосунки всіх учасників навчально-виховного
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процесу будуються у нашому закладі на основі демократичного стилю
і гуманізації. Педагогіка співтворчості – це та основа, яка допомагає
зміцнити творчу складову в діяльності керівників гуртків і адміністрації.
В управлінні закладом керуємося досить відомими принципами управління:
 розподіл обов’язків
 виконавча дисципліна
 єдність керування (керівництва)
 винагорода
 стабільність колективу
 ініціатива
 рівність
 об’єктивність
 атмосфера партнерства і співробітництва колективу
Єдиний ключ до успіху керівника – це, впевнена, генерація
нових ідей, уміння привернути до себе людей, професіоналізм і відповідальність.
У ЦДЮТ розроблено модель організаційної структури системноцільового управління, яка включає 4 рівні:
 стратегічний;
 технологічний;
 оперативний;
 самоврядування.
Управління закладом побудовано на основі раціонального
розподілу функцій і повноважень адміністративного персоналу, чіткого
визначення функціональних обов’язків. Управлінська діяльність ЦДЮТ
являє собою єдність діагностичних, прогностичних, координаційних,
науково-методичних і контролюючих функцій.
Серйозну увагу приділяємо організації планування. Ми намагаємося, щоб усі плани являли собою конкретну програму дій педагогічного колективу в цілому й кожного педагогічного працівника
зокрема, щоб всі підрозділи були взаємопов’язані, спрямовані на
досягнення мети, кожен план був конкретним за формою і змістом.
Обов’язковим при плануванні є врахування наслідків роботи за
минулий період. У ЦДЮТ діє наступна система планування:
 перспективне планування розвитку закладу;
 план роботи на поточний навчальний рік;
 плани навчально-виховної роботи педагогів (календарне планування, плани роботи завідуючих відділами, методиста, керівника
музею);
 розробка цільових проектів;
 розклад занять;
 план роботи закладу на місяць;
 тижневе планування роботи адміністрації;
 план роботи Ради ЦДЮТ;
 план роботи піклувальної ради та батьківського комітету;
 графіки контрольних перевірок, методичних заходів, відкритих занять, атестації керівників гуртків, курсової перепідготовки та ін.;
 графіки проведення кваліфікаційних іспитів, тестування.
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Планове відстеження і системний аналіз результатів навчальновиховного процесу дозволяють приймати об’єктивні управлінські рішення щодо показників діяльності структурних підрозділів та визначення якості освітніх послуг.
Основними критеріями є:
 систематичність відвідування дітьми занять гуртків та творчих
об’єднань;
 успішність за результатами семестру, року;
 збереження контингенту вихованці;
 участь у громадському житті району, міста, закладу;
 рівень рейтингу підрозділів;
 участь у проектах, конкурсах, фестивалях, змаганнях (місцевого, регіонального і всеукраїнського рівнів);
 результати пошукової і дослідницької діяльності в МАН.
У свою чергу, мотиваційно-цільова діяльність адміністрації ЦДЮТ
відбувається через:
 індивідуальну роботу з педагогами щодо орієнтації на досягнення високих результатів, на підвищення професійного рівня;
 формування персональної відповідальності кожного за доручену справу;
 стимулювання нововведень, інновацій, їх активну підтримку;
 розробка та вдосконалення системи заохочень, стимулювання
у відповідності до досягнутих результатів;
 створення сприятливого психологічного клімату в колективі;
 включення педагогів, батьків, дітей в процес управління
закладом;
 покращення умов роботи керівників гуртків.
Формування керівника гуртка як педагога, зростання його професійного рівня, досягається спільними зусиллями адміністрації і профспілкового комітету. Цьому сприяють різні форми роботи:
 методичні ради;
 творчі майстерні досвідчених керівників гуртків;
 наставництво;
 атестація педагогічних працівників;
 творчі звіти керівників гуртків, відкриті заняття;
 конкурс «Керівник гуртка року».
Методичним відділом розроблені заходи щодо визначення рівня
професійної компетентності й творчих нахилів педагогів. Це система
діагностики, анкетування, тестування. Отримані результати є програмою, як для самовдосконалення керівників гуртків, так і аналітичний
матеріал для співпраці адміністрації з кожним членом педагогічного
колективу, здійснення управлінського контролю. Провідна ідея контролю полягає не в тому, щоб виявити недоліки і вказати на них, а в тому,
щоб допомогти педагогу покращити свою роботу. Проводиться аналіз
діяльності гуртків і творчих об’єднань, роботи керівників гуртків, методичний рівень занять гуртків, ведення документації. Метою контролю
є виявлення реального стану навчально-виховного процесу, потенційних можливостей його подальшого вдосконалення. Обов’язковою умовою вважаємо визначення рейтингу творчо працюючого педагога. Зав167

дання адміністрації – підтримати авторитет керівника гуртка, вивчення
та узагальнення досвіду роботи, моральна й матеріальна підтримка.
Контрольно-діагностична діяльність адміністрації закладу полягає
не в тому, щоб виявити недоліки і вказати на них, а щоб допомогти
педагогу покращити свою роботу. Отже, контроль – це управлінська
послуга. Значення контролю:
 діагностичне – забезпечення інформації про стан закладу;
 виховне – виховує відповідальність за результати діяльності;
 навчально-методичне – надання дієвої допомоги педагогам
у пошуках ефективних форм і методів навчання, виховання, творчого
розвитку дітей, професійному зростанню;
 стимулююче – спонукає до роботи, самоосвіти, самоконтролю
та самокорекції.
Планування роботи, авторські програми навчання та виховання
дітей у творчих колективах, система традиційних масових заходів,
спільна робота з громадськими організаціями, школами, батьками,
сприяє постійному зростанню творчого потенціалу педагогів та вихованців ЦДЮТ.
В закладі працюють 18 керівників гуртків, 17 з них мають вищу
педагогічну та спеціальну освіту. 4 педагога мають звання «керівник
гуртка-методист», 6 – нагороджені значком «Відмінник освіти України», всі керівники гуртків мають нагороди: грамоти відділу освіти
районної державної адміністрації, Департаменту освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки
України.
Дитячі колективи Центру – переможці обласних, Всеукраїнських
та Міжнародних конкурсів, змагань і фестивалів. Звання «Зразковий»
мають 6 художніх колективів та Музей бойової слави 87-ї гвардійської,
стрілецької дивізії. Вихованці краєзнавчих та натуралістичних гуртків
є переможцями ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в МАН.
Отже, школа, позашкільний заклад – це простір життя дитини:
тут вона живе, переживає свої перші духовні злети і падіння, отримує
перший життєвий досвід. Тому так важливо вибудувати навчальновиховний простір саме з урахуванням потреб і прагнень вихованця,
особливостей його внутрішнього світу, бо кожна дитина – неповторна
особистість.
Петров В. Ф.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ
НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
У статті розглядаються проблеми набуття керівниками навчальних
закладів необхідних знань передумов успішного управління інноваційними
процесами, які сприяють або стимулюють ефективний їх перебіг і розвиток.
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Впровадження інноваційного підходу до управління загальноосвітнім навчальним закладом є предметом досліджень багатьох наук:
менеджменту, економіки, соціології, психології. Дана проблема
є складною, суперечливою і потребує особливої уваги. У сучасних умовах шкільний менеджмент є основним системо утворювальним фактором інноваційних змін в загальноосвітніх навчальних закладах, оскільки забезпечення умов для інноваційної діяльності, розвиток кадрового
потенціалу, планування освітніх змін повністю залежать від керівника.
Тому від спрямованості шкільного менеджменту загалом та систем
управління педагогічними інноваціями зокрема залежить як розвиток
окремих навчальних закладів, так і якість шкільної освіти в цілому.
Управління інноваційними процесами в закладах загальної середньої освіти розглядається сучасними дослідниками як частина управлінської діяльності, в якій засобами планування, організації, керівництва й контролю процесів розробки і засвоєння новизни забезпечується цілеспрямованість та організованість діяльності колективу школи
щодо нарощення її освітнього потенціалу, підвищення рівня її використання і, як наслідок, отримання якісно нових результатів освіти. Відповідно до цього, підготовка та реалізація інновацій передбачає грамотне використання методології системного підходу, широке залучення
методів системного аналізу, формальних і неформальних способів дослідження ефективності управління такими процесами. Слід зазначити,
що поряд з поняттям «управління інноваціями» часто зустрічається
поняття «управління змінами». Останнє поняття, на нашу думку,
значно ширше, оскільки передбачає управління не тільки одним
інноваційним процесом як об’єктом управління, а й іншими об’єктами,
а саме: управління розвитком, управління якістю освіти, управління
конфліктами, управління саморозвитком тощо.
У сучасній практиці реалізуються різні підходи до управління
інноваційною діяльністю. Виділяють підходи за суб’єктами управління
(адміністративне, парсипативне); за орієнтацією на процес або на
результат. Однак основою усіх підходів є забезпечення умов для
інноваційної діяльності.
Аналіз наукових джерел свідчить, що до таких умов належать:
кадрові, організаційні, фінансові, інформаційні, технологічні ресурси;
дотримання умов, необхідних для ефективного перебігу інноваційних
процесів, сприятлива соціально-психологічна атмосфера, готовність
вчителя до інноваційної діяльності, подолання опору змінам. Однак
практика управління інноваційною діяльністю свідчить, що навіть
найвищий за певних умов результат ще не є показником його
ефективності. Ігнорування цільового і ціннісного аспекту таких змін
призводить до формалізму в результатах інноваційної діяльності. Тому
суттєву роль в успішному управлінні нововведеннями відіграють: ціль,
засоби управлінського впливу, функціональний склад, організаційні
структури, технології та підходи, які визначають характер планування
нововведень, їх організацію, керівництво та контроль. Особливе
значення у цих процесах має стратегія управління інноваційною
діяльністю, яка визначає вектор розвитку інноваційної інфраструктури,
забезпечує пріоритети інноваційної діяльності, сприяє розвитку інно169

ваційного клімату в школі. При цьому плановість, прогнозованість та
системність є суттєвими показниками якості змін. До важливих умов
ефективного управління змінами відносять визначення і ранжування
довгострокових цілей управлінських та педагогічних процесів в навчальному закладі; формування стратегії й довгострокового плану
розвитку відповідно до визначеної стратегії; постійне оцінювання та
критичний розгляд можливих шляхів досягнення поставлених цілей;
запровадження тих чи інших актуальних інновацій; вибір об’єктів
управління та поступове здійснення управлінських рішень, які забезпечують ефективну адаптацію до несподіваних змін процесів управління, навчання, виховання і розвитку, професійного і творчого зростання кадрів тощо.
Зазначимо, що управління інноваційними процесами розглядається сучасною наукою як важлива передумова якісних змін в системі
шкільної освіти. Виходячи з цього, основними показниками якості
управління інноваційними процесами у сучасній школі визначено:
показники рівня розвитку інноваційного простору школи, показники
якості інноваційних процесів, показники якості навчально-виховного
процесу. Додатковими показниками ефективності управління інноваціями можуть виступати: розвиток інформаційного поля інноваційного
простору школи, рівень зовнішніх та внутрішніх комунікаційних зв’язків, ефективність моніторингових досліджень, ходу та результативності
інноваційних процесів. Важливого значення при цьому набувають механізми управління інноваційними процесами, а саме: забезпечення
умов для інноваційної діяльності (нормативно-правове, організаційноуправлінське, соціально-психологічне); інтенсифікація інноваційних
процесів через стимулювання ризику, підтримки ініціатив, створення
атмосфери інноваційного середовища; забезпечення системності, організованості (етапність, процедурність) інноваційних процесів; оптимізація інформаційного обміну в інноваційних процесах. Ефективність таких механізмів визначається здатністю суб’єктів управління цілеспрямовано використовувати організаційно-розпорядницькі, організаційнопедагогічні, соціально-психологічні, фінансово-господарчі та економічні методи.
Важливим в управлінні інноваційними процесами в закладах освіти відіграє технологічний аспект. Технологічність як здатність управлінця бачити процесуальну цілісність є однією з умов ефективного
управління нововведеннями. Важливе значення при цьому відводиться
управлінським рішенням, які в умовах інноваційного розвитку шкільного середовища набувають вирішального значення. До ознак ефективного прийняття управлінського рішення ми відносимо: колегіальність у прийнятті важливих рішень щодо інноваційних змін в навчальному закладі, гуманність у передумові управлінських рішень, прогностичність рішень (здатність передбачати результати змін), неупередженість до динаміки змін (розглядати зміни не як загрозу, а як можливий
варіант розвитку навчально-виховного процесу, школи, вчителя тощо),
пріоритетність стратегічних рішень щодо запровадження нововведень.
Особливу роль в успішному управлінні інноваціями відіграє
експертна функція. Оцінка педагогічних інновацій – це важлива
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складова експертної функції суб’єктів внутрішкільного управління.
У системі управління нововведеннями, як зазначають дослідники,
необхідно забезпечити всебічне й багатоаспектне вивчення інновацій
(проектування, моніторинг, регулювання, корекцію), без чого неможливе компетентне визначення їх ефективності, доцільності наукового
забезпечення та розповсюдження досвіду. Тому паралельно з інноваційними процесами має діяти ефективна система експертизи продуктів
інноваційної діяльності. Ця проблема ґрунтовно розкрита вітчизняним
дослідником Л. І. Даниленко. Висвітлюючи технологію оцінювання
педагогічних інновацій через різноманітні показники й параметри,
вчений обґрунтовує важливість гуманітарного підходу до такого
оцінювання, провідну роль в якому відіграє експерт – той, хто оцінює
інновацію. Від людських якостей експерта великою мірою залежить
і оцінювання новації. Звертаємо увагу на те, що самоекспертиза
педагогічної інновації самим учителем є стимулюючим фактором його
самовдосконалення, сприяє підвищенню як загальної культури
вчителя, так і його професійної компетентності. На самоекспертизу як
фактор актуалізації самооцінки та здійснення та самокорекції своєї
діяльності вчителем звертають увагу українські дослідники Г. В. Єльникова та Н. М. Островерхова.
Таким чином, дослідження проблем успішного управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах дало змогу
виявити чинники, які стимулюють таку діяльність і забезпечують їх
прогресивний розвиток. Насамперед це створення умов для інноваційної діяльності цільовий та ціннісний аспект управління, його технологічне забезпечення. Безперечно, є і залишаються проблеми, з якими
зустрічаються менеджери освіти у процесі управління нововведеннями,
як-от: розвиток інноваційного потенціалу вчителя, долання опору змінам. Це важливі питання, які мають розв’язувати і науковці, і практики.
Вивчаючи теорію інновацій в освіті, приходимо до висновку, що
кожен заклад працює над власним алгоритмом їх реалізації й адаптації,
а основну відмінність між традиційною системою та інноваційною
системою управління освіти вчені вбачають у тому, що остання полягає
у встановленні та використанні всіма суб’єктами освіти пріоритетів
якості: якості умов, якості процесу та якості результатів освіти. Все це
спонукає керівника загальноосвітнього навчального закладу до пошуку нових підходів до управління навчально-виховним процесом. Кожен
керівник має пам’ятати, що управління інноваційними процесами
в освітньому закладі потребує його переведення в якісно новий стан,
більш відкритий щодо попереднього, створюючи при цьому відповідні
умови для нововведень. У цих умовах особливого значення набуває
управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних
закладах. Нові підходи до управління сучасною школою з урахуванням
гуманоцентричної парадигми освіти виявляються у створенні відповідної матеріально-технічної бази освітнього закладу; умінні створювати
інноваційне середовище в освітньому закладі; розвитку нових ідей та
організаційних структур в управлінні школою; створенні оптимальних
умов для неперервного підвищення професійної майстерності вчителів.
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НОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ШКОЛОЮ
У статті розглядаються проблеми сучасного компетентнісно орієнтованого підходу до формування освітнього простору навчального закладу.

Соціально-політичні та економічні перетворення в українському
суспільстві вимагають трансформування освітнього процесу. Одним із
напрямків системи реформування освіти є демократизація, гуманізація,
впровадження особистісно-орієнтованого підходу до процесів управління навчальним закладом, оновлення функцій контролю, удосконалення соціально-психологічних факторів взаємодії процесів адміністрування, застосування інноваційних технологій в управлінні.
Новий етап розвитку суспільства вимагає від особистості відповідального ставлення до життя, компетентності при вирішенні складних
життєвих проблем.
Сучасне суспільство змінюється досить швидко, важко прогнозувати навіть найближче майбутнє. Тому неможливо передбачити, які
знання можуть знадобитися дитині в її позашкільному житті, а які ні.
З огляду на це в сучасному закладі освіти першочерговим стає завдання не накопичення дитиною інформації, а розвиток мислення,
вміння аналізувати ситуацію, планувати результати, самостійно здобувати й переосмислювати інформацію, перетворювати знання на інструмент пізнання інших видів діяльності, уміння конструктивно взаємодіяти з іншими, тобто стає провідним компетентнісно орієнтований
підхід до освітнього простору школи.
Навчання та виховання у школі охоплює той період життя
людини, коли активно формується її неповторне «я», визначається
життєва позиція та моральні принципи, звідси – і високий ступінь
відповідальності школи стосовно забезпечення умов реалізації
особистісно-орієнтованого освітнього середовища.
Сучасні пріоритети освіти зумовлюють утвердження учня і вихованця як вищої цінності та мети освітнього простору школи.
Одним із головних аспектів такого навчання є створення умов
для реалізації кожним учнем власного освітнього простору, зумовленого його навчальними можливостями, інтересами, задатками та
здібностями, і який розгортається у площині цінностей особистісного
розвитку.
Інноваційний шлях розвитку суспільства, на який стала наша
держава, можливо забезпечити лише сформувавши покоління людей,
які мислять і діють по-інноваційному, які є конкурентноспроможними
на ринку праці, звідси – значна увага до загального розвитку особистості, її самостійності у прийнятті рішень, комунікативних здібностей,
культури мислення, розвитку соціальних навичок та у життєтворчості
особистості, яка допомагає дитині усвідомити, осмислити та осягнути
життєву проблему, побудувати власний простір життя.
*
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Педагогіка нині знаходиться перед вибором: або вона й далі
розвиватиметься в руслі традиційних понять, підходів до дитини як
об’єкта впливів, недооцінки духовного становлення й розвитку особистості, або наповнить новим життєтворчим, культуротворчим змістом
навчання та виховання, тим самим засвідчивши, що основне для неї –
дитина, з її проблемами і потребами та динамічним внутрішнім світом.
Сьогодні, як ніколи, гостро стоїть проблема осмислення та пізнання світу, створення нової освітньої філософії, яка відкриє таємниці
людської душі, її життєвий потенціал.
Стає цілком очевидним і головне завдання стратегії розвитку
освіти – досягнення нової якості освіти, створення нової моделі школи
майбутнього.
Тому метою Херсонської гімназії №3 є реалізація соціально-педагогічних ініціатив, спрямованих на створення нової практики освіти,
яка б відрізнялась від існуючої змістом, організаційною структурою,
системою управління.
На наше глибоке переконання управління навчальним закладом
має бути орієнтоване на:
 вироблення й реалізацію якісно нової, особистісно й компетентнісно орієнтованої освітньої системи на основі збереження і підтримки індивідуальності дитини;
 створення середовища, яке стимулює активність дитини, що
організована залежно від вікової й особистісної специфіки її розвитку;
 інтенсивне включення в освітній процес школи можливостей
додаткової освіти;
 створення умов і механізмів у школі для виникнення дитячих
громадських організацій та учнівського самоврядування;
 створення умов для свідомого вибору кожним учнем свого
власного освітнього простору.
Як наслідок реалізації соціально-педагогічних ініціатив, традиційні засоби контролю у гімназії доповнилися інноваційними, такими як
моніторингові відстеження та дослідження якості навчання, моніторинги оздоровчої функції гімназії, життєдіяльності школярів, що знайшло відображення в планах роботи гімназії.
На даному етапі розвитку навчального закладу дієвими органами
управління гімназією є батьківська рада, Рада гімназії і Творча рада
учнівського самоврядування, рішення яких дають змогу реалізувати
цілі і завдання, що плануються.
Такі види управлінської діяльності роблять керування учбовим
процесом відкритим для громадськості.
На розвиток дитини помітно впливає зацікавленість батьків
шкільним життям. А тому, працюючи над вирішенням цих завдань, ми
будуємо міцний дієвий ланцюжок між родиною і навчальним закладом,
який служить на благо усім учасникам навчально-виховного процесу.
Це спільна турбота про те, щоб усім було цікаво і затишно в гімназії, як
у рідній домівці: постійний розвиток учнівського самоврядування, плідна робота великої мережі гуртків та секцій, спільні вечори, конкурси,
спортивні змагання, робота батьківського педагогічного всеобучу,
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далеко не весь перелік заходів, що дає змогу творчо зростати
вчителеві і учню, бути активними у цьому і батькам наших учнів.
Для реалізації зазначених умов необхідно, щоб зміст, методи
навчання, ритм уроку, режим дня і тижня, етика спілкування, робота
з батьками – все працювало на дитячі потреби і вікові можливості,
сприяло розвитку дитячих здібностей, не шкодило фізичному і психічному здоров’ю.
«Особистість виховує особистість – це азбука виховного процесу».
Від того, як учень сприймає вчителя, залежить його ставлення до
школи і до навчання. Навчаючи і виховуючи, вчитель залучає учнів до
матеріальних і духовних цінностей минулих поколінь. Гуманний педагог, прилучаючи дітей до знань, одночасно передає їм свій характер,
постає перед ними як зразок людяності.
Фундаментальність освіти не лише у міцності знань, а й у формуванні ключових компетентностей:
 здоров’язберігаючих;
 загальнокультурних;
 громадянських;
 підприємницьких;
 інформаційно-комунікативних;
 умінні вчитися
Для формування у школярів цих компетентностей вчителі початкової школи і гімназії використовують різні методи, форми та
технології навчання.
У гімназії створено особистісно-орієнтовану багаторівневу систему методичної роботи. Самооцінка й самоаналіз власної діяльності, що
лежать в основі цієї моделі, допомагають як учителеві, так і керівнику
чітко визначити програму подальшого самовдосконалення.
До змісту методичної роботи гімназії включені питання, спрямовані на розширення наукового та фахового кругозору. З метою розвитку умінь аналітичної, прогностичної, дослідницької діяльності, рефлексії в навчальному закладі організовано роботу постійно діючих
творчих і проблемних груп, циклів тренінгів.
Неодмінна умова успішної школи – постійний пошук резервів,
нестандартних моделей зростання, визначення нових стратегічних
ліній, перспектив, постановка нових, ще більш важливих задач.
Створення передумов для всебічного розвитку особистості,
індивідуалізація та диференціація навчання, перехід на особистісно
орієнтовані технології вимагає від учителя оновлення змісту освіти
сучасним технологічним інструментарієм. Результатом системної роботи
є участь і перемоги учнів у міжнародних конкурсах «Левеня», «Кенгуру», «Колосок», «Лелека», МАН-юніор, конкурсі науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, «Соняшник», конкурсу
знавців української мови ім. П. Яцика, міжнародного конкуру українознавства ім. Т. Шевченка та інших.
Профільне навчання – вид диференційованого навчання, який
передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів
і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього
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професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін
у цілях, змісті, структурі та організації профільного навчання
Для успішної побудови навчання слід спиратися на такі компоненти, як:
 рівень розвитку пізнавальних здібностей учнів;
 їх індивідуальні здібності;
 здатність вчителів до ефективного впровадження сучасних
освітніх технологій у допрофільній та профільній освіті;
 дидактична орієнтація на вироблення позитивно мотивованого
ставлення учнів до нового;
 тести оцінки результатів діяльності.
Тож підготовка молоді до професійної діяльності, самореалізація
особистості у житті – одна із проблем освіти. Педагоги гімназії завжди
прагнуть працювати над виявленням індивідуальних можливостей
і нахилів молоді, з’ясовують співвідношення здібностей з вимогами
професії для подальшого працевлаштування випускників.
Отже, працюючи над реалізацією завдань, наш колектив ніколи
не забуває, що школа – це простір життя дитини, в якому вона має не
готуватися до життя, а жити; школа має бути для учня, а не учень для
школи. Успіх гарантований не для будь – кого, а лише для того, хто
докладає зусиль. Діяльність вчителя спрямовується на те, щоб учні
усвідомили, що розвинути здібності і досягти успіху можуть лише ті,
хто готовий подолати труднощі.
Підгатець О. С., Дегтяр Г. В.
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НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ В УКРАЇНІ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ
У КОНТЕКСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ТУРКІВМЕСХЕТИНЦІВ)
Статтю присвячено актуальній проблемі освіти національних меншин
в Україні та визначенню шляхів її вирішення. Обґрунтовано необхідність
державної підтримки розвитку поліетнічного діалогу в сфері освіти, проаналізовано досвід роботи педагогічного колективу Радянської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Білозерського району Херсонської області у інтеграційному напрямку етнокультурної адаптації школярів – представників турецько-месхетинського
етносу.

Значення організації системи національної освіти для збереження
та розвитку культур національних меншин та народів важко применшити. Освіта являє собою різновид людської діяльності, яка покликана,
насамперед, забезпечувати трансляцію і збереження системи культурних символів. З іншого боку – це механізм, який сприяє соціалізації
індивіда, його інтеграції у соціальне і культурне середовище.
Перед національними меншинами і народами, практично у всіх
без виключення посттоталітарних країнах, постають значні труднощі
у реалізації свого права на освіту, незважаючи на те, що більшість
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з цих країн вже виробили свої системи законодавства і визнали міжнародні норми по дотриманню прав національних меншин. Перспективи розвитку освіти національних меншин і народів залежать, насамперед, від тих умов розвитку їх мови та культури, які існують в тій чи
іншій країні, а також від наявності і сили різноманітних дискримінаційних факторів [1].
Актуальність теми зумовлена питанням проблеми міжетнічних
відносин та співіснування в умовах поліетнічного діалогу. Важливе
місце у вивченні проблем соціальної адаптації мігрантів-представників
етнічних груп в Україні займають роботи українських вчених
В. Арбєніної, В. Євтуха, І. Кононова, В. Котигоренка, О. Майбороди,
Н. Паніної, які присвячені різним питанням, пов’язаним з етнічністю,
етнічними групами, етнічними конфліктами. В Україні турки-месхетинці
в контексті соціальних досліджень почали згадуватися в 90-і роки
ХХ ст., вже після того, як чисельна турецько-месхетинська спільнота
оселилася в Україні. Турки-месхетинці зустрічаються в працях українських вчених Т. Клинченко, В. Коробова, М. Шульги, М. Гоманюка.
Серед дослідників, які безпосередньо займаються турецько-месхетинською проблематикою, провідне місце в Україні посідає О. Малиновська, яка є автором низки наукових праць, пов’язаних із перебуванням
турків-месхетинців в Україні.
Досить недостатньо вивченим є питання реалізації освітніх потреб турецько-месхетинського етносу у закладах шкільної освіти.
Метою нашої статті є розгляд особливостей реалізації освітніх
завдань у контексті етнополітичних та етнокультурних відносин між
українцями та національними меншинами, що проживають на території
України.
Для менталітету українців в історичній ретроспективі властивою
була перевага загальнолюдських інтересів над особистими, приватними інтересами. Тобто працювати і жити не тільки заради власного
добробуту, а й заради великої мети – підносити свій народ, свою
країну є органічною рисою більшості українців. У перехідний період,
який триває, було зроблено спробу побудувати державу на національній ідеї незалежності, гармонійного розвитку людини. При цьому підходи до побудови нової ідеології у створенні такого поняття, як націядержава, формувалися з огляду на поліетнічний склад України. Націядержава стала точкою відліку для понять «національні інтереси», «національна безпека», «національна економіка» тощо, які прийшли на
зміну «державним інтересам», «державній економіці» і «державній
безпеці».
Загальновизнані форми і принципи міжнародного права, з одного
боку, і національна безпека України – з другого, вимагають реалізувати таку стратегію в етнополітичних відносинах, яка будувалася б на
балансі інтересів усіх етносів. Отже, в Україні формується полікультурне суспільство на засадах національної злагоди, зокрема територіального патріотизму та етнічного плюралізму. Основи державної етнополітики визначені в Конституції України, яка закріплює принцип рівності громадянських прав і свобод незалежно від етнічного походження, раси, віросповідання, мовних або інших ознак. Визнаючи
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носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні український
народ, Конституція водночас визначає як окремі його структурні
компоненти українську націю, національні меншини, а також уперше
на законодавчому рівні як окрему етнічну категорію і суб'єкт права –
корінні народи. При цьому гарантується розвиток етнічної, культурної,
мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних
меншин України (ст. 11).
Перший всеукраїнський перепис 2001 р. продемонстрував помітні
зміни в етнічній структурі населення України, що відбулися після
останнього всесоюзного перепису 1989 р. Важливим фактором, який
впливав на кількісні характеристики як титульної нації, українців, так
і національних меншин, була міграція. Залучення України до глобальних міграційних процесів у період їх значної активізації створює
передумови до подальшого утворення нових «імміграційних» меншин
і висуває проблему інтеграції мігрантів та налагодження міжетнічної
взаємодії між місцевим населенням та іммігрантами.
Прикладом такої взаємодії є проживання в Україні турків-месхетинців. Вивчення соціальних зв’язків усередині турецької громади та
стосунків з місцевим населенням дає можливість розглянути трансформації етнічної самосвідомості мігрантів під впливом проживання у інонаціональному середовищі, а також процес взаємодії досить відмінних
культур.
Турецько-месхетинська меншина, що проживає зараз на території
України, в основному сформувалась в результаті міграції з Узбекистану, куди десятки тисяч турків потрапили внаслідок депортації 1944 р.
з південної Грузії (Месхетії). В 1989-1990 рр. через загострення
міжетнічного конфлікту в Узбекистані турки-месхетинці були змушені
знову шукати собі притулок у різних країнах Європи і Азії. Значна
частина турків-месхетинців оселилася і на території України [3].
Жодних державних програм переселення в Україну не існувало.
Воно відбувалося самодіяльно, проте було обумовлене можливостями
працевлаштування і отримання безкоштовного житла за кошти держави. Саме тому іммігранти розселилися переважно в сільській місцевості
Херсонської, Миколаївської, Донецької, Запорізької областей та Автономної Республіки Крим. Вони вибрали багаті на земельні ресурси, але
відносно малозаселені степові території, де сільськогосподарські підприємства традиційно залучали переселенців, забезпечуючи їх житлом [4].
У Херсонській області проживає найбільша в Україні турецькомесхетинська діаспора (3, 7 тис. ) (майже 2/3 проживає у Чаплинському районі). Умови цього регіону визначили як характер розселення, так і сферу зайнятості турків. Одержавши житло від колгоспів
та радгоспів, вони працевлаштовувалися у цих же господарствах.
В умовах зростаючого безробіття після ринкових реформ та економічної кризи 1990-х рр. люди шукали вихід у самозайнятості, використовуючи наявні земельні ресурси. Вирощування овочів та баштанних
культур є основним заняттям і джерелом доходу турків-месхетинців,
що мешкають у цьому регіоні [2].
Можна констатувати, що в економічній сфері турки-месхетинці
змогли швидше і ефективніше пристосуватися до нових економічних
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умов, що склалися в сільському господарстві і торгівлі. В умовах
економічної кризи в аграрному секторі саме орендарі, серед яких
багато турків-месхетинців, зуміли створити значну кількість робочих
місць, певною мірою наситити ринок продукцією овочівництва та
баштанництва, пожвавити торгівлю в області.
В політичній і громадський сферах також спостерігаються процеси, які свідчать про інтеграційний напрямок адаптації турків-месхетинців. Активна електоральна позиція турків проявляється у активній
участі на виборах і в якості виборців, і в якості кандидатів у депутати.
В Херсонській області турки-месхетинці представлені у низці сільських
рад сіл, де проживають турки-месхетинці, діють два національно-культурних товариства (Херсонська обласна організація Всеукраїнського
національно-культурного товариства «Ватан» і Херсонський обласний
культурно-просвітницький центр «Ахалцихе»), які тісно співпрацюють
з органами влади [2].
В освітній сфері також існують свої здобутки і недоліки. Існуюча
освітня система функціонує практично без врахування потреб цієї
національної меншини. В Херсонській області, де компактно мешкає
більшість українських турків-месхетинців, є лише єдина школа, де факультативно вивчається турецька мова. Звичайно, що у представників
цього етносу, рідною мовою яких є турецька мова, виникають
об’єктивні труднощі під час навчання в україномовних школах. Їм
важко конкурувати з учнями інших національностей на олімпіадах,
конкурсах, під час вступу до вузів. Але, порівняно з початком 90-х,
частина
українських
турків-месхетинців
почала
продовжувати
навчання у світських і духовних вищих навчальних закладах в Україні
і в Туреччині. Підвищення освітнього рівня серед турецько-месхетинської молоді стосується також і дівчат, освітніх рівень яких був
нижчим, ніж хлопців [4].
У 1989 році 12 сімей турків-месхетинців оселилися у с. Радянському Білозерського району. Зараз на території села мешкає більше
320 представників турецько-месхетинського етносу. За їх словами,
вони ніколи не вважали себе чужими, тим більше, що вони всі
є громадянами України і користуються всіма правами, передбаченими
Конституцією. Склалося так, що представники цього народу переважно
прибули в країну ще до прийняття Закону України «Про громадянство»
1991 р., вони одержали право на громадянство автоматично,
відповідно до так званого «нульового варіанту».
У Радянській ЗОШ І-ІІІ ступенів нині навчається 60 дітей з турецько-месхетинських сімей. Вчителі школи проводять інтенсивну
роботу з ліквідації мовного бар’єру, допомагаючи успішно засвоїти
навчальний матеріал. Так, до моменту закінчення базової школи діти
вільно володіють українською мовою, багато хто з них продовжує
навчання у середніх та вищих навчальних закладах України. Робота
з учнями турецько-месхетинського етносу вимагає певних підходів,
відмінних від загальноприйнятих форм і методів роботи на уроці. Дітям
важко сконцентрувати свою увагу протягом усього уроку. Враховуючи
це, вчителі часто практикують різні види навчальної діяльності на
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уроці (розповіді про цікаві пригоди, різноманітні види практичних
рухливих занять тощо).
У школі проводяться години спілкування, бесіди та зустрічі,
метою яких є знайомство з історією цього етносу, його традиціями та
обрядами у контексті полікультурного та поліетнічного діалогу. На базі
шкільної та сільської бібліотек було створено етнографічне об’єднання
«Месхетинські аборигени», метою якого є пошук та збір матеріалів про
життя, побут та звичаї турецької спільноти. Активним учасником усіх
сільських та шкільних свят є ансамбль «Умут» («надія»), який було
створено при Будинку культури.
Для молодого покоління турків-месхетинців с. Радянське стало
Батьківщиною, адже тут вони народилися і виросли, у багатьох з них
уже з’явилися власні сім’ї, а дехто навіть одружився з місцевими
дівчатами. Тому їх уже важко назвати національними меншинами, це
повноправні члени великої дружньої родини.
За 25 років проживання між турками-месхетинцями та місцевим
населенням склалися досить міцні стосунки. У середовищі турків зберігається почуття вдячності до країни і народу, що надали їм притулок.
Воно підкріплюється порівнянням з досить складною ситуацією, в якій
їхні одноплеменці опинилися на деяких інших пострадянських
територіях, зокрема, в Краснодарському краї Росії. Українці, із свого
боку, за час спільного проживання мали нагоду оцінити працелюбність
турків, тверезий спосіб життя, відданість родині, повагу до старших
тощо. Міцність родинних та земляцьких зв’язків сприймається як
запорука захищеності і безпеки, етнічного самозбереження. То ж не
дивно, що саме на них зазвичай будуються також і ділові стосунки.
Разом з тим, дружні, сусідські відносини, тобто такі, що не залежать від
кровної спорідненості, а склалися внаслідок власного життєвого
досвіду, мають велике значення. Воно до того ж зростає як результат
життя в еміграції, розпорошеності народу, коли навіть між близькими
родичами інколи пролягає не один державний кордон.
За час перебування турків-месхетинців в Україні в цій спільноті
відбулися суттєві соціокультурні зміни, які торкнулися таких сфер, як
шлюбно-сімейні відносини, знання і використання української та російської мов, матеріальної культури тощо. У цілому слід відзначити, що
у культурному та громадсько-політичному житті соціальна адаптація
турків-месхетинців тяжіє до інтеграції, хоча в деяких сферах суспільного життя простежуються елементи ізольованості (сімейно-шлюбні
відносини, релігійне життя) та асиміляції (матеріальна культура) [4].
Приклад месхетинців є доказом того, що правове становище,
наявність громадянства закладає основу для вирішення інших життєво
важливих питань від зайнятості і набуття власності до освіти і національного самовиявлення. Міцний правовий статус є запорукою успішної взаємодії з державою і суспільством і для інших іммігрантських
громад.
Проте врегулювання правового статусу не можна вважати самодостатнім. Досвід життя турків-месхетинців в Україні засвідчує, що
іммігрантська меншина потребує підтримки влади, зокрема організації
мовного, правового навчання, сприяння у вирішенні соціально179

економічних питань, допомоги національно-культурним громадським
організаціям, заохочення до різних форм взаємодії. Саме це дасть
змогу найбільш раціонально використати потенціал іммігрантів в інтересах держави, а також запобігти самоізоляції, яка не відповідає ні
інтересам меншини, ні українського суспільства.
Також для повноцінного існування етнічної групи у суспільстві
іммігрантським меншинам необхідна підтримка держави у збереженні
національної самобутності та задоволенні своїх специфічних мовних,
культурних, релігійних потреб.
І, нарешті, об’єктивний процес утворення іммігрантських етнічних
меншин в Україні потребує уваги не лише від спеціальних чи місцевих
органів влади і правопорядку, але й від суспільства в цілому, яке,
у свою чергу, має готуватися до прийняття і сприйняття представників
нетипових для України етносів. Тому важливим є виховання толерантності, відкритості, позитивного ставлення до етнічної і культурної
розмаїтості не як до загрози усталеному способу життя, а як до
можливості його збагачення і урізноманітнення.
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СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ
В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
В умовах сьогодення, для забезпечення ефективної діяльності
навчального закладу, створення його позитивного іміджу, актуальність
налагодженої системи отримання інформації не викликає сумнівів.

*
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Умови ринкових відносин, в яких існують навчальні заклади
сприяли появі та розвитку системи маркетингової інформації. Питанням
теоретичної та практичної сутності маркетингової інформації присвячені роботи таких авторів як Т. Амблер, А. Балабаниць, Є. Голубков,
І. Губайдулліна, І. Дейнека, О. Дейнека, Карен Ф. А. Фокс, Ф. Котлер,
Є. Крикавський, Г. Міщенко, О. Панкрухін, Р. Патора, В. Решовский,
І. Шахіна, Л. Шепюк та ін.
Система маркетингової інформації (marketing information system),
за словником, це постійно діюча структура взаємозв’язку людей,
обладнання та методичних прийомів. Вона призначена для збору,
класифікації, аналізу, оцінки і поширення актуальної, своєчасної і точної інформації, з метою покращення планування і контролю за
виконанням маркетингових заходів [10].
В основу системи покладено такий елемент як інформація. Це
цифри, факти, відомості, чутки, оцінки та інші дані, які необхідні для
аналізу і прогнозування діяльності.
Інформація (англ. Information) означає тлумачення, повідомлення, роз’яснення, викладання. До інформації належать усі види
відомостей, повідомлень (усні, письмові, графічні тощо) і знань,
потрібних для реалізації функцій управління.
Успішність прийняття ефективного управлінського рішення
залежить від функціонування певних інформаційних потоків, які
забезпечують отримання інформації про стан об’єкта управління.
Ключовим моментом в управлінні соціально-педагогічними системами є процес отримання та переробки інформації. Це пов’язано з тим,
що інформація потрібна для формування управлінських впливів та
рішень, а наявність регулярного аналізу інформації (що надходить
каналами зворотного зв’язку) необхідно для формування наступних
впливів та рішень, що забезпечить ефективність управління.
Під інформацією, за визначенням у Законі України «Про інформацію», розуміється документовані або публічно оголошені відомості
про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі [4].
Інформація в управлінні соціально-педагогічними системами, за
визначенням науковців, це та частина знань, повідомлень, даних, яка
використовується для управління, для збереження якісної визначеності
та удосконалення складної соціально-педагогічної системи [7, с. 27].
Використання інформації в управлінській діяльності – має назву
інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень. Таке
забезпечення в своїй основі має певні потоки інформації.
За тлумачним словником з основ інформаційної діяльності, інформаційне забезпечення – це спеціально організована система відбору,
переробки, зберігання і подальшого використання чітко визначеного
комплексу інформації, що відображає основні напрями навчальновиховного процесу [12].
Інформаційне забезпечення систем управління – це поєднання
усієї інформації, що використовуються, специфічних засобів і методів її
опрацювання, а також діяльності фахівців з її ефективного удосконалення й використання [5].
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Найчастіше інформаційне забезпечення визначають як комплекс
організаційних, правових, технічних ї технологічних заходів, засобів та
методів, які забезпечують в процесі управління і функціонування
системи інформаційні зв'язки суб'єктів і об'єктів шляхом оптимальної
організації інформаційних масивів баз даних і знань [11].
Інформаційне забезпечення управління в освіті розглядається як
сукупність організаційно-технічних дій щодо забезпечення зустрічного
руху управлінської інформації, яка відображає стан освітнього процесу,
і сутність соціального замовлення суспільства з наступним діалогічним
узгодженням цієї інформації й поточним коригуванням діяльності
об’єктів [7].
Сприраючись на роботи науковців, можна виділити інформаційні
потоки, що забезпечують ефективність прийняття управлінського рішення. Це такі потоки: нормативно-правова інформація, маркетингово-моніторингова інформація, оперативна (зовнішня і внутрішня)
інформація, проектна (зовнішня і внутрішня) інформація, консультативно-освітня інформація [8].
Використання інформації, що надходить за цими потоками сприяє
отриманю вичерпного знання про стан об’єкта управління. Тобто,
відбувається отримання інформації: повної, об'єктивної, релевантної,
адекватної, точної. Інформації, яка дозоляє приймати ефективні
управлінські рішення.
Одним з основних шляхів отримання такої інформації є організація та проведення маркетингово-моніторингових досліджень.
Під маркетингом в освіті розуміють вид ринкової діяльності, який
спрямовано на вивчення, постачання та задоволення потреб споживачів в освітніх послугах.
Ми повністю підтримуємо точку зору Б. Братаніча, що для системи освіти маркетинг має принципове значення, насамперед у двох
аспектах: формування критеріїв соціальної та індивідуальної цінності
освіти в контексті соціокультурних характеристик інформаційного
суспільства (визначення ціннісних параметрів якісної освіти) і забезпечення зростання ролі освіти як соціальної цінності в системі його
ціннісних пріоритетів [1].
Провідним фактором у маркетинговій діяльності є орієнтація на
споживача, тому що в умовах ринку навчальний заклад тільки тоді може досягти своїх цілей, коли найкращим чином задовольнить потреби
споживачів. Для забезпечення цього необхідно: постійно вивчати
виклики ринку та освітні потреби споживачів; прогнозувати попит
й управляти його формуванням; регулювати виробництво і постачання
освітніх послуг; формувати позитивний імідж закладу.
Комплекс маркетингових заходів являє собою вид соціальної
технології, спрямованої на виявлення ефективних засобів управління
ринком на основі об'єктивного розуміння ситуації на ньому. Така технологія виступає як відповідний цикл маркетингового управління:
аналіз (інформація за результатами маркетингових досліджень), планування (стратегічне, оперативне), організація виконання, мотивація,
контроль за проведеними заходами й отриманим прибутком, регулювання, інформаційне забезпечення. Як бачимо, ця технологія містить
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функції управлінського циклу [9]. Тому доречно, на наш погляд,
говорити про маркетингове управління.
Зазначене, створює певну характеристику маркетингової діяльності навчального закладу. Але, для її здійснення необхідно реалізувати певний цикл дій (рис. 1).
Проведення аналізу
внутрішнього середовища (ресурсів)
закладу (SWOT – аналіз)

зовнішнього середовища (можливості та
загрози) закладу (PEST-аналіз)

Формулювання місії закладу

Визначення мети (SMART)
Розробка стратегії діяльності закладу
Побудова певної структури
Розробка комплексу освітніх послуг
(освітніх програм)

Конструювання системи моніторингу (контролю), для підтримки ефективності стратегії, якості
надання освітніх послуг, ступеня задоволеності споживачів

Рис. 1. Цикл маркетингового управління навчальним закладом

Аналізуючи наведений Рис. 1, можна зробити висновок, що пріоритетним завданням маркетингу є координація діяльності та використання інформації про зовнішнє і внутрішнє середовище з метою задоволення освітніх потреб споживачів. Для цього необхідно: сформулювати мету діяльності навчального закладу і здійснити певні дії маркетингового управління: провести аналіз внутрішнього та зовнішнього
середовища, виявити сильні та слабкі сторони закладу, потенційні зовнішні загрози й сприятливі можливості діяльності навчального закладу.
Використання саме маркетингової інформації забезпечить ефективність управління та сприятиме більш якісному наданю навчальним
закладом комплексу освітніх послуг.
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МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ
У статті розглядаються питання, пов’язані з організацією міжкурсового
навчання педагогів шляхом методичного маркетингу. Розкрито поняття, цілі,
завдання методичного маркетингу, представлена модель маркетингової
методичної служби міста та її орієнтири, дано визначення методичної
компетентності та її значення.

Соціально-економічні перетворення, які відбуваються в нашому
суспільстві, обумовили необхідність оновлення системи освіти. Характерною ознакою ХХІ століття стали зміни – неперервні, стійкі і стрімкі.
Вони докорінно змінюють життя людини, умови праці, вимагають від
неї нових якостей, умінь, нової філософії життя: професійної і соціальної мобільності, неперервної освіти й професійного, духовного
самовдосконалення. Проблема розвитку людини стає пріоритетною
в умовах сучасної соціокультурної, економічної ситуації. Саморозвиток,
самовдосконалення людської особистості, її потенціалу – головний
чинник ефективності освіти.
Перед методичною службою гостро стоять питання постійного
підвищення професійної кваліфікації вчителів у міжкурсовий період,
оновлення методичного супроводу впровадження інноваційних методик та педагогічних технологій, програмно-методичного забезпечення,
надання методичної допомоги щодо атестації педагогічних кадрів.

*
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При розв’язанні цих питань зростає роль методичної діяльності,
де головним у якості освітніх послуг є – її правильна організація.
Методична діяльність повинна сприяти інтенсивному розвитку
різноманітних якостей професійного педагогічного досвіду.
Ключовою фігурою цього процесу – є вчитель. Для активного
забезпечення участі вчителів у процесі власної неперервної освіти
необхідно обов'язково: виявити професійні потреби і утруднення;
створити необхідні умови для мотивації освітньої діяльності; допомогти
у визначенні мети та завдань власної педагогічної діяльності; створити
умови для задоволення освітніх потреб, підібрати відповідні форми
організації навчання дорослих, що забезпечать його ефективність.
Потреби особистості – це внутрішнє спонукання до певної діяльності, психологічну структуру якого складають: потреби – завдання –
засоби – рішення – дії – рефлексія. Потреби залежать від рівня розвитку людини, її оточення, культури. Задоволення елементарних потреб
веде до появи нових, але більш складних, розвинутих, головні з яких –
самореалізація і самоствердження. У потребах проявляється взаємозв'язок людини з діяльністю, яку вона виконує, вона втілюються
в бажаннях, мотивах поведінки, спонукають до активної діяльності,
в той же час породжують певний комплекс обмежень щодо досягнення
майбутнього результату.
Орієнтир методичної служби на конкретні потреби педагогів –
ресурс ефективної взаємодії всіх суб'єктів навчально-виховного процесу і безперервного підвищення професійної майстерності керівних
і педагогічних кадрів.
Модель методичної роботи можна представити у таких аспектах:
 підвищення професійної майстерності педагогів без відриву
від практичної діяльності шляхом відвідування інтегрованих науковопрактичних семінарів, майстер- класів, практикумів, працюючи у творчий групі;
 розвиток творчої активності педагога: впровадження новітніх
методів, педагогічних технологій, участь у науково-практичних конференціях, краєзнавчих педагогічних читаннях, участь у професійних
конкурсах (міський – «Сучасний урок», Всеукраїнський – «Учитель
року», обласний – «Зелений пакет»);
 школа передового педагогічного досвіду – це керівництво
майстер-класом, наставництво; узагальнення, апробація та поширення
досвіду, видавнича діяльність.
Основу методичної діяльності складають наступні принципи:
 актуальність – врахування сучасних тенденцій освіти;
 науковість–відповідність змісту методичної роботи рівню
сучасної педагогічної науки;
 системність – забезпечення єдності мети, завдань, змісту,
форм та методів роботи педагогів;
 неперервність методичної роботи з урахуванням потреб,
проблем та запитів конкретних учителів;
 оперативність, гнучкість, мобільність – здатність реагувати на
зміни у запитах учасників освітнього процесу.
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Опора на особисті потреби і запити керівників і педагогічних
кадрів та їх задоволення актуалізує особистісно орієнтований характер
науково-методичної роботи, дозволяє залучати творчий потенціал
педагогів до вирішення освітніх проблем сьогодення і водночас сприяє
професійному розвитку і саморозвитку педагога, а в результаті і підвищенню якості освіти.
Діагностика професійних потреб – умова, вимога, вагомий чинник, підвищення професійної майстерності керівних і педагогічних
кадрів. Основа методичного маркетингу включає:
 діагностику потреб педагогічних і керівних кадрів у підвищенні кваліфікації;
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діагностику рівня педагогічного професіоналізму;
діагностику інформаційних потреб педагогів.
Маркетинг (від англ. market – ринок) передбачає:
 вивчення ринку споживачів освітніх послуг, їх запитів, їх
інтересів;
 розробку системи дій із реалізації освітніх послуг, ознайомлення з ними, забезпечення рекламою.
Методичний маркетинг – це орієнтація діяльності методичних
служб на створення «кейс-стаді» – методичної скарбнички (набору
програм, рекомендацій, матеріалів по заданій проблемі). Він сприяє
створенню новітніх методичних знахідок, методичних продуктів, які
задовольняють запити освітян та особливості виконання функцій,
забезпечує конкурентоспроможність навчального закладу.
У якості методичного «кейс-стаді» орієнтовно розглядаються:
 основні компоненти методичного супроводу освітнього процесу (програмне, технологічне, дидактичне та управлінське забезпечення);
 варіативна складова (програми курсів за вибором, факультативів, гуртків);
 електронні освітні ресурси (матеріали до уроків, віртуальні
лабораторії, конструктори уроків, матеріали для контролю знань,
матеріали для дистанційного навчання та інше;
 матеріали, які віддзеркалюють досвід щодо впровадження
новітніх педагогічних технологій та знахідок;
 моніторинговий інструментарій (вхідні та вихідні анкети, тести, діагностики та матеріали для їх обробки).
Маркетингова діяльність методичного кабінету передбачає:
 вивчення пріоритетних напрямків розвитку сучасної освіти
й управління, усвідомлення проблеми регіональної системи уроків;
 вивчення ринку освітніх потреб у методичних послугах
педагогічних і керівних кадрів різних типів навчальних закладів;
 визначення кола потенційних споживачів методичних послуг;
 створення методичного продукту, визначення відповідності
сучасним вимогам;
 просування методичного продукту на ринку послуг шляхом
взаємодії з освітніми, методичними організаціями;
 аналіз задоволеності користувачів методичним продуктом,
освітньою послугою, мотивація до задоволення нових освітніх потреб;
 прогнозування нових освітніх потреб педагогічних і керівних
кадрів в умовах інноваційного розвитку.
Основними функціями методичної служби є не ретрансляційні,
а дослідницькі та проектувальні. Методист стає менеджером, методистом – маркетологом.
Головна функція маркетингу – організація комплексної діяльності
щодо виробництва і збуту освітніх послуг, просування на освітній
ринок послуг-новинок. Освітня послуга – організація процесу навчання
для отримання (здобуття) необхідних знань, навичок і вмінь. Це
особливий інтелектуальний товар, який надається однією стороною,
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котра організовує і здійснює процес навчання і отримується другою
стороною.
Процес впровадження методичного маркетингу в закладах освіти
включає цільовий, змістовний та результативний компоненти, організаційно – педагогічні умови та моніторинг, як механізм відстеження
якості освіти і результатів, що очікуються.
Діяльність ММК щодо забезпечення умов надання маркетингових
послуг у процесі підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів передбачає послідовність дій:
1. Вивчення та аналіз актуального стану розвитку освіти в регіоні, виокремлення проблем.
2. Вивчення освітніх потреб і запитів керівних і педагогічних
кадрів шляхом:
 діагностування;
 анкетування;
 індивідуальних співбесід;
 вивчення адресних замовлень щодо актуальних проблем
сьогодення;
 застосування інтерактивних технологій навчання;
 методичних виходів.
3. Аналіз, систематизація виявлених проблем, потреб, запитів.
4. Визначення форм, методів роботи з керівними і педагогічними
кадрами в міжкурсовий період, корекція існуючих програм, планів
підвищення кваліфікації.
5. Інтеграція з обласним закладом післядипломної освіти вчителів, використання його науково – методичного потенціалу.
6. Створення методичного продукту, його презентація, встановлення відповідності задоволенню потреб і запитів педагогів.
7. Випуск інформаційно-методичного довідника з рекламою нових науково-методичних розробок і заходів щодо підвищення професійної майстерності керівних і педагогічних кадрів.
Забезпечення професійного росту та вдосконалення методичної
грамотності педагогів дозволяє здійснити формування маркетингової
компетентності співробітників як сукупності системних знань маркетингової теорії та педагогічної підтримки самовизначення учнів на різних
вікових етапах. Формування маркетингової компетентності – це
формування системних знань маркетингової теорії та готовності педагога використовувати ці знання та практичні маркетингові вміння для
розв’язання педагогічних задач.
Використання маркетингових технологій – це задача сьогодення
і перспектива на майбутнє.
Маркетинг у діяльності методичного кабінету забезпечує його
конкурентоспроможність у сучасних соціально – економічних умовах.
Нові вимоги до змісту освіти, принцип неперервності та варіативності
освіти, перехід до профільної освіти, введення у навчальних закладах
платних освітніх послуг зробили методичний маркетинг актуальним.
Сучасні зміни в освіті диктують нові вимоги до організації освітнього процесу, зумовлюють необхідність використання освітнього та
методичного маркетингу, «маркетинг важливо націлити на вирішення
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головного завдання освіти – на ефективне відтворення особистості як
носія, споживача, користувача національного і світового інтелектуального потенціалу», «допомогти особистості оволодіти життєтворчістю;
навчитись мистецтву життя, вчитися впродовж життя».
Маркетингова діяльність методичного кабінету – це орієнтація на
створення методичного продукту, надання освітніх послуг у вирішенні
проблем підвищення кваліфікації в міжкурсовий період, що задовольняють потреби, індивідуальні запити, вимоги вчителів на сучасному
етапі і в майбутньому.
Організація роботи методичної служби на підставі маркетингу
дозволяє максимально управляти процесом створення і реалізації
освітніх послуг у вирішенні проблем підвищення кваліфікації в міжкурсовий період, що задовольняє потреби, індивідуальні запити, вимоги
вчителів на сучасному етапі і в майбутньому.
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Модернізація системи освіти в сільському регіоні – один із найголовніших напрямів реформування освітньої галузі. На функціонуванні сільських шкіл позначилися інтенсивні соціально-ринкові реформи, що активно змінили форми взаємозв’язку закладів освіти з навколишнім середовищем. У процесі реформ змінилося соціокультурне
середовище, у якому функціонує школа.
В умовах сучасних реалій успіх управління соціальними системами загалом визначається його логікою. Логіка управління передбачає необхідність максимального врахування особливостей самоорганізації системи ще на етапі визначення мети діяльності й подальшого
розвитку цієї системи. Управління є досить складним соціальним феноменом, особливим різновидом людської діяльності. Дуже важливим
є усвідомлення управлінцем того, що найважливішою ланкою управління є аналіз особистості працівника в організації, його вплив на стан,
соціально-психологічну структуру й умови функціонування та розвитку
колективу.
Теорія та практика управління установили: освіта переживає
досить складний період. Реформи в галузі освіти є масштабними та
пов’язані з розв’язанням завдань, що виходять за межі лише освітніх
проблем. Питання модернізації управління навчальними закладами
є актуальним і надзвичайно важливим для розвитку освітньої галузі.
Вплинути на систему та її компоненти можна лише за умови
дотримання певних закономірностей і принципів, а також певної
послідовності управлінських операцій. Використання синергетичного
підходу передбачає використання сукупності ідей, понять, методів
в управлінні відкритими нелінійними системами, що самоорганізуються.
Одним із структурних компонентів управлінської компетентності
є системне сприйняття професійної реальності й системна правлінська
діяльність в ній.
Це сприяє цілісному, структурованому баченню логіки управлінського й освітнього процесів, розумінню закономірностей розвитку
системи, моделюванню доцільної власної управлінської діяльності
колективу загальноосвітнього навчального закладу. Педагогічні
системи належать до типу соціальних систем, оскільки їм притаманні
всі ознаки соціальної системи. Соціальне управління не має бути
примусовим. Управління соціально-педагогічною системою є, по суті,
способом вивільнення її від напруження, що виникає в умовах
відхилення від стану рівноваги.
Особлива роль школи полягає в тому, що вона, закладаючи
основи культури, готує людину до життя в суспільстві. Від того, з якими знаннями вийде учень зі школи, яким буде його інтелектуальний
розвиток, рівень вихованості, залежить те, якою буде людина, фахівець, сім’янин, громадянин. Школа передбачає всі елементи, що
формують структури зовнішнього суспільства, і від того, як вони
розвиваються, залежить майбутнє цього суспільства. Необхідно, щоб
саме школа передбачала поєднання ініціативи й творчості, була
організмом суспільного розвитку. Адже нині суспільство потребує
людей, здатних до саморозвитку, самовдосконалення, які зможуть
перетворити навколишню дійсність відповідно до завдань, які висовує
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життя. Звісно, таке соціальне замовлення може виконати школа розвитку. В умовах трансформації освітніх парадигм, модернізації освітньої
галузі на засадах особистісно компетентнісного підходу освітнє
середовище в школі повинно моделюватися з урахуванням принципів
варіативності, суб’єктності, креативності, цілісності, технологічності,
смислово-ціннісної орієнтації та синергетичної взаємодії суб'єктів
освітнього процесу.
Одним з вагомих чинників розвитку сільської школи є демографічна ситуація: кількість учнів з кожним роком зменшується, що,
у свою чергу призводить до того, що школа стає малокомплектною.
Іншою проблемою є відсутність належних соціально-побутових умов:
квартир для вчителів, умов, що виключають необхідність займатися
домашнім сільським господарством, відсутність достойного рівня
медичного обслуговування, сезонна робота дитячих садків тощо. Все
це в умовах «старіння» педколективу (60% учителів мають вік від
48 до 70 років) загострює проблему залучання до школи молодих
кадрів і утримання їх більш ніж на 3 роки. Тому створення
нестандартної моделі школи, яка б сприяла зацікавленості молодих
вчителів до професії, допомагала їм у професійному зростанні –
є завданням адміністрації, якщо вона працює на перспективу та
забезпечує механізм постійного саморозвитку та самовдосконалення
навчального закладу. Треба враховувати і зростаючу обмеженість
соціально-виховного середовища сільської школи. Це в свою чергу
потребує створення таких внутрішніх умов, які давали б сільській
дитині розвиток, впевненість у своїх можливостях та перспективності.
Школа є не тільки центром виховання і розвитку дитини,
а й є єдиним соціально-культурним центром у селі. Така ситуація
накладає на школу додаткові функції: сприяти розвитку загальної
культури односельчан, вносити в їх життя сенс існування, залучати
дорослих не тільки до виховання дітей, а й до творчості, мистецтва,
спорту, цікавого відпочинку тощо.
Управління сільською школою на сучасному етапі розвитку
суспільства здійснюється з урахуванням реструктуризації мережі освітніх установ, розвитку, підтримки стабільності, адаптації та передбачає
реалізацію перспективи розвитку, як окремої особистості (учня,
вчителя), так і самого виховного-освітнього процесу сільської школи.
Аналіз публікацій у педагогічній літературі показує, що досліджень,
присвячених реформуванню сільських шкіл недостатньо, не визначено
сутність, зміст і критерії готовності сільських освітніх установ до модернізації системи освіти, не розроблено модель формування готовності
сільської школи до реструктуризації, організаційно-методичне забезпечення реалізації цієї моделі.
Загострилися соціально-педагогічні протиріччя, характерні для
сучасної ситуації розвитку загальної освіти в умовах сільської школи:
 між зміненими освітніми потребами сільського школяра і його
сім'ї, не відповідають сучасним вимогам реальним умовам роботи
сільської школи;
 між зростаючими вимогами сучасного життя до рівня і якості
загальноосвітньої, загальнокультурної, сільськогосподарської та мо191

ральної підготовки випускника сільської школи і обмеженістю освітніх
можливостей сільської школи, не здатної озброїти учня конкурентоспроможним освітою;
 між управлінням сільською школою в процесі її реструктуризації та відсутністю нормативних документів цього процесу і т. д.
Модернізація освіти передбачає орієнтацію не тільки на засвоєння учнями певної суми знань, але і на розвиток особистості школяра,
його пізнавальних і творчих можливостей. При цьому мова йде про
формування цілісної системи універсальних знань, умінь, навичок,
а також досвіду самостійної діяльності й особистої відповідальності учнів, тобто ключових компетенцій, що визначають сучасну якість освіти.
У матеріалах модернізації освіти проголошується компетентнісний
підхід як один із важливих концептуальних положень оновлення змісту
освіти. Автори стратегії модернізації змісту загальної освіти, грунтуючись на зарубіжному досвіді, наводять такі базові компетентності:
 компетентність у сфері самостійної пізнавальної діяльності,
заснована на засвоєнні способів придбання знань з різних джерел
інформації, в тому числі позашкільних;
 компетентність у сфері цивільно-громадської діяльності (виконання ролей громадянина, виборця, споживача);
 компетентність у сфері соціально-трудової діяльності (вміння
орієнтуватися в нормах і етиці трудових взаємовідносин, навички самоорганізації);
 компетентність у побутовій сфері (включаючи аспекти власного здоров'я, сімейного буття та ін. )
 компетентність у сфері культурно-дозвіллєвої діяльності
(включаючи вибір шляхів і способів використання вільного часу,
культурно і духовно збагачують особистість).
Позитивний зміст компетентностей можна розглядати як соціальне замовлення сучасного суспільства. Сучасне суспільство вимагає від
людини не лише політехнізма знань, високого культурного рівня,
глибокої спеціалізації в різних галузях науки і техніки, а й уміння
жити, співіснувати в суспільстві.
В умовах трансформації освітніх парадигм, модернізації освітньої
галузі на засадах особистісно-компетентнісного підходу освітнє середовище в школі повинно моделюватися з урахування принципів
варіативності, суб’єктності, креативності, цілісності, технологічності,
смислово-ціннісної орієнтації та синтезу.
Безліч проблем, що визначають розвиток сільської школи, може
бути зведене в чотири групи: економічні, демографічні, структурні
(соціальні, соціально-поселенські, управлінські, організаційні і т. д. ),
педагогічні. Кожне з виділених напрямків характеризується своїм набором показників. При цьому, безумовно, необхідно враховувати взаємозв'язок і взаємозумовленість чинників, як на регіональному, так і на
загальнодержавному рівні. Загальнонаукову основу управління закладами освіти сільської місцевості становить теорія систем, яка акцентує
увагу на відносинах установи освіти як системи взаємопов'язаних
компонентів із зовнішнім середовищем. Серед факторів зовнішнього
середовища (соціальних, економічних, політичних, юридичних, еколо192

гічних, демографічних та інших), що впливають на освітню установу,
виділяється група соціальних факторів – рівень стабільності або нестабільності в суспільстві, зайнятість населення та безробіття, соціальна
структура соціуму, національно-етнічні відносини та інші, що пред'являють до освітньої установи сільської місцевості вимоги як до «соціального стабілізатора». Сучасні дослідники відзначають, що у соціальній
організації об’єктивні чинники самоорганізації не мають тієї енергії,
якою вони володіють в інших організаційних системах. «Тому поступово має піти з управлінської практики посилання на так звані об’єктивні
причини з різкою переорієнтацією на суб’єктивну, насамперед,
управлінську відповідальність на всіх рівнях системи управління
і в усіх її ланках», зауважує Гаєвська О. Б.
В управлінській діяльності директора загальноосвітнього закладу
сільської місцевості повинен бути досягнутий баланс суб’єктивного
і об’єктивного: при розумному врахуванні об’єктивних факторів посилення суб’єктивної відповідальності за соціальні результати діяльності
закладу освіти. Об’єктивно-суб’єктивний характер управлінської діяльності підкреслює й Г. В. Єльнікова: «Діяльність як основа розвитку
завжди спрямовується трьома силами: зовнішніми вимогами, власним
мотивом та існуючими обставинами. Найпродуктивніша діяльність – це
та, яка спрямована власним мотивом. Тому необхідно узгоджувати
власний мотив з зовнішніми вимогами і враховувати існуючу ситуацію.
Це забезпечить реальність виконання дій і зробить їх корисними як для
людини, що має внутрішні вимоги, так і для суспільства, держави, які
висувають зовнішні вимоги перед нею»
Отже, управлінська діяльність директора загальноосвітнього закладу сільської місцевості має бути спрямована на підвищення ролі
суб´єктивного чинника. Інакше кажучи, ефективність освітньої діяльності навчального закладу сільської місцевості дедалі більше залежить
від спрямованості та професіоналізму управлінського персоналу. Вчені
відзначають, що особливої уваги з точки зору методологічного опрацювання вимагає поняття механізму управлінської діяльності. «Управлінська діяльність детермінована різноманітними факторами – економічними, політичними, соціальними – які у своїй єдності й взаємозв’язку
утворюють усю складність і багатоплановість процесів, які в ній протікають. Необхідність визначення сутності й змісту вказаної детермінації підводить до необхідності визначення механізму управлінської
діяльності, розуміння сутності якого в соціальних системах транзитивного типу дасть можливість більш адекватно підійти до конкретних
управлінських рішень стосовно його реалізації в умовах соціокультурного транзиту».
У діяльності директора сучасного закладу освіти сільської місцевості спостерігається процес переходу від традиційних уніфікованих
механізмів управління до диверсифікаційних, регіонально-орієнтованих варіантів. (Під диверсифікацією розуміється розширення сфери
діяльності, відмовлення від вузької спеціалізації).
У сучасному управлінні районними освітніми системами сільських
районів реалізується на практиці впровадження освітніх округів. Право
на життя технології управління районними освітніми системами на
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основі створення освітніх округів надано наказом Міністерства освіти
і науки України від 05.04.2006 р. №267, яким затверджене Примірне
положення про освітній округ. У цьому положенні освітній округ
визначається як добровільне об'єднання загальноосвітніх навчальних
закладів різних типів і форм власності з дошкільними, позашкільними
та іншими навчальними закладами, а також установами охорони
здоров'я, що сприяють здійсненню освітньої діяльності і установами,
яке створюється для забезпечення освітніх та культурно-освітніх
потреб громадян, які проживають в межах відповідної адміністративнотериторіальної одиниці (району) сільського соціуму конкретного села
(сільського округу, що передбачає іншу стратегію розвитку освіти,
орієнтовану на системний розвиток потребнісно-ціннісної сфери
спільноти конкретного сільського поселення).
Стратегії та механізми впливу освіти на соціальний розвиток села
розробляє В. Г. Бочарова. Дослідниця відзначає актуалізацію потреб
сільської громади у системі освіти, яка здатна реалізовувати свої
функції у відкритому соціумі, не обмежуючись освітньою установою,
є функціонально підготовленою до соціально-педагогічної роботи зі
всіма категоріями мешканців села – дітьми, сім'ями, дорослим населенням, до здійснення партнерства з фахівцями соціальних служб,
представниками правоохоронних органів, підприємців, працівниками
агросфери, здатна здійснювати вплив на державні та комерційні
структури у вирішенні проблем сільських мешканців. Управлінець такої
системи освіти усвідомлює необхідність впливу та реально впливає на
розвиток соціальної активності, соціальних ініціатив дорослих і дітей
у сільському соціумі; здатен до викорінення утриманства у всіх формах
його прояву, споживчої психології. Сучасні педагогічні дослідження,
присвячені проблемам закладів освіти сільської місцевості, спираються
на методологію соціального конструкціонізма. Виходячи з цієї методології, сутність управлінської діяльності директора загальноосвітнього
закладу сільської місцевості полягає в організації практичних форм
соціального пізнання, яке залежить від ситуації та контексту, котрі
утворюються шляхом соціальних дій: необхідність організації практикних форм соціального пізнання у якості пріоритетної задачі освіти
корегує з важливішою особливістю традиційної системи навчання
в сільській школі – з практикоорієнтованим характером її діяльності.
Методологічну основу управлінської діяльності директорів сучасних
закладів сільської місцевості складають: загальноцивілізаційні засади
соціального управління, теорія систем, яка акцентує увагу на
відносинах установи освіти як системи взаємопов'язаних компонентів
із зовнішнім середовищем.
Одним із напрямків розвитку освітніх округів -є профільне
навчання. Згідно з Концепцією профільного навчання та новими підходами до організації освіти в старшій школі школа має функціонувати як
профільна. Це забезпечить сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування в них
орієнтації на майбутню професійну діяльність. Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, що
значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкто194

рії. Введення профільного навчання потребує від шкільного колективу
вибору напряму діяльності закладу. По-перше, визначення його
функціонального призначення, спрямованості на реалізацію тих чи
інших цілей освіти й контингенту учнів. По-друге, створення образу
майбутньої школи, яка має передбачати спільну мету профільного
навчання, зміст і організаційну модель реалізації навчального плану,
програм і методів викладання. У зв’язку з тим, що практично відсутні
нормативна база й науковий супровід нововведень (особливо це
стосується шкіл, розташованих у сільський місцевості), актуальними
залишаються сумніви в правильному розумінні сутності ситуації та
організації відповідної діяльності. З метою пошуку шляхів вирішення
цієї проблеми на базі науково-методичної лабораторії управлінської
діяльності Одеського ОІУВ була створена творча група керівників
сільських шкіл області. Основа її діяльності – програмно-цільовий
підхід до визначення мети й розробки програми діяльності. Мета
програми – сприяти розвитку сільської школи, формуванню творчого
потенціалу педагогічних керівників, умінь використовувати на практиці
надбання сучасної науки, новітніх технологій. Профільна школа значно
розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії,
задоволенні освітніх і допрофесійних потреб учнів та розвиток
здібностей у певній галузі пізнавальної й практичної діяльності,
формування у випускників базових компетенцій.
Основними напрямами профілізації є природничо-математичний,
природничий, гуманітарний, суспільно-гуманітарний, технологічний.
Разом із профільними класами в кожній паралелі старшої школи повинен функціонувати універсальний клас для тих, хто ще не визначився з профілем майбутньої професійної діяльності. У школі повинно
бути введено учнівський компонент освіти, який представлений у вигляді переліку спецкурсів, факультативів для учнів 5–11-х класів.
Профільному навчанню має передувати усвідомлений вибір дитиною
майбутнього освітнього шляху, який реалізується через м’яку профілізацію (дошкільна освіта, початкова освіта, 5–7- класи) та допрофільну
підготовку (8–9- класи), яка розпочинається із 7 класу. Саме у цьому
віці (12–13 років) підліток починає проявляти зацікавленість до вибору
подальшої освітньої траєкторії, оволодіває навичками, які дозволяють
йому оцінити свої здібності й зробити попередній вибір. У реальній
шкільній практиці актуальним повинне стати застосування механізмів
реалізації психолого-педагогічних можливостей профільного навчання,
для якого характерними є орієнтування на «моду» або соціальне
спрямування учнів, що призводить до низької прогностичності професійних орієнтацій, навчальних перевантажень, часто за рахунок здоров’я. Особлива увага має приділятися визначальному етапу в житті
школярів – переходу з основної в старшу школу. У цей період важливу
роль відіграватимуть учителі й класні керівники, які будуть забезпечувати необхідну педагогічну підтримку дитини у визначенні цілей
навчання, виховання та розвитку, формуватимуть її самостійність
у вирішенні проблемних ситуацій, орієнтуватимуть в особливостях спеціальної предметної діяльності та будуть ознайомлювати з особливостями вивчення предмета на профільному рівні. У рамках допрофільної
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підготовки разом із навчальною діяльністю важливу роль відіграє
позашкільна робота. Школярі беруть активну участь у науково-дослідницькій діяльності, олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, будуть зустрічатися з цікавими людьми, проводити екскурсії, готувати тематичні
вечори, організовувати виставки, вести природоохоронну діяльність.
Таким чином, особливості та нестандартні умови функціонування
сільської школи, життєдіяльність якої тісно пов’язана з агропромисловим комплексом, уклад життя й побут сільської молоді змушують
шукати адекватні, ефективні технології, які б готували школярів до
трудової діяльності. Провідними напрямами організації профільного
навчання на найближчий час визначено:
 Поєдная загальноосвітньої та початкової професійної підготовки в умовах сільської школи.
 Здобуття професій на курсах за спеціальностями «тракторист», «бджоляр», «діловод», «оператор комп’ютерного набору».
 Створення освітнього округу.
 Цілеспрямоване залучення освітніх ресурсів інших
 навчальних закладів, зокрема здійснення деяких напрямів
власних профільних програм.
Висновок. Модернізувати сільську нечисленну школу – значить
оновити всі компоненти її діяльності, знайти нові рішення старих проблем, запропонувати свіжі організовані ідеї, реалізація яких вдихне сили в життя школи, перетворює освітній соціум малих поселень. Нове
освітнє замовлення суспільства стане реально здійсненим, якщо сільська школа з режиму боротьби за виживання, в якому вона перебувала
протягом ряду останніх років, перейде в режим активного оновлення,
творчого продовження кращих освітніх традицій. Програма розвитку
освіти на селі, прийнята Міністерством освіти і науки, орієнтує на вишукування внутрішніх резервів для вдосконалення якості освіти сільських школярів. Ці резерви є. Сьогодні потрібен системний аналіз
ефективності різних варіантів інтеграції: від більш тісного взаємозв'язку планів освітньо-виховної роботи з сільською молоддю до повного
злиття зусиль педагогічних колективів у рамках єдиного освітньо-культурного закладу. Щоб ефективно запрацювала нова освітня модель,
потрібна нормативна база, що регулює взаємодію школи, дитячого
садка, закладів культури, додаткової освіти. Аналізуючи презентовану
модель нової профільної школи, слід визнати, що вона є новою, цілеспрямованою, демократичною, зорієнтованою на неперервний розвиток, відкритою для нововведень і їх запровадження в педагогічну
практику
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ
НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ – ФАКТОР РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ
У статті доведено вплив інноваційних підходів до управління
навчальним закладом в організації експериментальної науково-дослідної
роботи; викладено сутність інновацій в навчально-методичній діяльності
педагогічного колективу; схарактеризовано роль освітнього середовища
у творчому розвитку особистості дитини.

Необхідність нового підходу до навчання й виховання підтверджується життям. Сьогодні традиційна система освіти, хоча і є потужною і досить плідною, проте не справляється з вирішенням тих освітніх
завдань, які виникають у ході суспільного розвитку. Необхідне введення нових, інноваційних технологій, на підставі яких освіта може
перейти на вищий, відповідний сучасним потребам суспільства рівень
розвитку.
Вивчаючи теорію інновацій в освіті, ми дійшли висновку, що
кожен заклад має працювати над власним алгоритмом їх реалізації
й адаптації, при цьому розуміючи, що інноваційна система управління
освіти, як вбачають учені, полягає у встановленні та використанні
всіма суб’єктами освіти пріоритетів якості: якості умов, якості процесу
та якості результатів цього процесу.
Передумовами появи у школі інновацій стала Концепція розвитку, вимоги соціуму, професійний рівень персоналу, бажання суб’єктів навчально-виховного процесу вчитися й учити, використовуючи
сучасні технічні та інформаційні досягнення, сучасні педагогічні
технології, берегти й підвищувати престиж школи. Тому головна
особливість системи внутрішнього управління в нашому закладі
полягає в тому, що вона орієнтована на створення оптимальних умов
різноманітної продуктивної діяльності суб'єктів управління (підлеглих)
та розвиток акмеологічної позиції педагога. Постійний розвиток
закладу творять під високопрофесійні, самодостатні вчителі. З 60 –
вищу кваліфікаційну категорію мають 27, звання «Старший учитель» –
15, «Вчитель-методист» мають 16 вчителів.
Понад десять років школа працює в режимі розвитку керівництвом кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу
ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» НАПН України. З 2001 по
*
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2004 рік заклад брав участь у Всеукраїнському експерименті «Освітній
моніторинг як механізм адаптивного управління загальною середньою
освітою» Побудована в результаті вдалого експерименту модель
управління, розвиваючись, діє і понині. Окрім того, з 2004 року школа
була учасником обласного експерименту «Створення розвивального
середовища для педагога та учня на основі інформаційних технологій
«, а також сумлінно працювала над дослідженням таких науковометодичних ідей як «Розвиток учасників навчально-виховного процесу
в умовах адаптивної школи» (з 2009 року), «Створення позитивного
іміджу навчального закладу в умовах регіону» (з 2013 року). Слід
зазначити, що тематика цих досліджень є взаємопов'язаною й зорієнтованою на впровадження технології адаптивного управління навчально-виховним процесом. Тому адміністрація та педагогічний колектив
навчального закладу націлені на успіх, на необхідність подальших
напрацювань щодо змісту й методів навчання та виховання, задоволення потреб учнів у здобутті конкурентно-спроможної освіти
шляхом урахування особливостей організації цілісного педагогічного
процесу та вимог соціуму до школи як соціально-культурного центру.
Один із важливих уроків експериментальних досліджень полягає
в тому, що ми по-новому стали дивитися на процеси інноваційних
перетворень. Так, з метою забезпечення ефективного управління інноваційними процесами ми використовуємо програмно-цільовий підхід,
що встановлює баланс між прогнозованими результатами та кадрами,
наявними ресурсами, невикористаними резервами. Інноваційний розвиток неможливий без стратегічного планування як засобу активного
творення майбутнього. Саме створені нами стратегічні «Документи
концепція та програма розвитку закладу» були спрямовані на оновлення, системність розвитку та впровадження інновацій. Під час
роботи над програмою розвитку працювали всім колективом. Головне
завдання мене, як керівника закладу, – визначити пріоритетні
напрямки діяльності закладу, уміти мотивувати таким чином, щоб
педагогічні працівники були не пасивними учасниками планування,
а ініціаторами власних ідей. Тому перш ніж запроваджувати в школі
інновації та експерименти адміністрація школи працювала над
визначенням здатності вчителів до творчої роботи взагалі, доведенням
необхідності змін, запровадженням досконалої моніторингової системи
інноваційних процесів у школі.
Одним із засобів активного залучення педагогів у процес управління, що сприяє пробудженню мотивації до професійного розвитку,
вважаємо координаційний і мотиваційний характер процесів спілкування, ухвалення рішень та делегування повноважень адміністрації
окремим представникам педагогічного колективу. Нині триває послідовний процес формування колективу однодумців, де панують узгодженість, організованість, доцільний стиль відносин із учнями, батьками, єдині вимоги, єдині педагогічні позиції всіх членів колективу
щодо найважливіших питань життя та діяльності школи. Важливим
аспектом цього процесу є різнорівнева диференційована науковометодична робота та створення оптимальних умов для неперервного
підвищення професійної майстерності вчителів.
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Як свідчить досвід багаторічної експериментальної роботи,
найбільш ефективними напрямами методичної роботи з кадрами є:
 підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки педагогічних працівників з питань психології та педагогіки;
 забезпечення реалізації єдиних педагогічних підходів до виховання та соціалізації учнів;
 впровадження інновацій як засобів та механізмів розвитку
освітньої системи закладу;
 забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення.
З огляду на це, методична діяльність у школі будується і проводиться за принципом моніторингу систематичної аналітико-діагностичної діяльності. Ми виокремлюємо такі її аспекти: наявність науки
в школі:
Анкетування та моніторинг інноваційної діяльності свідчить про
визнання цього аспекту як ведучого, як усвідомлення того, що саме
наука підживлює навчально-виховну роботу та підвищує якість професійного зростання персоналу.
Використання алгоритма адаптивного управління (за Г. В. Єльніковою) допомогло нам упорядкувати свою діяльність. Для цього ми
розробили модель системи інформаційного забезпечення управління
школою, створили адаптивні моделі діяльності структурних одиниць,
у яких параметри і критерії адаптували до умов школи та особливостей
її роботи.
На адміністративному рівні сьогодні визначаються головні напрями стратегії розвитку школи та навчально-виховного процесу: аналізується стан і результативність науково-методичного забезпечення,
організовується та відстежується інноваційна діяльність, створюється
комплексна діагностика результатів експерименту, забезпечується
взаємодія з соціальними об’єктами.
На рівні керівників методичних об’єднань, кафедр здійснюється
координація науково-методичної роботи з навчальних дисциплін,
збагачується зміст навчання, відпрацьовуються технології, методики
викладання, відстежується та аналізується стан якості викладання та
засвоєння учнями навчального матеріалу.
На рівні педагогічних працівників створюється та здійснюється
необхідне науково-методичне забезпечення для роботи зростання їх
професійного рівня, фахової майстерності, стимулюється творча діяльність.
З уведенням моніторингу у процесі побудови навчальної діяльності ми відчули істотні зміни в роботі вчителя. Увага до поточних
процесів учіння, підвищення «творчого поля» робить учителя суб'єктом більш високого рівня розвитку. І це перш за все за рахунок різкого
підвищення рефлексивних моментів діяльності.
При здійсненні моніторингових процедур учителі школи залучаються до управління своєю діяльністю через процеси самоконтролю,
самоаналізу, саморегулювання, самопрогнозування. А це мимоволі
спрямовує вчителя на саморозвиток. Якщо за вхідними даними 28%
вчителів не використовували нових технологій, 21 відсоток негативно
199

відносився до прогнозування розвитку учнів, то сьогодні такі вчителі
відсутні. Як наслідок, 90 відсотків учителів беруть участь у цілеспрямованій науково-методичній роботі, розробивши свою творчу програму
акмеологічного творчого зростання, де змоделювали свою діяльність,
що передбачає вибір способів, методів, порядку дій, щодо досягнення
своєї мети.
Таким чином, ми домоглись узгодження зовнішніх вимог до діяльності вчителя з його внутрішніми мотивами, передбачених адаптивним
управлінням.
У свою чергу моніторинг професійної, аналітичної, педагогічної
діяльності кожного вчителя дозволили нам, адміністрації школи, побудувати діаграми творчого потенціалу вчителя, розробити диференційовані рекомендації щодо підвищення творчого рівня конкретного
вчителя, побудувати науково-методичну роботу школи на моніторингодіагностично-корекційній основі. А системний аналіз результативності
навчально-виховного процесу дає загальну картину дій усіх факторів,
які впливають на учасників навчально-виховного процесу та дозволяють виявити ті аспекти, які вимагають корекції та подальшого
дослідження. Загалом всі здобуті протягом психолого-педагогічного
моніторингу дані виступають як аналітичні матеріали, на підставі яких
відтворюється картина продуктивної керованої діяльності.
Конкретними якісними результатами інноваційної діяльності школи на даному етапі є створення розвивального середовища для учителя та учня на основі інформаційних технологій в умовах адаптивної
школи.
Вважаємо, що однією з основних умов створення в школі такого
середовища є опора на особистісно-орієнтовану модель взаємодії
суб’єктів навчально-виховного процесу.
Нині працюємо над створенням моделі управлінського супроводу
щодо створення розвивального середовища в закладі. Наша мета
поєднати зовнішні й внутрішні чинники спільної продуктивної пізнавальної діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу, зберегти,
підтримати й розвинути єдиний інформаційно-освітній простір. Відтак
виокремилися цінності навчально-виховного процесу: любов до дитини, віра в неї, співробітництво, майстерність спілкування, співтворчість
учителя і учня, індивідуально-особистісний підхід, оптимізація процесу
навчання, узгодженість процесу навчання, позакласної та позашкільної
роботи, управління психологічним змістом творчого прогресу, створення ситуації успіху, систематична цілеспрямована робота з обдарованими дітьми, творчий розвиток і саморозвиток.
Реалізація цих напрямів здійснюються через різноманітні форми
як внутрішньої так і зовнішньої диференціації. Профільні класи, класи
з поглибленим вивченням предметів, класи розвивального навчання за
концепцією науково-педагогічного проекту «Росток» у початковій школі, реалізація додаткових освітніх програм через систему факультативів, пропедевтичних курсів, науково-дослідницької роботи, гуртків,
клубів, творчих конкурсів тощо дають можливість нашим учням
отримати якісну освіту.
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Відкритість науково-методичної роботи полягає у відстеженні
змін, сприйняття нового та обмін інформацією із зовнішнім середовищем. Працюючи в режимі експерименту, використовуючи локальну
шкільну мережу, працюючи у всесвітній мережі Інтернет та екосистемі
«Моя школа», отримуємо інформацію про нові методи, технології
навчання, тенденції розвитку освіти – те, що формує відповідне
замовлення на певні професійні якості педагога та компетенції учня.
Повноцінно реалізувати аспект відкритості науково-методичної
роботи допомагає інформатизація освітнього простору. Нами розроблено та впроваджено модель управління інформатизацією, згідно
з якою було розроблено концепцію й програму інформатизації.
Сьогодні робота проводиться у напрямі інформатизації управлінського
й навчально-виховного процесів, комп’ютеризації школи, використання
інформаційних технологій.
На робочих місцях адміністрації налічується 7 комп’ютерів, що
складає 86, 5% від потреби. Ними забезпечені навчальні кабінети та
два комп’ютерні класи. У навчально-виховному процесі використовується мультимедійне обладнання. Школа має свій сайт. Внутрішню
шкільну мережу під’єднано до швидкісної лінії всесвітньої мережі
Інтернет.
Сутність гуманізації науково-методичної роботи розглядається
нами через зміну відношень між методичною, психологічною службами
та вчителями й розглядається як послуга для вчителя, а не як репресивно-контролююча ланка діяльності школи. Більш широко стали
використовуватись різні демократичні форми методичної роботи –
консалтинговий центр, індивідуальні консультації, кейс-метод, моделювання, семінари-тренінги. А також активні форми проведення
педагогічних рад, майстер-класів, методичних панорам, де вчителі не
тільки демонструють свої позиції, а й обговорюють проблеми. Усе це
дає можливість формувати не лише певні професійні навички вчителя,
а й удосконалювати індивідуальність, педагогічну неповторність педагога.
Автономність методичної роботи полягає у створенні варіативності форм із підвищення кваліфікації вчителів. Це курси, які пропонує
Херсонська академія неперервної освіти відповідно до рівня професійних компетенцій учителя, самоосвітня робота, яка базується на рефлексивній діяльності й органічно поєднуються з науково-методичною
проблемою області та завданнями школи. Так учителі-експериментатори вибирають і успішно працюють над індивідуальними проектами
дослідження. У якості експертної оцінки рефлексивної позиції вчителя
є створення портфоліо кожним учителем, створення проектів для
участі в конкурсі «Учитель року», проектів творчого росту, презентація
здобутків під час проведення педагогічних рад, методичних рад, керівництво ШПД та майстер-класами, випуск методичних бюлетенів. Так
п’ятеро наших учителів керують районними методичними об’єднаннями, четверо – районними школами передового досвіду. Протягом
останнього навчального року на базі школи проведено 11 семінарів та
майстер-класів, школа є опорною з управлінської діяльності. До складу
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районної картотеки ППД увійшли методичні розробки 6 вчителів,
учителі школи є авторами понад 46 статей у фаховій пресі.
Варіативність і різнорівневість науково-методичної роботи простежується у прояві професійності вчителя, перспективах розвитку
навчального закладу. Наявність у школі якісного кадрового потенціалу
дає можливість варіювати зміст методичної роботи від доповідей, виступів, презентацій до майстер-класів, випуску методичних рекомендацій, аналізу експериментальних досліджень, створення робочих зошитів, авторських програм курсів за вибором та навчальних курсів,
зокрема, викладання інформатики в початкових класах та математики
в профільних класах. Учителі залучаються до участі в реалізації
колективних та авторських проектів, цим самим самостверджуючись
і самореалізуючись. Як приклад, учитель початкових класів Данилейко С. І. створила «Програму формування соціальної компетентності
учнів початкової школи», яка затверджена науково-методичною радою
Херсонської академії неперервної освіти та нині проходить апробацію
у школах району; програми та міні-підручники з викладання інформатики вчителя Ковш С. Є. широко використовуються вчителями школи.
У закладі відбувається поступове накопичення програмних
засобів навчання, технологій. Переважна більшість учителів володіє
програмами Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point та
успішно використовують їх у створенні мультимедійних презентацій.
Учителі діляться своїм педагогічним досвідом, створюючи методичні
розробки у вигляді буклетів, посібників, електронних презентацій.
У школі створені творчі групи вчителів, що займаються творчими
проектами, створюють мультимедійні презентації своїх напрацювань.
Ці роботи високо оцінюються. Так, дипломом І ступеня у ХІІІ Всеукраїнському огляді «Панорама творчих уроків–2014» нагороджені вчителі
Ковш С. Є., Рудакова С. І., Васик Л. Т., Темрякович Н. Б., а також
отримано сертифікати V Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій.
Сьогодні педагоги активніше впроваджують нові інформаційні
технології, напрацьовуюють системи комп’ютерних уроків з традиційних дисциплін. Усі вчителі оволоділи програмою «Інтел», 35 педагогічних працівників сертифіковані за програмою «Microsoft. Партнерство
у навчанні». Наші вчителі Бузулук Л. П., Васик Л. Т., Бабій А. І.,
Кузьменко С. І., Яковенко Н. В., Бурейко В. В., Скараєва С. І. успішно
працюють у районній дистанційній школі. Поступово переходимо на
забезпечення ділового використання комп’ютерів у всіх сферах роботи
навчального закладу.
Усі ці аспекти свідчать про те, що сьогодні відбувається
модернізація основних напрямів і форм роботи методичної служби, які
в свою чергу мотивують до ефективної діяльності вчителів школи.
Дослідження чинників задоволення професійною діяльністю дозволяє
констатувати: високий рівень мають – 54, 5% вчителів; здатність до
самовдосконалення – 63% високого та достатнього рівнів; уміння
рефлексувати – 81% персоналу. Усі здобуті протягом психологопедагогічного моніторингу дані виступають як аналітичні матеріали, на
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підставі яких відтворюється картина ефективності управлінської
діяльності.
Не менш важливим й те, що розвиток навчального закладу, його
персоналу залежить від сукупності зовнішніх факторів впливу на
школу. Ефективною є діяльність такого педагогічного колективу, який
враховує у своїй діяльності особливості мікросоціуму школи, результати діагностики намірів батьківської громадськості та соціальний запит. Ось чому ми будуємо свою управлінську діяльність на активній
взаємодії із середовищем. Завдяки розширенню соціальних партнерів
нам удається вирішувати пріоритетні завдання освітньої сфери: підвищення якості освіти та рівня доступності якісної загальної освіти. Так,
упродовж останніх років у школі створена система соціального партнерства як система співпраці з органами місцевого самоврядування,
депутатами різних рівнів, батьками, громадськістю, позашкільними
установами, вищими навчальними закладами, профільними науковими
установами на основі угод. З питань партнерства в освіті ми ділилися
досвідом роботи на обласній науково-методичній конференції (надрукована стаття), у районній газеті. Вважаю, що така система працює на
досягнення конкурентоспроможності закладу, імідж учителя, на його
авторитет. Як свідчать результати діагностики, така співпраця дозволяє мати високий рейтинг серед батьків та освітян району, а саме:
90% респондентів схвалюють стиль керівництва навчальним закладом,
введення інновацій у навчально-виховний процес; 87% батьків високо
оцінюють рівень професійно-педагогічної компетентності вчителів та
їхній творчий потенціал; 93% опитаних зазначають, що кожне нововведення у школі спрямоване на дитину, позитивно відбивається на її
розвитку.
Одним із факторів розвитку персоналу є стимулювання його до
більш високих результатів. Ми використовуємо як матеріальні, так
і нематеріальні засоби заохочення – це стимулювання творчо працюючих учителів за рахунок щомісячної матеріальної винагороди (доплат
за підготовку переможців Всеукраїнських предметних олімпіад, МАН),
подарунки, премії за високі досягнення у роботі, присвоєння звань
«Старший учитель», «Вчитель-методист», використання моральних
стимулів: нагородження, визнання і схвалення результатів, використання методів партисипативного управління.
У зв’язку з тим, що домінуючою ознакою розвитку школи є інтеграція освіти й науки, спільна діяльність навчального закладу та
наукових установ полягає в проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, організації виїздів з метою вивчення досвіду
експериментальних тем в школах України, консультативна робота
з проведення експериментальних досліджень у нашій школі, щорічні
звіти на засіданнях кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу Університету менеджменту освіти НАПН (заклад є лабораторією
АПН України). Завдяки застосуванню наукових підходів нами визначено чітку структуру роботи з обдарованими дітьми. За допомогою
діагностично-проектуючого комплексу «Універсал 3. 38» проведено не
тільки діагностику розвитку соціометричного статусу учнів, їх ціннісних
орієнтацій, життєвої активності, вад особистісного розвитку та взаємин
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в системі «батьки-діти», а й отримали прогноз розвитку кожної дитини,
на основі якого розроблено корекційні програми та створено картки
індивідуального розвитку кожної дитини. Поза сумнівом, результативністю цієї співпраці є більш високий рівень сформованості інноваційного мислення керівництва школи та вчителів.
Так у пошуках ідей, нових технологій та їх реалізації зростає
рівень компетентності, професіоналізму персоналу, що позначається
на ефективності форм і методів науково-методичної, науково-дослідницької роботи, які у свою чергу впливають на результативність навчального закладу в цілому. Важливим показником є рівень особистісних досягнень у різних сферах життєдіяльності учнів. 65% учнів
цього року є переможцями олімпіад, конкурсів, змагань, турнірів різного рівня. Слід відзначити, що кожен дев’ятий учень школи є переможцем районних предметних олімпіад, 20 учнів протягом останніх
двох років є переможці обласних, щороку учні закладу приймають
участь і перемагають в олімпіадах та конкурсах Всеукраїнського рівня.
Наші вихованці успішно працюють в МАН. Ми маємо три стипендіати
Президента України. Таким стипендіатом у цьому році за перемогу
в мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка є учень 8 класу
Вечірко В’ячеслав. 80% наших учнів із задоволенням приймають
участь в інтерактивних конкурсах, понад 80% випускників є студентами вузів ІІІ та ІV рівнів акредитації на державній основі.
Безперечно, ми маємо пам’ятати, що інноваційні процеси вимагають нових підходів до управління цими процесами. Інновація не
повинна проводитися заради інновацій. Проектуючи такий вид
діяльності, необхідно відповісти на запитання: на що направлено
нововведення? Чи готові до цього учасники освітнього процесу? Чи
є ресурси? Яких результатів хочемо досягти? Які цінності формуються?
– усе це безпосередньо пов'язано з необхідністю ретельного аналізу
причин і наслідків інноваційних процесів у школі та розробки
інноваційної моделі освітнього середовища. А це можливо за умови,
коли неповторність навчального закладу творить професійно-особистісна індивідуальність. Тільки творчий, самовідданий, сильний та
цілеспрямований педагог може успішно розв’язати завдання, які
ставить перед освітою сьогодення.
Смирнова Г. О.

*

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО
ПРОСТОРУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Стан розвитку системи освіти має значний вплив на всі аспекти
життя і діяльності країни, соціуму, людської цивілізації загалом. Вона є
однією з найвагоміших галузей трудової і пізнавальної життєдіяльності.
Нині освіта розглядається як стратегічний пріоритет держави, а тому
проблема її формування потребує особливої уваги. Динамізм транс-
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формаційних процесів усіх сфер життєдіяльності людини вимагає
формування освітнього простору з урахуванням інноваційного характеру його розвитку запитів особистості та потреб суспільства що
сприятиме інтеграції національної системи освіти у світовий простір.
Тому в умовах сьогодення вона не може бути уніфікованою, без
особистісною; вона покликана перетворитися на соціально-педагогічний комплекс, діяльність якого базується на інтересах та потребах
дитини. Цінністю такої інноваційної освітньої моделі є «…усвідомлення
кожним учасником навчально-виховного процесу (батьками, учнями,
вчителями) пріоритетних принципів освіти: інтенсифікації, гуманітаризації, індивідуалізації, диференціації, відродження національних
традицій, гуманізації, демократизації тощо» [4, с. 20].
Аналіз психолого-педагогічної літератури дає змогу констатувати,
що альтернативою традиційній, знаннєвій парадигмі освіти, є інноваційна, яка набуває ціннісно суспільної значущості в усьому світі. Відтак
стратегічною метою побудови інноваційної моделі освіти є подолання
кризи в освіті, а через неї – і системної кризи у суспільстві.
Зауважимо, що інновації в системі освіти характеризуються
новизною, спрямованою на якісне поліпшення навчально-виховного
процесу і його результатів. Як вважає Козак Л. В., «Вони пов’язані
з внесенням змін у цілі, зміст, методи, технології освіти, її форми
організації і систему управління; стиль педагогічноїдіяльності, організацію навчально-пізнавального процесу; систему контролю й оцінки
рівня освіти; систему фінансування; навчально-методичне забезпечення» [3, с. 47]. Сутнісною ознакою інновації в освіті О. Дубасенюк
вважає її здатність впливати на загальний рівень професійної діяльності педагога, розширювати інноваційне поле освітнього середовища
у навчальному закладі, регіоні. Тільки інноваційна за своєю сутністю
освіта може виховати людину, яка живе за сучасними інноваційними
законами глобалізації, є всебічно розвиненою, самостійною, самодостатньою особистістю. [1].
Інноваційний освітній простір, у свою чергу, це комплекс взаємопов’язаних умов, які забезпечують освіту людини, формування особистості педагога з інноваційно-творчим мисленням, його професійну
компетентність [2]. На думку Л. Назаренко «простір – це педагогічне
явище, яке акумулює потенціал сім'ї та навчального закладу, інтегрує
різноманітні впливи на особистість з боку інших соціальних інститутів з
метою усунення будь-яких перешкод, ускладнень процесу соціалізації
особистості» [4, с. 47]. Як зазначає В. Ясвін, тип освітнього простору
визначається умовами і можливостями середовища, що сприяють
розвитку активності (або пасивності) дитини, її особистісної свободи
(або залежності), стверджуючи, що освітнє середовище не має чітко
фіксованих меж. Важливим фактором, що впливає на формування
такого середовища, зауважує вчений, є соціальні умови розвитку та
формування освітніх процесів взагалі. Останні визначаються самими
суб’єктами освітнього процесу (керівниками школи, педагогами,
батьками, дітьми): «Можна сказати, що кожен… визначає межі
власного освітнього середовища» [5, с. 193]. Отже, у науковій
літературі поняття «освітнє середовище», «освітній простір» розгляда205

ються, по-перше, у вимірах соціальної педагогіки як єдність дій школи,
сім'ї, позашкільних державних та громадських елементів, інформаційно-культурного середовища; по-друге, як сукупність матеріальних
вимог у відповідності з педагогічними, ергономічними, санітарногігієнічними вимогами до навчально-виховного процесу.
Для розбудови освітнього простору на рівні регіону важливими
є соціальні фактори розвитку освіти, які містить у собі «…вплив життєвих середовищ: сім’ї, дитячого садка, школи, позашкілля, колективу
ровесників» [1, 20]. Проведені нами дослідження у цьому напрямі,
дають змогу констатувати, що у Скадовському районі на рівні
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також
керівників і педагогів навчальних закладів забезпечуються оптимальні
умови формування інноваційного освітнього простору. Ураховуючи, що
інтелектуальний потенціал кожної дитини є головним скарбом нашої
нації, запорукою демократичних перетворень, у районі, насамперед,
приділяється увага щодо забезпечення рівного доступу до якісної
освіти усім неповнолітнім громадянам. Так, у 2-13-2014 навчальному
році конституційне право на здобуття загальної середньої освіти
отримувало 4605 учнів, задля чого функціонувало 277 класів. Розвиток
наукової та інноваційної діяльності в освіті Скадовщини реалізується
через організацію різних форм навчання, зокрема профільного:
відкрито 44 профільних класів і 52 – з поглибленим вивченням предметів. У районі набувають поширення інформаційний, технологічний та
спортивний профіль навчання. У порівнянні з попередніми роками
показник дітей, які охоплені профільним навчанням, зріс на 44%. Для
ефективної реалізації Державних стандартів початкової та загальної
середньої освіти у районі створено три комп’ютерних класи (Скадовська гімназія, Новомиколаївська та Лазурненська загальноосвітні школи). Тому інформаційно-комунікаційні технології стали неодмінним супутником організації навчально-виховного процесу в цих та ще
в 13 школах, а створення власних сайтів навчальних закладів –
провідним показником у забезпеченні доступу громадськості до оцінки
діяльності школи.
Показником підвищення якості освіти стала реалізація програми
«Обдарованість» у районі, унаслідок чого на 90% збільшилася кількість учасників інтелектуальних та творчих конкурсів. Позитивною
тенденцією в районі є результативність участі учнів сільських шкіл
у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та отримання 20 призових місць.
Наразі відділом освіти Скадовської районної державної адміністрації проводиться кропітка робота по забезпеченню функціонування
освіти на принципах державно-громадського управління. У 2013 році
створено районну Раду старшокласників, попереду нас чекає важлива
справа по створенню Районної батьківської ради, що стане могутнім
поштовхом до забезпечення надійного партнерства та взаємодії з батьківською громадськістю району щодо партнерства навчальними закладами та вирішенню нагальних проблем сьогодення.
Важливим фактором по розвитку інноваційного освітнього простору є співпраця з науковими, науково-методичними установами
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(додаткова професійна освіта, набуття спеціальних компетентностей,
експериментальна робота, висвітлення й передача перспективного
педагогічного досвіду тощо).
Не менш важливим у процесі моделювання інноваційного освітнього простору школи є професійне зростання кожного керівника
навчального заклад, прагнення до пошуку нових інноваційних форм
роботи, впровадження в освітню практику перспективних технологій
навчально-виховної діяльності. Могутнім фактором професійного
зростання є участь педагогів школи у діяльності Асоціація керівників
закладів освіти України «Відроджені гімназії України». Початком співпраці у Скадовському районі стало проведення V літня управлінська
школа з ІКТ з 18-24 червня 2014року в Лазурному за темою відбулась
«Хмарні сервіси в освіті на базі Офісу 365» за участю колег з 12 областей України. Колеги побували на урочистому відкритті управлінської
школи в загальноосвітній школі смт. Лазурне, у гімназії м. Скадовська.
Результатом роботи, що була проведена за безпосередньої підтримки
відділу освіти, молоді та спорту Скадовської районної державної
адміністрації, методичного кабінету, стало членство в Ассоціації Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, Тарасівської ЗОШ
та Скадовської школи-інтернату. Практичні заняття, тренінги і роботи
в групах з використанням інформаційно-комунікаційних технологій по
створенню ЦОК на базі пілотних шкіл були проведені викладачами
Романом Рудюком (Макрософт), Олександром Поляковим (Мастер Тул)
– у режимі онлайн. Тренінги за участю Тетяни Жорницької (Летичів),
Олександри Войчишин (Заліщики), Надії Жуган (Городище), Ольги
Роговської (Верхньодніпровськ) – керівників пілотних шкіл – сприяли
тому, що педагоги Скадовщини вже сьогодні розпочали роботу над
впровадженням хмарних сервісів в освіту регіону.
Важливим фактором для професійного зростання стала участь
адміністрації Скадовської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 у роботі ХХІІ щорічної
конференції Асоціація керівників закладів освіти України «Відроджені
гімназії України». Колеги долучилися до урочистого відкриття ХХІІ щорічної конференції, були активними учасниками пленарних засіданнях
конференції у ХОІППО, ознайомилися з досвідом створення освітнього
простору в Летичівському районі; у місті Кам’янець-Подільський відвідали ССШ № 1, ТБЛ, НВК № 2, НВО № 9, НВО № 28 м. Хмельницького,
відроджену Летичівську гімназію, НВК № 9, Маріїнську гімназію,
обласну школу – інтернат «Славутинка», обласний військовий ліцей та
отримали змогу насолодитися чарівним подільським краєм на екскурсіях по Хмельницькому, Летичеву, Кам’янець-Подільському. Учасники
зустрічі відвідали санктуарії Летичівської Богородиці, храм Кам’янцяПодільського, Свято-Преображенський монастир у с. Головчинцях,
озеро святого Онуфрія, Летичівську Січ, Меджибіжську та Кам’янецьПодільську фортецю, а також побували на концерті козачого ансамблю
«Козаки Поділля» та виставі «Мазепа». Конференція схвалила план
роботи асоціації на 2014-2015 навчальний рік та Концепцію організації
Всеукраїнської учнівської організації «Сокіл». Слід зазначити, що
важливість і актуальність теми пронизувала всі заходи під час роботи
конференції, презентацій шкіл. Тому не можливо переоцінити її прак207

тичну значущість. Адже вже сьогодні педагогічний колектив нашої
школи розпочав роботу над впровадженням сучасних принципів організації патріотичного виховання молоді, започатковано створення
шкільної учнівської організації «Сокіл» у школі. Окрім того, передбачено участь педагогів у серії тренінгів по використанню Хмарних
сервісів в освіті на базі Офісу 365» у м. Києві.
Отже, інноваційний освітній простір – це педагогічно доцільно
організований простір життєдіяльності, який сприяє розвитку інноваційного ресурсу особистості; інтегрований засіб накопичення і реалізації інноваційного потенціалу освіти. Його формування залежить від
багатьох факторів, головним з яких є особистісне зростання педагогів,
прагнення до самовдосконалення та саморозвитку. Це могутній стимул
для забезпечення розбудови такого освітнього простору, у якому
особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну
значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду
взаємодії з соціумом.
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Статтю присвячено вирішенню проблеми формування особистості
в соціокультурному вимірі; формуванню компетентності учнів засобом
проектування єдиного освітнього простору загальноосвітньої школи в умовах
сучасної освіти. Описана реалізація змісту формування соціокультурної
компетентності учнів на рівнях процесу навчання, освітнього середовища
закладу та соціокультурної ситуації розвитку суб’єктів освітнього процесу.
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У глобалізованому світі третього тисячоліття шанс на успіх перед
Україною відкриває лише ефективна реалізація її людського потенціалу. Як європейська за своєю цивілізаційною належністю нація
Україна має спиратися у своєму розвитку на європейську людиноцентричну систему цінностей, яка не раз доводила свою ефективність.
Чергове її підтвердження – успіх наших сусідів, країн Центральної
і Східної Європи, які демонструють динамічний випереджаючий розвиток завдяки інтеграції до європейських політичних, економічних структур і структур безпеки. У європейському світогляді інтелект, освіта,
професійний досвід, соціальна мобільність беззаперечно визнаються
головною складовою національного багатства та основним ресурсом
соціально-економічного розвитку. В останні десятиліття до цих
традиційних індикаторів конкурентоспроможності додалась здатність
до інновацій у професійній діяльності і соціальному житті.
Спираючись на цей підхід, сучасній школі необхідно суттєво змінити бачення ролі людини в політичному, економічному і соціальному
житті країни. Українській державі необхідна цілісна політика гуманітарного розвитку, адекватна модернізаційним викликам.
У соціальному вимірі гуманітарний розвиток означає створення
для людини, як головного національного ресурсу, умов реалізації всіх
її можливостей. Виходячи з такого підходу має формуватися політика
можливостей в освіті, професійній реалізації. Тому метою нашої статті
є визначення принципів та пріоритетів, обґрунтування соціокультурних
факторів розвитку особистості як необхідної передумови реалізації
потенціалу кожного її громадянина, забезпечення конкурентоспроможності людини, держави і нації в сучасному світі.
Питання розвитку особистості в соціокультурному вимірі, на нашу
думку, було актуальне весь період незалежності нашої країни, але
саме в теперішній час в умовах неоголошеної війни набуває величезного значення. Населення України є поліетнічним за своїм складом.
Згідно перепису 2001 р. в нашій державі проживають представники
близько 130 національностей, проте 77,8% складають українці, 17,3%
– росіяни (разом 95,1%). Школа в якій я працюю заступником
директора з виховної роботи є школою з російською мовою навчання,
в нашій школі завдяки роботі всього педагогічного колективу та тісній
співпраці усіх учасників навчально-виховного процесу сформовано
ставлення до України як до власної Батьківщини, тобто єдиної
загальнонаціональної (громадянської) ідентичності.
Нині в суспільстві існують дуже багато соціокультурних чинників,
які впливають на розвиток особистості. Одним із найважливіших
соціальних інститутів, що впливають на формування ціннісних орієнтацій молоді є система освіти. Багато вчених вважають освіту не тільки
засобом, а й метою культурного розвитку, внаслідок чого у світогляді
людини здійснюється інтеграція знання, самосвідомості і цілепокладання на граничному рівні узагальнення. Сьогоднішня система освіти
є багаторівневою, але традиційно основна увага приділяється шкільній
освіті, так як у стінах школи передбачається найбільш тривалий термін
процесу навчання і, саме в стінах школи відбувається засвоєння
суспільно-значущих цінностей. Тобто школа є одним із найважливіших
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чинників суспільного розвитку. В нашій школі на даний час проходить
процес впровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів
1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», яка допомагає гармонійно розвиватися особистості. Завдання школи звичайно
не в тому, щоб дати людині навички та інформацію для вирішення
приватних практичних завдань, а в тому щоб «наставити на шлях».
Інакше кажучи, основна місія школи полягає, у першу чергу, в тому
щоб дати людині цілісну картину світу і уявлення про свою роль
у цьому світі, а не набір практичних навичок для повсякденного життя.
Визначним фактором, який впливає на формування ціннісних
орієнтацій молоді, виступає сім’я: як інститут первинної соціалізації, що
забезпечує взаємодію особистості та суспільства, формує пріоритетні
цінності в ціннісних орієнтаціях людини. Доцільно зазначити, що
суспільно-значущі цінності спочатку засвоюються в сім’ї і надалі
спрямовують та визначають подальшу життєдіяльність людини.
У підлітковому віці на формування ціннісних орієнтацій великий
вплив має колектив однолітків, що висуваючи цінності молодіжного
середовища, протиставляє себе цінностям «дорослих». Підлітки, бажаючи знайти своє місце в суспільстві згідно зі своїми ідеалами, намагаються декларувати цінності свободи, заперечення моральних норм,
вважаючи, що «старі» цінності не відповідають вимогам нового часу.
Шлях особистісного становлення в підлітковому віці передбачає можливість зіставлення засвоєних і декларованих цінностей, можливість
коригування формування ціннісних орієнтацій кожної людини.
З огляду на викладене вище, вважаємо, що сучасній школі
необхідно налагодити тісну співпрацю усіх учасників навчальновиховного процесу, насамперед учнів, учителів та батьків. Одним із
завдань педагогічного колективу є те, що потрібно пояснювати
батькам які саме соціокультурні фактори формують особистість дитини, залучати їх до спільної діяльності в житті школи, до проведення
спільних виховних заходів тощо. Для гармонійного розвитку особистості в соціокультурному вимірі у шкільні роки є просто необхідністю
координація зусиль школи та батьків та залучення до цього процесу
громадськості.
Одна з найбільш значущих особливостей соціокультурної діяльності – це її здатність перевтілюватися власне на самоціль. Іншими
словами, процес її здійснення може виступати метою. Цінність самого
процесу та втіхи від нього стають сильнішими від задоволення його
результатами, їх значимості, хоча і не підміняють одне одного.
Позитивним у такому перевтіленні є те, що вчитель або учні набувають
можливостей відчути не міфічну користь від результатів своєї активності, які, почасти лише задекларовані, проте не пережиті емоційно,
а й переконатися в її актуальній користі вже під час здійснення. Отже,
можливе перенесення цільових акцентів у соціокультурній діяльності
з результату на процес забезпечує наочну демонстрацію користі від
власної довільної активності. Незаперечним є також факт, що в нових
соціокультурних умовах актуалізується необхідність використання
освіти як гнучкого інструмента розширення та реалізації життєвого
потенціалу особистості та продуктивного діалогу з соціумом. Відомо,
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що саме соціокультурна компетенція характеризує процес саморозвитку особистості людини, в основу якого покладено, з одного боку,
здатність індивіда до акумуляції знань, а з іншого – вміння і навички
аналізувати соціокультурні явища, розуміти й пояснювати їх, проводити аналогії й асоціації між різними сферами знання.
Важливим питанням у соціокультурному вимірі є самоідентифікація особистості, яка саме і починається з родини та школи. Не має значення чи школа національних меншин, чи з іншою мовою викладання.
Учні мають розуміти, що вони живуть в Україні і, саме вона їхня
Батьківщина. Враховуючи особливості кожного учня, кожної школи
педагогічні колективи мають докладати всі зусилля для розвитку
особистості патріота своєї Батьківщини – України, тому що цього, на
мою думку, вимагає від нас сучасний соціокультурний вимір. В Україні
розбудова культурної складової національної ідентичності потребує
балансу між певною пріорітизацією культури українського етносу та
ефективною підтримкою інших культур у рамках політики мультикультуралізму (багатокультурності) та концепційного розуміння української культури як культури всіх етносів, що проживають в Україні,
культурно доповнюючи й збагачуючи одне одного. Розумна і зважена
робота педагогічного колективу школи з даних напрямків буде сприяти
формуванню спільних ідей та цінностей, які будуть сприяти консолідації української нації.
Отже, майбутнє нашого суспільства залежить від повсякчасної
активності кожної особистості. Зрештою, формування учнів як суб’єктів
соціокультурної діяльності в такому контексті і становить вимірний
напрям розвитку освіти через навчання вибудовувати власну життєдіяльність та виявляти динамічні характеристики її розгортання на тлі
нової реальності. У сучасному суспільстві існує дуже велика кількість
соціокультурних чинників, які впливають на цінності та ціннісні орієнтації молоді. Такі соціальні інститути як релігія, державна ідеологія,
засоби масової інформації, система освіти, сім’я формують цінності
молодої людини і впливають на її подальший вибір місця в суспільстві.
Враховуючи те, що одним із найважливіших соціальних інститутів, що
впливають на формування ціннісних орієнтацій молоді є система освіти, то на нас освітян лягає велика відповідальність за розвиток
особистості наших учнів.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА У ПІДТРИМЦІ ТА РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ
У статті розглядаються питання, що до ролі вчителя в розвитку
особистості дитини, його творчих обдарувань.

Багато вчених, педагогів мають думку, що обдарованість не
находе своєї реалізації через несприятливе виховання в дитинстві та
відсутність умов для самореалізації в подальшому житті. Обдарована
дитина нерідко позбавлена розуміння педагогів, однолітків. Тому
підтримка та розвиток обдарованості є одним із пріоритетних напрямків сучасної освіти, оскільки розвиток країни, регіону, міста залежить
саме від здатності її громадян нестандартно, креативно мислити,
впроваджувати перспективні інновації в різні сфери суспільного життя.
Обдарованість – складне, багатогранне явище. Кожна обдарована дитина – індивідуальність, що потребує особливого підходу.
Звертаючись до наукових досліджень В. О. Моляко, відокремлюються визначення обдарованості. До них належать:
 Задатки – спадкові анатомо-фізіологічні особливості, які
є основою дя розвитку на їх базі здібностей;
 Нахили – ставлення, конкретна вибіркова спрямованість індивіда на певну діяльність, яка ґрунтується на інтересах. Отребах у виконанні тієї чи іншої діяльності;
 Здібності – це індивідуальні властивості особистості, які дають
змогу за інших рівних умов більш успішно оволодівати тією чи іншою
діяльністю, розв’язувати ті чи інші завдання, проблеми;
 Загальні здібності – це властивості, які лежать в основі
оволодіння будь-якою діяльністю;
 Спеціальні здібності – дають змогу конкретній людині оволодівати певною діяльністю, успішно виконувати цю діяльність;
 Творчі здібності – дають змогу успішно виконувати творчу
діяльність;
 Обдарованість – специфічне поєднання здібностей, інтересів,
потреб, яке дає змогу виконувати певну діяльність на якісно вищому
рівні;
 Творча обдарованість – дає змогу успішно розв’язувати творчі
завдання, виконувати творчу діяльність більш оригінально, ніж при
наявності «простих» творчих здібностей;
 Талант – система якостей, властивостей, які дають змогу
особистості досягти значних успіхів в оригінальному виконанні творчої
діяльності;
 Геніальність – системна характеристика особистості, яка свідчить про її над оригінальність досягнення, дуже суттєво переважаючого «звичайну» й навіть творчу діяльність (у тому числі й на рівні
таланту). [3]
*
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В роботі з такими дітьми виникають педагогічні й психологічні
труднощі, зумовлені саме такою розмаїтістю видів обдарованості,
зокрема віковою та прихованою, великою кількістю суперечливих
теоретичних підходів і методів, варіативністю сучасної освіти, а також
не достатньою кількістю фахівців, професійно підготовлених та
особистісно здатних до роботи з обдарованим дітьми.
Підготовка вчителя до певного виду діяльності – це процес
формування його професійної готовності, яка містить: сумарну
характеристику здобутих знань; компетенцію як загальну здатність,
засновану на знаннях, досвіді, цінностях, нахилах, набутих у процесі
навчання; готовність як усталене умотивоване прагнення виконати
свій обов’язок учителя [2].
В учителеві поєднані активна й творча особистість, збуджувюча
інтереси та здатна вести учнів за собою. Педагогічне керівництво
таким складним та дуже різним організмом, як класс. Дитячий
колектив зобов'язує вчителя, вихователя бути винахідливим,
кмітливим, наполегливим, завжди готовим до самостійного вирішення
самих складних ситуацій. Він є організатором повсякденного життя
школярів. Педагог – близький і доступний зразок для наслідування, що
спонукає учнів слідкувати за ним, рівнятися на нього.
Особистісні якості в учительській професії нероздільні з професійними, які набуті в процесі професійної підготовки і пов'язані з отриманням спеціальних знань, умінь, способів мислення, методів діяльності. Серед них: володіння предметом викладання, методикою викладання предмету, психологічна підготовка, загальна ерудиція, широкий
культурний кругозір, педагогічна майстерність, володіння технологіями
педагогічної праці, організаторські уміння і навички, педагогічний такт,
педагогічна техніка, володіння технологіями спілкування, риторське
мистецтво та інші якості.
Захоплення наукою – невід’ємна вчительська якість. Науковий
інтерес допомагає вчителеві формувати повагу до свого предмету, не
втрачати наукової культури, бачити і вчити учнів бачити зв'язок своєї
науки з загальними процесами людського розвитку.
Любов до своєї професійної праці – якість, без якої не може бути
педагога. Складовими цієї якості є добросовісність і самовідданість,
радість при досягненні виховних результатів, постійно зростаюча
вимогливість до себе, до своєї педагогічної кваліфікації.
Особливість сучасного вчителя в значній мірі визначається його
ерудицією, високим рівнем культури. Той, хто хоче вільно орієнтуватися в сучасному світі, повинен багато знати. Ерудований педагог
повинен бути і носієм високої індивідуальної культури. Учитель завжди
є наочним зразком для учнів, своєрідним еталоном вчинків і поведінки.
Професійно необхідними якостями учителя є витримка і самовладання. Професіонал завжди, навіть в най-неочікуваніших обставинах (а їх буває чимало), зобов'язаний зберігати за собою провідну
роль в навчально-виховному процесі. Ніяких зривів, розгубленості
і безпорадності учні не повинні відчувати і бачити. Ще А. С. Макаренко
відзначав, що учитель без гальма – зіпсована, некерована машина. Це
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потрібно пам'ятати завжди, контролювати свої дії і поведінку, не
опускатися до образ на учнів, не нервувати з дрібниць.
Душевна чуйність у характері вчителя – своєрідний прилад, що
дозволяє відчувати стан учнів, їх настрій, своєчасно прийти на
допомогу тим, хто її найбільше потребує. Природний стан педагога –
професійна турбота за сучасне і майбутнє своїх вихованців. Такий
учитель усвідомлює свою особисту відповідальність за долю підростаючих поколінь.
Невід'ємна професійна риса вчителя – справедливість. За родом
своєї діяльності вчитель змушений систематично оцінювати знання,
уміння, вчинки учнів. Тому необхідно, щоб його оціночні судження
відповідали рівню розвитку школярів. Саме ці судження свідчать про
об'єктивність вихователя. Ніщо так не зміцнює моральний авторитет
педагога, як його уміння бути об'єктивним. Упередженість, суб'єктивізм
учителя дуже шкодять справі виховання. Сприймаючи учнів крізь
призму власних оцінок, необ'єктивний педагог стає полонеником схем
і вказівок. До загострення відносин, конфлікту, невихованості, зламаної долі – рукою подати.
Педагог зобов'язаний бути вимогливим. Це найважливіша умова
його успішної роботи. Високі вимоги повинен пред'являти вчитель,
перш за все, до себе, бо не можна вимагати від інших того, чим не
володієш сам. Педагогічна вимогливість повинна бути розумною.
Майстри виховання враховують можливості розвиваючої особистості.
Вчителю має бути притаманне почуття гумору. В його арсеналі
жарт, прислів'я, вдалий афоризм, посмішка – все це дозволяє створити
в класі позитивний емоційний фон, змушує школярів дивитися на себе
і на ситуацію з комічного боку.
Окремо потрібно зупинитися на такті педагога як особливого
роду уміння будувати свої відносини з вихованцями.
Педагогічний такт – це дотримання почуття міри у відносинах
з вихованцями. Такт – це концентрований вираз розуму, почуттів
і загальної культури вихователя. Серцевиною педагогічного такту
є повага до вихованця. Розуміння своїх вихованців застерігає вчителя
від безтактних вчинків, підказуючи йому вибір оптимальних засобів
впливу в конкретній ситуації.
Організація роботи з розвитку здібностей і талантів учнів
здійснюється у три етапи:
 діагностичний: виявлення дітей, які мають здібності до певних
видів діяльності; відрізняються нестандартністю мислення та творчим
підходом до вирішення проблем;
 формуючий: створення умов для повноцінного інтелектуального, фізичного, духовного розвитку обдарованих дітей;
 мотиваційно-стимулюючий: стимулювання учнів до саморозвитку та самовдосконалення.
Розв’язуючи проблему навчання й виховання обдарованих дітей
необхідно насамперед визначити, в якій формі проявляється обдарованість:
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 як обдарованість висока, явна – «у всіх на очах». Спеціалісти
стверджують, що число таких явно обдарованих дітей складає
приблизно 1 – 3% від загального числа дітей;
 як обдарованість вікова, тобто в певному віці дитина показує
явну обдарованість, а через декілька років вона зникає;
 як обдарованість прихована (потенційна), яка існує як потенційна перспектива розвитку його здібностей. Дітей з прихованою
обдарованістю значно більше, ніж з явною. Передбачають, що
загальне число явно й неявно обдарованих дітей складає приблизно
20 – 25% від загального числа учнів [4].
Отже, враховуючи різноманітність та індивідуальність своєрідності феномена обдарованості, вибір методів психологічної й педагогічної
роботи з обдарованими дітьми попереднього визначення того, :
a) з яким типом обдарованості ми маємо справу, що орієнтує
педагога
перш
за
все
на
виявлення
і
розвиток
інтелектуальних, творчих, академічних, лідерських здібностей:
b) які завдання роботи з обдарованими є пріоритетними:
 розвиток вже високих здібностей чи, навпаки, недостатньо
розвинених здібностей (в тому числі комунікативних і особистісних);
 психологічна підтримка і навіть допомога, навчання
обдарованих дітей в спеціальних освітніх закладах або ж в умовах
загальноосвітньої школи;
 розробка і психолого-педагогічний моніторинг спеціальних
освітніх
технологій:
навчаючих,
розвиваючих
чи
навчальнорозвиваючих.
Лише після того розробляються й реалізуються освітні підходи до
навчання, розвитку, виховання обдарованих дітей [5].
Звичайно, кожен учитель намагається підібрати свій «ключик» до
розкриття і розвитку обдарованих учнів. Тому, вивчивши і узагалінивши досвід деяких педагогів закладів нового типу, можна виділити
низку порад учителю щодо творчих здібностей та обдарувань дитини:
 підтримуйте думки учнів, наголошуйте на їх оригінальності,
важливості, значимості;
 підтримуйте інтерес дітей до цього;
 навчайте дітей систематичної оцінки кожної думки;
 не вимагайте запом’ятовування схем, таблиць, одностороннього рішення, де є багатоваріантні способи;
 створюйте проблемні ситуації, що потребують альтернатив,
прогнозування, уяви, міркування та ін.
Таким чином, взаємодія вчителя, вихователя з обдарованими
дітьми повинна базуватися з урахуванням таких психолого-педагогічних принципів [1]:
 формування взаємин на основі творчої співпраці;
 організація навчально-виховного процесу на основі особистісного зацікавлення учня, його індивідуальних інтересів і здібностей
(сприяє формуванню пізнавальної суб’єктивної активності дитини на
основі її внутрішніх уподобань);
 превалювання ідеї подолання труднощів, досягнення мети
в спільній діяльності педагога та учнів, самостійній роботі учнів
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(сприяє вихованню сильних натур, здатних виявити наполегливість,
дисциплінованість);
 вільний вибір форм, напрямків, методів діяльності (сприяє
розвитку творчого мислення, вміння критично оцінювати свої можливості й прагнення, самостійно вирішувати все складніші завдання);
 розвиток системного, інтуїтивного мислення, вміння «згортати» і деталізувати інформацію (дисциплінує розум учня, формує творче, нешаблонне мислення);
 гуманістичний, суб’єктивний підхід до виховання (передбачає
абсолютне визначення гідності особистості, її права на вибір, власну
думку, самостійний вчинок);
 створення нового педагогічного середовища (будується на
основі співдружності педагогів, колег, однодумців у творчому вихованні дітей).
Якщо педагогам враховувати основні педагогічні вимоги та
психилого-педагогічні принципи, то саме вони будуть сприятиме їх
творчому підходу до організації роботи з обдарованими дітьми і саме
вони допоможуть розкрити обдарування дітей, виховати особистість із
соціальною активністю, життєвою позицією та моральними якостями.
Відкриє учням шлях у майбутнє, сповнений новими відкриттями та
втіленням їх у життя.
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РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА
ЯК УПРАВЛІНСЬКА ПРОБЛЕМА
У статті схарактеризовано зміст діяльності адміністрації школи (за
управлінським циклом) щодо розвитку творчості вчителя. Актуалізовано
увагу на необхідності створення в навчальному сприятливих для виявлення
творчості вчителя умов. в системі науково-методичної роботи.

Ключовим завданням, що стоїть перед керівниками шкіл, у світлі
вимог, висунутих Національною стратегією розвитку освіти в Україні,
є створення умов для підвищення рівня педагогічної творчості вчителів
і покращення на цій основі результативності навчально-виховного
процесу є
У практиці керівництва загальноосвітнім навчальним закладом
нині поєднуються два наукових підходи до управління творчими
процесами: оволодіння алгоритмами творчого процесу та побудова
відповідних моделей різноманітних творчих рішень і створення
найсприятливіших умов для творчої діяльності педагогів.
Науковці, зокрема Н. Вишнякова, розглядають творчу індивідуальність учителя як предмет креативної акмеології і включають
у структуру педагогічної творчості такі складові: інтелектуальнотворчу ініціативу, інтелектуальні здібності, широту й глибину знань,
чутливість до протиріч, схильність до творчих сумнівів, здатність
використовувати внутрішню творчу боротьбу, інформаційний голод,
відчуття новизни, вміння бачити незвичайне в проблемі, професіоналізм, прагнення до пізнання [3].
На думку В. Андрєєва, творчість учителя є багатогранним явищем, яке слід розглядати за різними напрямами його педагогічної діяльності. Науковець виокремлює п’ять підсистем у творчій педагогічний діяльності: дидактична, виховна, організаційно-управлінська,
підсистема самовдосконалення, громадсько-педагогічна [1].
Розглядаючи, таким чином, педагогічну творчість як систему,
можна говорити про процеси самоорганізації цієї системи, які
визначаються як зовнішніми, так і внутрішніми факторами.
Говорячи про управління розвитком педагогічної творчості
вчителя слід акцентувати увагу саме на зовнішніх факторах впливу. До
них відносяться: вплив соціально-економічного середовища; завдання,
які стоять перед учителем; рівень організації науково-методичної
роботи, дослідницької діяльності, стан управління навчальним
закладом тощо.
Стан і рівень управління загальноосвітнім навчальним закладом
є одним із зовнішніх факторів, які впливають на формування й розвиток творчої активності вчителя. Від того яким чином організована
науково-методична робота, на якому рівні знаходиться організація
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мотиваційного, інноваційного, освітнього середовищ у школі значною
мірою залежить креативність вчителя, її прояв у педагогічній діяльності.
Метою статті є здійснення аналізу науково-теоретичних джерел
та практики управління загальноосвітнім навчальним закладом і на цій
основі розкриття змісту діяльності адміністрації школи щодо розвитку
педагогічної творчості вчителя.
Здійснені Н. Вишняковою дослідження креативності в галузі акмеології дозволили виявити оптимальні форми організації та управління творчим процесом з метою самоосвіти й розвитку творчої
індивідуальності; моделювання творчого процесу в інноваційній практиці. Складність при цьому полягає у кращій організації та регулюванні
співтворчої діяльності, в якій і формуються не лише свідомі, але
й підсвідомі процеси творчої індивідуальності особистості [3].
Педагогічна творчість розуміється як процес вирішення педагогічних завдань у змінних обставинах. Досвід творчої педагогічної діяльності полягає у виникнення замислу, його переробки та перетворення
в ідею (гіпотезу), знаходження способу втілення замислу та ідеї.
Розвиток творчого потенціалу вчителя відбувається в ході його
практичної діяльності. У забезпеченні ефективності цього процесу,
індивідуалізації роботи з учителем значна роль належить керівникам
шкільних методичних об’єднань вчителів, заступнику директора школи
з науково-методичної роботи, директору школи, вчителям-наставникам.
Творча, продуктивна установка управлінців полягає в прагненні
допомогти кожному вчителю, разом із ним розібратися в його творчих
пошуках і проблемах, шукати шляхи їх вирішення. Спонуканням до
творчості для вчителя є прагнення до найкращих результатів
у конкретних умовах навчання й виховання дітей [4].
Вибір такого оптимального варіанту педагогічної діяльності
залежить від урахування соціально-психологічних особливостей учнів
та класів, індивідуальної обдарованості дітей, творчих можливостей
навчально-виховної ситуації, що склалася в школі, в класі, в житті
окремого учня.
Розглянемо змістовне наповнення управлінського циклу (аналіз,
планування, організація, координування, контроль, коригування)
діями адміністрації щодо розвитку педагогічної творчості вчителів.
Річні плани роботи школи, як і плани роботи функціональних
підрозділів, зазвичай, не містять окремих розділів щодо безпосередньо
формування й розвитку педагогічної творчості, бо сама професія вчителя передбачає елемент творчості. Відтак. цей напрямок роботи
адміністрації реалізується через вдалу систему заходів, врахування
творчого потенціалу педагогічного колективу й кожного окремого
вчителя.
На етапі аналізу слід провести ґрунтовну діагностику креативності вчителів, вивчення їх потреб ї мотивів діяльності. Для цього можна
використати анкетування, тестування, опитування, кваліметричні
моделі [5] тощо.
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Плануючи науково-методичну роботу, роботу професійних педагогічних об’єднань необхідно пам’ятати про спрямування певних заходів на розвиток професійної креативності вчителів. Таким напрямком
роботи адміністрації на цьому етапі має стати планування: вивчення
й розповсюдження досягнень психолого-педагогічної науки й практики, передового педагогічного досвіду, впровадження інноваційних
технологій; виявлення елементів творчості; різних форм роботи, що
розвивають колективну творчість й творчу індивідуальність окремих
вчителів; розробки індивідуальних творчих планів учителів тощо.
Щодо форм роботи для розвитку колективної творчості вчителів,
то тут важливим є не тільки й не скільки їх різноманіття, залучення до
їх підготовки та проведення педагогів, включення їх до складу творчих
чи робочих груп.
Головним у роботі адміністрації має стати створення сприятливих
для вияву педагогічної творчості вчителів умов; диференційований
підхід до організації науково-методичної роботи; виконання особистих
програм надання індивідуальної допомоги вчителям в їх самоосвіті,
самовдосконаленні, саморозвитку; організація проведення відкритих
уроків як засобів самовираження вчителів; організація колективної
творчої діяльності учителів, передбаченої планом; методичної допомоги вчителям для створення творчої лабораторії.
Диференційований підхід до організації науково-методичної
роботи, в свою чергу, передбачає: врахування результатів діагностичних досліджень роботи педагогічного колективу для виділення рівнів
творчої професійної діяльності вчителів (отриманих на етапі аналізу);
комплектування динамічних груп учителів для вдосконалення діяльності з урахуванням фаху і рівня творчості; розробку програми роботи
кожної групи на рік із урахуванням типових ускладнень у роботі
конкретних учителів групи; проведення творчих звітів кожної групи
впродовж тижнів педагогічної творчості; аналіз динаміки розвитку
творчого потенціалу кожного члена групи за рік.
Важливим компонентом формування творчої особистості вчителя
є створення його власної творчої лабораторії (створення індивідуальної
системи самоосвіти й самовдосконалення; індивідуальної системи
забезпечення технології навчально-виховного процесу; активна участь
у роботі методичного об’єднання, різних формах колективної творчої
діяльності, написання методичних розробок; створення власного
портфоліо тощо).
Дуже важливим щодо розвитку педагогічної творчості є стимулювання творчої діяльності вчителів та регулювання стосунків між
ними й керівниками школи, педагогами й учнями. Тут слід особливу
увагу звернути на попередження й вирішення конфліктних ситуацій,
які виникають у колективі як з об'єктивних, так і з суб'єктивних
причин; індивідуальний підхід до кожного вчителя; диференційоване
управління впровадженням новаторського досвіду.
Стимулювання творчої діяльності вчителів передбачає створення
системи морального й матеріального заохочення вчителів до творчої
діяльності; пропаганду кращого досвіду педагогічної діяльності вчителів (виступи вчителів у районі, місті, підготовка статей, методичних
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рекомендацій, дисертацій тощо); проведення професійних змагань,
конкурсів, творчих звітів, методичних виставок; організацію тижнів
педагогічної творчості; врахування стану творчої активності вчителів
у ході їх атестації тощо.
Внутрішньошкільний контроль слід спрямувати на визначення
елементів креативності в роботі вчителя, зокрема, використання ним
нестандартних форм і методів навчання та виховання, їх поєднання
й результативність; нестандартність у плануванні навчально-виховного
процесу, здатність до модифікації й комбінування тощо.
Про результативність педагогічної творчості вчителя в навчально-виховному процесі свідчать реальні перетворення в особистості
учня чи поведінці учнівського колективу на основі перетворення
педагогічної діяльності самого вчителя.
Висновки щодо динаміки розвитку творчої індивідуальності вчителя слід робити на основі аналізу взаємозалежності творчої діяльності
вчителя й учнів, результатів їхньої спільної діяльності.
Отже, розвиток педагогічної творчості вчителів і підвищення на
цій основі результативності навчально-виховного процесу знаходиться
у прямій залежності від правильно обраних шляхів розвитку та
реалізації творчої педагогічної діяльності, від особистісних якостей
учителя та від педагогічних умов, що створені в навчальному закладі.
Детально умови розвитку педагогічної творчості описані В. Бухваловим
[2]. Таким чином, реальне творче зростання вчителя упродовж його
професійної педагогічної діяльності можливе за умови спрямування
зусиль членів адміністрації, колег та самого педагога на розвиткок
професійної творчості вчителя.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ
ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
У статті викладено досвід діяльності Ювілейнівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Цюрупинського району, яка спрямована на забезпечення
соціального захисту неповнолітніх, створення соціально-педагогічних умов
розвитку їхніх здібностей та інтелектуальних якостей, підтримку інніціативи
педагогічного та батьківського колективів та залучення місцевого
самоврядування до реалізації Програми розвитку навчального закладу.

З огляду на реформування освітньої галузі в Україні актуальною
є проблема функціонування та розвитку сільської школи, освітнє середовище якої покликане акумулювати ресурси навчального закладу,
місцевої влади та громади задля здобуття неповнолітніми якісного
рівня освіти, набуття ними позитивного суспільного досвіду, повної
реалізації творчого потенціалу. Розв’язання такої задачі є неможливим
без модернізації системи управління, розвитку управлінської культури,
проникнення менеджменту у сферу освіти.
Тенденції розвитку освітнього менеджменту у своїх наукових
працях розглядали Л. Даниленко, А. Дьоміна, В. Звєрєва, Г. Єльнікова,
Л. Карамушка, І. Маслікова тощо. Як свідчить досвід, особливого значення оновлення змісту, форм і методів управлінської діяльності набуває, коли навчальний заклад здійснює експериментальну діяльність.
Так, відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту Херсонської обласної державної адміністрації від 31.12.2013 року №627 наша школа отримала статус експериментального майданчика, адміністрація спільно з науковим керівником Назаренко Людмилою Миколаївною, завідувачем кафедри менеджменту освіти «Херсонської академії неперервної освіти» визначила напрями інноваційних
змін в навчально-виховному процесі. Слід зазначити, що експериментальна робота охоплює всі підсистеми навчального закладу, адже
педагогічна рада обрали один із найскладніших підходів – розбудова
соціального партнерства у соціалізації дітей та молоді». Проте саме
попередній успішний досвід роботи педагогічного колективу, про що
свідчить участь у таких всеукраїнських конкурсах як «Учитель року»,
«Директор школи», «Школа Херсонщини» дав змогу активно
включитися до проведення інноваційно-дослідної роботи з метою
забезпечення соціально-педагогічних умов соціалізації дітей та молоді,
оновлення форм і методів активної взаємодії суспільних інститутів, які
є його суб’єктами. Так, наприклад шляхом анкетування нами вивчено
освітні та соціальні запити школярів та їх батьків, на підставі чого
розроблений адресний зміст варіативної частини Робочого навчального
плану, форм організації профільного та допрофільного навчання,
скомплектовано мережу позаурочних і позашкільних видів громадської
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діяльності учнів. За пропозицією батьків і педагогів початкової школи,
за рішенням Ради школи з 1 вересня розпочинає навчання експериментального 1 класу за програмою «Крок за кроком» та 1 класу
інклюзивної освіти, що у наступні роки дійсно забезпечить особистісноорієнтовану систему навчання й виховання дітей.
Нами продовжено досвід організації навчально-виховного процесу у школі ІІ ступеня на пропедевтичній, допрофільній основі, а також
продовжено поглиблене і профільне навчання у старших класах. На
сьогодні школа у повній мірі реалізує Концепцію профільного навчання
за різними напрямами: філологія, біологія і математика, інформаційні
технології. Практикуємо як відкриття класів, так і комплектацію бінарного навчання учнів у динамічних і різнопрофільних групах. З метою
формування громадянської компететності підлітків, сприяння їхній
ефективній соціалізації введено курс «Рідний край» (6 клас), «Рівний
рівному» та «Мистецтво жити в громаді» (8 клас), «Школа проти
СНІДу» (10 клас), «Людина і світ професій» (11клас). Уперше розпочне свою роботу гурток «Вишиваночка», шкільний Євроклуб, клуб
«Дебати». Слід зазначити, що всі їхні керівники пройшли цикл практичних семінарів в Херсонській академії неперервної освіти, а придбанню науково-методичної літератури та підручників сприяв
обласний ресурсний центр освітнього менеджмента. Продовжить свою
технічно-творчу діяльність і «Місто майстрів», інніціатива створення
якого належить перможцю Всеукраїнського етапу конкурсу «Вчитель
року», учителю-методисту Корнієнко О. В. Навколо міста майстрів
обєдналися й інші гуртки технічної та прикладної творчості.
Адміністрація школи належну увагу приділяє збереженню та зміцненню
здоров'я дітей шляхом залучення їх до занять у спортивних секціях
з волейболу, баскетболу та настільного тенісу.
З метою організації змістовного дозвілля підлітків укладено угоди
із соціальними партнерами а саме: сільською бібліотекою, Центром
дитячої та юнацької творчості, станцією юних техніків, соціальною
службою щодо співпраці з питань соціалізації учнівської молоді.
Активні портнерські стосунки склалися з лікарською амбулаторією,
дитячим садком і загалом Ювілейнівською сільською радою. Як
результат вдалося активізувати і налагодити дієву роботу Ради школи,
опікунської ради, роботу органів учнівського самоврядування. У наслідок цього поновлено випуск загальношкільної газети «Шкільний
калейдоскоп» та запроваджено учнівську акцію «Країна моїх мрій».
Експериментальна робота сприяла згуртуванню класних керівників, педагога-організатора, соціального педагога, помічника дільничого, медичної сестри щодо розробки циклу занять з профорієнтації,
індивідуальних маршрутів з корекції поведінки окремих підлітків.
Ні для кого не буде відкриттям, щоб упровадити в практику
роботи з дітьми будь-яку інновацію без підтримки батьків просто
неможливо. Тому значну увагу ми приділили саме роботі з батьками
наших вихованців. Вчителі спрямували свою роботу на підвищення
психолого-педагогічної культури батьків, формування їх готовності
надавати посильну допомогу в експериментальній діяльності педагогів.
Педагоги разом з батьками заповнили анкети «Формування чинників
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соціалізації дитини». Здійснено підписку на газету «Батьківський
комітет» за кошти громадських організацій. У навчальному закладі
протягом всього року діє психолого-педагогічний консультативний
пункт, де батьки мають змогу отримати практичні рекомендації від
фахівців закладу, а за потреби організуються консультації зі
спеціалістами районних соціальних служб.
Наша школа – у постійному пошуку оптимально ефективних напрямів розвитку потенціалу учнів і педагогів. Яким чином це здійснюється ми охоче поділяємося з колегами на районних семінарах, на
сайті навчального закладу, на обласних і всеукраїнських щорічних науково-практичних конференціях, на шпальтах науково-методичного
журналу «Таврійський вісник освіти», у циклі методичних доробків
Херсонської академії неперервної освіти з обласної науково-методичної
проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді: управлінський
аспект».
Разом з тим, працюючи у форматі експерименту, нами виокремлено декілька напрямів, які потребують підсиленої уваги керівництва
школи. Це, робота з розвитку учнівського лідерства, формування
у старшокласників громадянської і, як запевнили події сучасного
суспільно-політичного життя країни, навіть політичної культури. Окрім
того, сьогодення вимагає від менеджерів оволодіння методами
застосування синергетичного та креативного підходів до управління
розвитком творчого потенціалу учасників навчально-виховного
процесу, накопичення досвіду використання технологій, які розвивають на уроці та у позаурочній діяльності когнітивно-рефлексивну
сферу поведінки учнів. Адже проходження атестації навчального
закладу на високому рівні – а це головний здобуток нашого колективу
у 2014 році – зобов'язує не тільки утримати досягнутих позицій, але
й рухатися вперед з урахуванням сучасних освітніх тенденцій. Зі свого
боку ми готові до обміну думками та управлінським досвідом.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ГІМНАЗІЇ
У статті розкривається проблема багатопрофільної освіти, порушуються
питання управління розвитком багатопрофільного освітнього середовища
в умовах гімназії, зроблено висновки, що модель багатопрофільного
освітнього середовища є найбільш ефективною для вирішення ключових
проблем якості середньої освіти.

Актуальність статті зумовлена потребою вдосконалення управління розвитком багатопрофільного освітнього середовища гімназії. Це
пов’язано з тим, що система освіти не може успішно функціонувати
в колишніх змістовних, організаційно-педагогічних формах, ефективно
розвиватися без створення сприятливих умов для розвитку особистості
як головної мети і сенсу освіти. Водночас проблема управління
розвитком багатопрофільного освітнього середовища в умовах гімназії
в педагогічній науці розкрита ще не повною мірою, хоча історикотеоретичний аналіз свідчить, що її вирішення можливе лише в межах
особистісно-орієнтованої профільної освіти. Мета цього типу освіти
полягає в тому, щоб виявити, підтримати, розвинути людину в людині,
закласти в ній механізми адаптації та саморегуляції, самозахисту
і самовиховання, самореалізації і самовизначення тощо, потрібні для
становлення самобутнього особистісного образу, діалогічної і безпечної
взаємодії особистості з людьми, суспільством і культурою. У цьому разі
освітній заклад має випереджати в своєму розвитку суспільство, щоб
задовольняти соціальні потреби, які покладаються на освіту.
Зважаючи на сказане вище, стає очевидним визначення концепттуальних засад управління розвитком багатопрофільного освітнього
середовища, зокрема в умовах гімназії.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, ефективне управління
передбачає вміння керівників шкіл, учителів, органів учнівського самоврядування, громади визначати завдання і на кожному етапі співвідносити їх із загальною метою, регулюючи й корегуючи досягнення
певних результатів [1].
У цьому зв’язку особливої ваги набуває управління розвитком
багатопрофільного середовища в гімназії, що спирається на уявлення
про людину як систему, яка розвивається і реалізується сама, здатну
до самопроектування, самоорганізації та розвитку власних профільних
орієнтації та професійних нахилів. Ефективність управління розвитком
багатопрофільного освітнього середовища в гімназії забезпечується
реалізацією в освітньому закладі певних соціально-педагогічних умов,
а саме: мотивація учня на професійне самовизначення і саморозвиток
виражається у визначенні профільних орієнтацій в освітньому процесі,
наданні допомоги учневі в усвідомленні своєї індивідуальної унікаль-
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ності і потреби професійного особистісного зростання, орієнтування
учня на вибір програм і змісту власного профільного навчання;
психолого-педагогічна підтримка в процесі професійного самовизначення, розвитку профільних орієнтацій і професійних нахилів
виражається в гуманістичній орієнтації педагогів на провідний тип
діяльності учнів відповідно до їхнього вибору профілю освітньої
підготовки; побудові комунікативних зв’язків і відносин, що підтримують самоцінність особистості учня і забезпечують розвиток його
профільних інтересів та нахилів шляхом їх самовираження в системі
проектних досліджень, засвоєння учнями інформації про суть профільної освіти і багатоманіття її видів [2].
1)
Організаційно-педагогічне забезпечення розвитку багатопрофільного освітнього середовища виражається в зміні пріоритетів
цілей навчання в висуненням на перший план розвивальної направленості освітнього середовища, що включає в себе такі рівні: виявлення змісту суб’єктивного досвіду учня в засвоєнні довколишнього
світу, організацію навчального матеріалу, надавану учневі можливість
вибору змісту і способів його опрацювання з урахуванням виокремлення загальних зв’язків у спільній картині світу, включення до
навчально-виховного процесу спеціальних розвивальних і профільних
програм, що забезпечують самопізнання і саморозвиток профільних
інтересів і нахилів особистості, навчання учнів прийомів і навичок
активного саморозвитку, забезпечення профільного самовираження
особистості учня, надання учневі можливості самовираження через
додаткову освіту, включення учня в діяльність на творчому науководослідницькому рівні, навчання вчительських кадрів психологопедагогічних основ сучасних педагогічних технологій [2].
2)
Одним із найбільш ефективних підходів у реформуванні
сучасної освіти відповідно до Національної доктрини розвитку освіти
в Україні є особистісно орієнтований підхід. Тому Херсонська гімназія
№1 як сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси
здібних і обдарованих дітей, плекає творчу особистість, створює умови
для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного
розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності національних та світових зразків, тобто це навчальний
заклад самореалізації, життєтворчості особистості. Головна цінність
гімназії – дитина, культура, творчість.
Педагогічний процес у нашій гімназії являє собою цілеспрямовану
взаємодія дорослих і дітей, що є джерелом розвитку й задоволення
вищих потреб дитини, умовою її реалізації, навчальним середовищем,
у якому індивід самостверджуються й самореалізується, взаємодія,
у якій особистісний підхід передбачає допомогу дитині у виявленні
й розкритті своїх можливостей щодо самовизначення й саморозвитку.
В умовах сьогодення виникла потреба суспільства в новій
людині, яка буде здатною до самостійних, відповідальних творчих дій,
у людині з креативним, вільним від догм мисленням. На думку
М. М. Поташника: «Щоб мати добрі шанси на успіх у демократичному
оновленні сучасної школи, слід забезпечити потребу демократизації.
Ця необхідність пояснюється об’єктивною потребою суспільства в новій
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людині, здатній до самостійних, відповідальних дій, людині інтелектуальній, яка живе в складному, повному проблем суспільстві і з готовністю кваліфіковано їх вирішувати»[3].
3)
У цьому зв’язку неабиякої ролі набуває розроблення Концепції розвитку гімназії як навчально-виховного закладу нового типу.
Таку Концепцію в Херсонській гімназії №1 розроблено відповідно до
Конституції України, Державної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, інших нормативно-правових актів, що стосуються розвитку й формування освітньої
галузі, з урахуванням зовнішніх умов та наявних обставин освітньої
ситуації в місті, пріоритетних освітніх програм, власних мотивів та
потреб усіх суб’єктів навчально-виховного процесу.
4)
В основу Концепції покладено комплексний підхід, спрямований на формування творчої особистості, її громадянського та правового виховання. Основними компонентами Концепції розвитку гімназії
є: методологічні засади, мета, завдання, принципи діяльності, парадигма сучасної гімназійної освіти.
5)
Сутність концепції Херсонської гімназії №1 полягає в тому,
що дитина, яка входить в освітній простір гімназії, під впливом усіх
чинників, що складають цей простір, йде до «тріумфу особистості»,
тобто стає самоактуалізованою, творчою, конкурентоспроможною
особистістю. Наше кредо: «Не затримувати природного розвитку
дитини, а підносити його, відтворюючи довкола дитини атмосферу
здорової діяльності, приємний осередок, повний краси, збуджувати
в дитині високі почуття, викликати в неї самостійну думку, ініціативу
і той святий неспокій, що раз у раз шукає нової правди, нової краси
і не кристалізується на чужому, пасивно прийнятому з чужих уст».
У Концепції першочерговими завданнями гімназії було визначено:
забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти відповідно до навчальних планів; формування особистості
школяра, готового до неперервної освіти, з розвиненими професійнотрудовою, суспільно-правовою, сімейно-побутовою, культурно-дозвільною, особистісно-етичною сферами компетентності; розвиток здібностей та обдарувань дитини, її наукового світогляду; оновлення змісту
освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів
і форм навчання й виховання; підготовка гідного представника свого
народу, який усвідомлює свою незалежність, пишається цим, розуміє
свою етнічну відмінність від представників інших народів, любить рідну
землю, мову, культуру, готовий до її захисту від чужих посягань,
усвідомлює закономірність створення й зміцнення власної держави,
патріота України; виховання члена демократичного суспільства, у свідомості й діях якого поєднані права й обов’язки, відповідальність
перед суспільством за те що зробив чи не зробив; виховання дисциплінованої, принципової і мужньої людини; підготовка до особистого
життя: піклування про здоров’я дитини, формування її культурних
потреб, здібностей, інтересів, ініціативності, працьовитості, комунікативних умінь, знання мов тощо; підготовка до майбутньої професійної
діяльності, що має на меті допомогти дитині, виходячи з її природних
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здібностей та суспільних потреб, обирати професію; підготовка до
життя в екологічному, політичному, економічному, культурно-освітньому середовищі.
Відповідно до поставлених у Концепції завдань нами визначено
напрямки щодо їх реалізації: спрямування системи освіти на особистість дитини, її розвиток; створення ефективних умов для забезпечення інтелектуального, соціального, морального й фізичного розвитку
кожної особистості; посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, створення
умов для ефективної взаємодії батьків з навчальним закладом;
забезпечення умов для неперервної фахової освіти й удосконалення
професійної майстерності вчителя з урахуванням методичної проблеми
закладу; вивчення, апробація й упровадження в практику передового
педагогічного досвіду, нових технологій навчання й виховання; посилення роботи з виявлення й підтримки обдарованих та здібних дітей,
примноження інтелектуального потенціалу держави; спонукати учнів
до протидії правопорушенням, проявам аморальності, бездуховності,
антигромадської діяльності; стимулювання ініціативи й активізації
творчості педагогів у науково-дослідній діяльності, спрямованій на
оновлення й розвиток навчально-виховного процесу; підвищення
ефективності педагогічної діяльності, управління на основі інформаційних технологій.
Управлінська діяльність в гімназії здійснюється на принципах демократизму, гуманізму, поєднання колегіальності та єдиноначальності
в межах повноважень визначених Конституцією України, законами та
іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і в межах Статуту
навчального закладу.
Керівництво гімназією здійснює її директор. Вищим колегіальним
органом громадського самоврядування є конференція учасників навчально-виховного процесу (педагоги, учні та їх батьки), яка скликається не рідше одного разу на рік.
У період між конференціями громадське самоврядування в гімназії здійснює Рада гімназії, яка обирається на конференції у рівних
кількостях від педагогічного колективу, учнів 5-11 класів та батьків
учнів 1-11 класів.
Колегіальним постійно діючим органом діяльності педагогічного
колективу є педагогічна рада, учнівського колективу – рада лідерів,
колективу батьків – рада голів класних батьківських комітетів.
Керівництво науково-методичною роботою гімназії здійснює науково-методична рада, до складу якої входять заступники директора,
практичний психолог, керівники предметних кафедр та інших методичних структур.
Крім того, у гімназії реалізуються й інші специфічні управлінські
функції адміністрації – прогнозування діяльності, поглиблене науковометодичне забезпечення, координація взаємодії з вищими навчальними
закладами.
Висновки. Технологіяуправління розвитком багатопрофільного
освітнього середовища в гімназії передбачає визначення потенційних
можливостей освітнього середовища закладу щодо створення соціально-педагогічних умов, які забезпечують розвиток профільних орієнта227

цій особистості учня, а також у переорієнтації організаційної структури
управління на діяльність з формування соціально-педагогічних умов
розвитку особистості та інтенсифікації функцій управління розвитком
багатопрофільного освітнього середовища, у забезпеченні діяльності
учасників освітнього процесу на виконання комплексної цільової програми «Розвиток багатопрофільного освітнього середовища», у формуванні моніторингу розвитку професійних орієнтацій гімназистів.
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ У ВИРОБЛЕННІ ТА ПРИЙНЯТТІ
УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ
У статті схарактеризовано роль інформації у менеджменті, доведено
актуальність
застосування
інформаційно-комунікаційного
підходу
до
управління навчальним закладом.

Поетапне входження України до світового простору, інноваційні
процеси в освіті виявили наявність істотних суперечностей між потребами часу та реальним упровадженням нових інноваційних технологій
в управлінні освітніми навчальними закладами як фактор розвитку
персоналу. З огляду на це актуальним є розгляд сучасного стану
зазначеного питання, яке фактично почало розроблятися дослідниками
та органами управління освітою в Україні тільки упродовж останнього
десятиріччя. Над питаннями впровадження нових інноваційних
підходів до управління освітніми закладами працюють вітчизняні
науковці Г. М. Артюх, Л. В. Батчен Т. М. Боголіб, І. В. Дронова,
М. Г. Слоква. Проте на сьогодні ця проблема потребує детального
аналізу, особливо, коли йдеться про суб'єкти управління.
Досвідом економічно й технологічно розвинених країн світу доведено, що зародження та розвиток інноваційних процесів визначається,
крім потреб суспільства, рівнем науково-технічного і виробничого потенціалу країни, чинниками інституційного та ресурсного забезпечення, мотиваційними чинниками, сформованими на певному рівні
інноваційної культури суб'єктів інноваційної діяльності. Свідченням
цього є приєднання до Болонського процесу, де формування іннова*
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ційної культури як чинника сприяння поширенню інноваційних процесів визначено одним із головних напрямів політики країн-учасниць.
Першочергові заходи з формування інноваційної культури полягають
у формуванні нового рівня мислення, що поєднує у собі творчий потенціал, підприємництво, готовність до ризику, соціальну та професійну
мобільність, руйнування консервативних поглядів, аби вони відповідали вимогам і потребам ринку; сприянні розробленню нових підходів до
заохочення учасників інноваційних процесів; сприянні вільному переміщенню молодих учених, дослідників для впровадження своїх інновацій; стимулюванні обміну досвідом щодо шляхів розвитку й пропаганди інновацій на суспільному та урядовому рівнях.
Можна сказати, що в даний час світова економічна наука підійшла до межі, коли усвідомлюється той факт, що економічний розвиток
і забезпечення зростання продуктивності праці все більшою мірою залежить від компетентісних управлінців і висококваліфікованих трудових ресурсів. Метою статті є узагальнення сучасних аспектів управління персоналом навчальних закладів та виявлення інноваційної ролі
персоналу в сучасній організації. Від характеру та якості персоналу
безпосередньо залежать економічні, соціальні та інші можливості навчального закладу. Тому до персоналу необхідний інтегрований підхід
з точки зору всієї організації як системи. Система управління персоналом являє собою автономну та специфічну підсистему загальної
системи управління організацією.
Розглядаючи систему управління персоналом як інновацію, можна стверджувати про те, що вона має особливості, притаманні будьякому нововведенню. Управління людськими ресурсами передбачає
виведення сформованої системи управління з рівноваги і, по суті,
вибудовування її заново на базі нових правил та підходів. Наявність
високозначимих кореляцій між успіхами компаній в галузі управління
людськими ресурсами та фінансовими показниками їх діяльності
переконливо показує, що грамотне та сучасне управління людськими
ресурсами слід розглядати як найважливіший фактор забезпечення
ефективності організації. Таким чином, людський ресурс як інноваційна складова розвитку стає стратегічною конкурентною перевагою.
З'являється необхідність навчитися управляти людськими ресурсами
в системі корпоративного управління, ефективно використовувати
знання, навички та вміння персоналу, розвивати потенційні можливості
співробітників.
Багатопланові завдання формування інноваційної культури мають
вирішуватися через трансформування системи освіти, підготовку та
перепідготовку кадрів замість стереотипів пострадянського розвитку
і заміни парадигмою інноваційного розвитку. За умов відкритого ринку
та вільних цін визначальним чинником конкурентоспроможності інноваційного освітнього закладу стає ефективний менеджмент і відповідно
підготовлений персонал на всіх ланках інноваційного процесу. Це
потребує широкого впровадження спеціальних освітніх програм і підходів до інноваційного менеджменту.
При переході до ринкової економіки в галузі управління освітніми
закладами виникає необхідність заміни номенклатурно-функціональ229

ного управління цільовим управлінням, що в подальшому дасть можливість досягнути поставленої мети відповідно до конкретних замовлень.
Треба також наголосити, що головною метою будь-якого освітнього закладу, незалежно від рівня управління, є підготовка конкурентоспроможної особистості, здатної витримати відбір на ринку праці.
Аналізуючи проблеми конкуренції та конкурентоспроможності, дійшли
висновку, що завдяки цьому явищу освітні заклади прагнуть бути
кращими серед кращих. Досягнення цієї мети можливе лише за умови
створення конкурентоспроможної управлінської команди.
Наприклад, Л. М. Мітіна у своїй праці стверджує, що основна
мета освіти полягає в підготовці конкурентоспроможної особистості,
яка працює над самовдосконаленням та спроможна витримати жорстку
конкуренцію на ринку праці. Для чіткого усвідомлення сутності цього
твердження, проаналізуємо сутність поняття «конкурентоспроможна
особистість».
Конкуренція глибоко увійшла в усі сфери життя, однак чіткого
визначення сутності терміна «конкуренція» не існує. Так, Дж. Максвел
характеризує конкуренцію як змагання між людьми (індивідуальне або
командне) за досягнення, кращих результатів у будь-якій діяльності
задля винагороди (додаткової винагороди, переваг, привілеїв). Поняття управління людськими ресурсами виникло у 80-роках XX столітті
у США. На думку американських дослідників, процес управління
людськими ресурсами складається з таких сутнісних складових:
1. Розширення практики прогнозу зайнятості і планування людських ресурсів на тлі зміни організаційної стратегії та планування
бізнесу освітньої організації.
2. Розширення поняття управління робочою силою у зв'язку
з впровадженням практики залучення працівників до ухвали управлінських рішень, укладання колективних угод.
3. Принципи відбору, оцінювання виконання роботи та рішення
про винагородження певної категорії службовців замінюється ідеєю,
суть якої полягає в тому, що умовою успіху в діяльності є ефективна
праця усієї команди, а не одного, окремо взятого працівника.
Основні положення теорії «управління людськими ресурсами» на
сучасному етапі розвитку менеджменту можна чітко простежити на
прикладі Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди.
Встановлено, що при безумовній важливості проведених з даної
проблеми досліджень, поза увагою дослідників залишилися важливі
аспекти теоретико-методологічних і технологічних основ інформаційного управління ЗНЗ. На нашу думку, головним із аспектів інноваційного підходу до управління персоналом є ІКТ. Зокрема, це стосується
практичних аспектів здійснення інформаційної діяльності, розвитку
інформаційної компетентності керівників шкіл і організації процесу її
підвищення.
У процесі теоретичного аналізу основних аспектів обраної проблеми нами виявлено низку суперечностей, що породжують ряд проблем теоретичного і практичного характеру, які гальмують розвиток
загальної середньої освіти нової якості та впровадження новітніх
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інформаційно-комунікативних технологій в управління загальноосвітнім навчальним закладом. Основні з них:
 вимоги суспільства щодо підвищення ефективності управління
у сфері освіти і наявним рівнем загальнодоступної інфраструктури,
ступенем розробки інформаційних систем, ІКТ, автоматизованих
систем управління та їх практичним використанням керівниками ЗНЗ;
 теоретичний стан питання упровадження інформаційних технологій в управління ЗНЗ та відсутність методичної системи їх практичної реалізації;
 бажання керівників ЗНЗ до інформатизації управління школою
та рівнем їх комп'ютерної грамотності, реальним станом володіння
основами сучасних ІКТ.
Аналізуючи аспекти використання інформаційних технологій
в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом, доведено, що
існує два поняття процесу прийняття управлінських рішень: розширене і вузьке. У розширеному розумінні прийняття рішень ототожнюється
з усім процесом управління. Розширене розуміння охоплює не лише
процес прийняття рішень, але й його виконання та контроль результатів його реалізації. Але це не відповідає уявленню, що кінцевим
результатом прийняття рішення є саме рішення. У вузькому розумінні
прийняття рішень розглядається лише як вибір кращого рішення
з чисельних альтернатив. У процесі аналізу вузького розуміння необхідно враховувати, що альтернативні варіанти не виникають самі
собою. Процес прийняття рішень складається не тільки з вибору
кращого варіанту, але й з пошуку альтернатив, встановлення критеріїв
оцінки, вибору способу оцінки альтернатив тощо. Зважаючи на це
можна запропонувати таке визначення категорії «прийняття управлінського рішення»: прийняття рішення – це процес, який розпочинається з констатації виникнення проблемної ситуації та завершується
вибором рішення, тобто вибором дії, яка спрямована на усунення
проблемної ситуації. На процес прийняття управлінських рішень впливає безліч різноманітних факторів. До найважливіших зпоміж них належать такі:
 ступінь ризику – розуміється, що завжди існує ймовірність
прийняття неправильного рішення, яке може несприятливо впливати
на організацію. Ризик – фактор, який менеджери враховують свідомо,
або підсвідомо, під час прийняття рішення, оскільки він пов'язаний із
зростанням відповідальності.
 час, який відводиться менеджерові для прийняття рішення. На
практиці більшість керівників не мають можливості проаналізувати усі
можливі альтернативи, відчуваючи дефіцит часу.
 ступінь підтримки менеджера колективом – цей фактор враховує те, що нових менеджерів сприймають не відразу. Якщо порозуміння і підтримки інших менеджерів і підлеглих не вистачає, то проблему слід усувати за рахунок особистих рис, які повинні сприяти
виконанню прийнятих рішень:
 особисті якості менеджера – один з найбільш важливих факторів. Незалежно від того, як менеджери приймають рішення і від231

повідають за них, вони повинні мати здібності до того, щоб приймати
правильні рішення;
 політика організації – у даному випадку враховується суб'єктивний фактор при прийнятті рішення. Статус, влада, престиж, легкість виконання – усе це може вплинути на прийняття того, чи іншого
рішення.
Кінцевим результатом прийняття рішення є саме управлінське
рішення, яке постає, як первісний, базовий елемент процесу управління, що забезпечує функціонування господарської організації за
рахунок взаємозв'язку формальних та неформальних, інтелектуальних
та організаційно-практичних аспектів менеджменту. Управлінське рішення є інструментом впливу на об'єкт управління та окремі його
підсистеми, важливою ланкою формування та реалізації відношень
управління в організації; складає основу реалізації кожної функції
менеджменту. В теорії управління виділяють три основні моделі прийняття рішень: класична модель; поведінкова модель; ірраціональна
модель.
Класична модель спирається на поняття «раціональності» у прийнятті рішень. Передбачається, що особа, яка приймає рішення має бути
абсолютно об'єктивною і логічною, мати чітку мету, усі її дії у процесі
прийняття рішень спрямовані на вибір найкращої альтернативи. Отже,
основні характеристики класичної моделі такі:
 особа, яка приймає рішення, має чітку мету прийняття
рішення;
 особа, яка приймає рішення, має повну інформацію щодо
ситуації прийняття рішення;
 особа, яка приймає рішення, має повну інформацію відносно
всіх можливих альтернатив і наслідків їх реалізації;
 особа, яка приймає рішення, має раціональну систему
впорядкування переваг за ступенем їх важливості;
 мета особи, яка приймає рішення, завжди полягає у тому, щоб
зробити вибір, який максимізує результат діяльності організації.
Отже, класична модель передбачає, що умови прийняття рішення
мають бути достатньо визначеними. Проте на практиці на процес
прийняття рішень впливають чисельні обмежуючі та суб'єктивні
фактори. Сукупність таких факторів у процесі прийняття рішень
враховує поведінкова модель.
Поведінкова модель. На відміну від класичної, поведінкова модель має такі основні характеристики:
 особа, яка приймає рішення, не має повної інформації щодо
ситуації прийняття рішення;
 особа, яка приймає рішення, не має повної інформації щодо
всіх можливих альтернатив;
 особа, яка приймає рішення, не здатна або не схильна (або
і те, й інше) передбачити наслідки реалізації кожної можливої
альтернативи.
Ірраціональна модель грунтується на передбаченні, що рішення
приймаються ще до того, як досліджуються альтернативи. Ірраціональна модель найчастіше застосовується:
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а) для вирішення принципово нових, незвичайних рішень, таких,
які важко піддаються вирішенню;
б) для вирішення проблем в умовах дефіциту часу;
в) коли менеджер або група менеджерів мають достатньо влади,
аби нав'язати своє рішення.
В теорії прийняття рішень виділяють два основних напрямки
досліджень: нормативний та описовий. Представники нормативного
підходу концентрують увагу на розробці організаційних, інформаційних та методологічних засад прийняття раціонального рішення. Нормативний підхід опрацьовує «правила руху» в управлінській роботі,
дотримання яких має забезпечити прийняття раціонального рішення.
Описовий підхід спрямований на емпіричне дослідження поведінки
окремих осіб та груп людей в процесі прийняття рішень. Він має на
меті визначити закономірності формування в процесі взаємодії вихідних параметрів проблеми, що вирішується, та характеристик суб'єкта,
який приймає рішення. Нині у жодній галузі діяльності не можна приймати правильні рішення, що базуються виключно на багаторічному
досвіді й інтуїції керівників. Це пояснюється тим, що, по-перше,
суспільство в цілому стало досить складним і будь-яка галузь, у якій
безпосередньо зайнята та чи інша людина, має різноманітні зв'язки
з усіма галузями людської діяльності. По-друге, темпи розвитку
суспільства стрімко зросли, внаслідок чого виникла гостра необхідність
завчасно передбачити шляхи і результати цього розвитку.
Процес розробки рішень може розглядатися як цілеспрямована
переробка «інформації стану» в «командну інформацію», яка визначає
хто, що і коли має робити. Інформація використовується для коригування і адаптації всієї системи в умовах, що склалися, для розробки
нової мети і завдань. Для розробки рішень використовується різна за
характером інформація: про події, які відбуваються; періодична;
повторна, отримана у результаті аналітичної обробки вихідних даних;
вихідна; вибіркова; отримана унаслідок використання лише частини
зібраних даних; повна; вичерпна; графічна; семантична, що відноситься до знакових систем, змістовної сторони слів і виразів. Робота
з інформацією супроводжує і пронизує весь процес прийняття рішень
і контролю, а відповідно, являється невід'ємною частиною управління.
Необхідною передумовою прийняття правильного управлінського
рішення є оптимальний об'єм і якість наявної інформації. Важливого
значення набуває також методика аналізу інформації і синтез, що
формує уяву про можливі рішення. Кожен варіант рішення є комплексом інформації про можливі відповіді на певні запитання, зібраний
в єдино логічне ціле і має певну цілеспрямованість. Для оцінки ситуації
і підготовки управлінського рішення керівник має бути забезпечений
повною і своєчасною інформацією.
Зміст процесу управління полягає у перетворенні інформації
зворотного зв'язку на інформацію управлінських рішень. Зворотній
зв'язок дає змогу коригувати помилки відхилення, регулювати виробничі й управлінські процеси.
Для прийняття управлінського рішення потрібна планова, нормативна, інструктивна, правова, статистична, облікова, наукова, та інша
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інформація. Незалежно від виду, вона має бути точною, повною,
достовірною, надійною, зручною для сприйняття та оцінки. Носіями
для прийняття рішень може бути документ, креслення, схеми, графіки,
газети, журнали, книги, кінофільми, записи на електронних носіях та
інше. Важливими джерелами інформації є особисті спостереження,
бесіди зі спеціалістами й працівниками, опитування експертів. Крім
того, створюються комісії чи творчі групи для вивчення питання,
проведень анкетних опитувань, інтерв'ювання тощо.
Інформація розповсюджується через ієрархічні канали, з допомогою різних циркулярів, інструкцій, рішень, проведення конференцій,
зборів, нарад, охоплює різноманітну й численну сукупність рішень. Це
дані оперативного обліку, статистичної звітності, матеріали перевірок,
спеціальних обстежень. Особливу цінність має інформація, зібрана
власноруч керівником у процесі контролю й особистих контактів з підлеглими, оскільки він з'ясовує суб'єктивні думки, оцінки, побажання
працівників. Цінним джерелом отримання інформації можуть слугувати
матеріли різноманітних екскурсій. Досить важливо, щоб керівники
навчальних закладів, вчителі, заступники директора в обов'язковому
порядку відвідували інші навчальні заклади. Кожному такому відвідуванню має передувати розробка детальної програми з переліком питань, з якими слід познайомитися, відповідями на них і пропозиціями,
що необхідно зробити в своєму навчальному закладі. Однією із труднощів в управлінській діяльності є рішення в умовах невизначеності
або неповних даних про можливі післядії накреслених дій. Керівник
завжди стоїть перед дилемою: або зменшити невизначеність перед
тим, як приступити до дій, або здійснити ті чи інші операції за відомого
рівня невизначеності. Ймовірно, що вирішальну роль тут має відіграти
фактор часу. За наявності ресурсів часу прийняттю рішення завжди
має передувати аналіз і пошук даних, що знижують невизначеність
результату рішень, які приймаються. Заслуговує уваги порядок
організації системи інформації, за якого сигнали поступають тоді, коли
це необхідно керівнику. Нажаль, у більшості навчальних закладів,
особливо сільських, діючі інформаційні системи не забезпечують цієї
вимоги, оскільки формальна комунікаційна структура закладу в більшості випадків не має необхідного комплексу правил, що регулюють
передачу, розповсюдження і використання інформації. Ураховуючи
значний об'єм інформації, що використовується у процесі розробки
рішення, й великі затрати, пов'язані з її збором і переробкою, заслуговує на увагу методологія управління «за відхиленнями», суть якої
полягає в тому, що в системі фіксується не вся інформація, а лише дані
по відхиленнях об'єкту від заданої програми. Це дозволяє розвантажити інформаційні канали, своєчасно виявити перебої у процесі
навчання й орієнтувати керівників і спеціалістів на вузькі місця
в роботі. Прийняття рішення за відхиленнями на перший план висуває
завдання щодо визначення допустимих значень відхилень явища або
процесу, за яких рішення не приймаються, широкого впровадження
нормативних методів планування, обліку й аналізу змінних факторів,
які впливають на результати дій у рамках системи, що розглядається.
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Велике значення в процесі підготовки й прийняття рішень має
достовірність інформації, що виключає її перекручення. Найбільш часто
перекручена інформація має місце у процесі передачі її від однієї
управлінської інстанції до іншої (від безпосереднього виконавця до
керівника підрозділу, а від нього до керівника вищого рівня). Інколи ці
перекручення є результатом різного відображення в свідомості людей
(залежно від їх психологічної характеристики) одних і тих самих
фактів.
Інформація повинна надаватись в упорядкованій формі й послідовності, задовольняти певні якісні показники по змісту, рівню узагальнення і т. д. Форма подання інформації залежить від призначення,
її використання, ієрархічного рівня управління і грамотності, потреб
інформації. В окремих випадках ефективними можуть бути візуальні
засоби, такі як графіки, схеми, діаграми, в іншому – таблиці і т. д.
Проте завжди рівень показників має підвищуватися за переходу від
нижчого до більш високого рівня управління. Розробка інформаційної
системи не може відділятися від стилю управління. У той же час не
можна орієнтуватися на досить розповсюджений стиль управління,
який передбачає його надмірну централізацію; керівник вирішує
незначні питання і є споживачем надто великих об'ємів інформації.
Інформаційна система має бути спрямована на раціональну систему
розподілу повноважень і рішень між рівнями управління, а також
керівниками і спеціалістами апарату управління. Найважливіша вимога
до сучасої освіти з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській,
навчально-виховній, фінансовій діяльності школи. Основним критерієм
ефективності використання нових інформаційних технологій в навчальному закладі є вже не наявність певної кількості комп'ютерів,
а створення єдиного інформаційного освітнього простору. Ця необхідність виникла перед сучасною школою за таких умов як:
 велике зростання інформаційних потоків;
 неможливість прийняття оптимальних управлінських рішень
в сучасній ситуації під час стандартизації електронної обробки даних;
 робота школи на сучасному етапі вимагає оперативного
аналізу ситуації для своєчасного коригування ситуації;
 вимоги організацій вищого рівня до подання нормативних
документів, у тому числі й в електронному вигляді.
Створення інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу відповідає за успіх впровадження інформаційних
технологій в освіту на всіх її рівнях та дозволяє на рівні школи перевести управлінську, фінансову, навчально-виховну діяльність школи
на комп'ютерні програми для стандартизації всієї інформації. Інформаційне середовище школи має такі складові: фізична, психологічна та
інтелектуальна. Базою фізичної складової інформаційного середовища
є кабінет інформатики, а також робочі місця адміністраторів, учителів.
До інформаційного середовища відносяться також шкільний Інтернет,
локальна мережа та технічні засоби (телевізори, проектори, відео-,
програвачі, фотоапарати тощо), програмне забезпечення навчальновиховного процесу. До психологічної та інтелектуальної складової
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інформаційного середовища відноситься «людський фактор». Це воля
та бажання самих учасників освітнього процесу до використання
інформаційних та комунікаційних технологій в освітньому процесі, до
якого ще не всі учаснки даного процесу готові. Організація роботи
з формування інформаційного простору розв'язує такі завдання: опис
структури інформаційного простору, усіх його рівнів, ступенів, форм
взаємодії внутрішніх та зовнішніх взаємодій інформаційного середовища навчального закладу. Учасниками даного процесу мають виступати
адміністрація, учителі, учні, батьки. Інформаційними потоками є структура навчального закладу, навчальний план, штатний розклад, тарифікація тощо. Кількість шкіл, які мають сучасне технічне обладнання,
збільшується з кожним роком, але, на жаль, інформатизація навчання
та управління навчальним закладом не відповідають сучасному рівню
інформаційної системи полягає в тому, що вона має бути організована
так, щоб кожен рівень управління й кожен працівник отримував
інформацію, необхідну тільки йому для успішного виконання обов'язків
передбачених положенням або службовою інструкцією.
Практикою встановлено, що від якості управлінських рішень
залежить ефективність усього навчального процесу. Своєчасно прийняте, науково обґрунтоване рішення стимулює підлеглих і, навпаки,
запізніле або ж передчасне, необдумане рішення може знизити
результати праці колективу або окремих виконавців
Вищевикладені міркування про управління інноваційними процесами на рівні загальноосвітнього навчального закладу як фактор розвитку персоналу дозволяють зробити висновки про те, що ефективна
організація нововведень у школі залежить від розвитку її інноваційного
потенціалу, професійної компетентності педагогічного колективу до
роботи в умовах пошуку, створенні науково-методичної та матеріально-технічної підтримки інноваційних змін, та в залученні державногромадських зв'язків.
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АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ БРОНХІТУ
В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Для формування здоров'язбережувальної компетентності вчителя
фізичної культури з позицій інтегративного використання наративного та
медико-гігієнічного підходів аналізуються актуальні питання профілактики
бронхіту. Досліджуються питання концептуалізації та інструменталізації
здоров'язбережувальних знань.

Аналіз особливостей та необхідності включення в структуру
інтелектуального компоненту здоров’язбережувальної компетентності
вчителя фізичної культури знань з профілактики бронхіту обумовлений
активними процесами фундаменталізації та одночасно технологізації
знань, що є співвідносним до процесів гуманізації і європеїзації нашої
освіти. Важливим аспектом актуальності є наявність у вчителя фізичної
культури неповних та часткових знань про природу бронхіту, що
в свою чергу робить уявлення про людину і дитину досить однобокими.
Медико-гігієнічна складова проблеми полягає в тому, що бронхіт
є захворюванням досить поширеним, має певну сезонність виникнення, зв’язаний з особливостями клімату та циркулюючих гострих
респіраторних захворювань, а також представляє собою патологію, що
виникає як первинно, так і вторинно, а також має свої суто специфічні
особливості, які потребують спеціальних знань для своєї профілактики.
Особливий інтерес представляє також те, що ця хвороба дорослими
і дітьми часто сприймається як нескладне і безпечне порушення, що
приводить до нехтування профілактикою та лікуванням, що сприяє
виникненню небезпечних для життя і здоров’я ускладнень. Це
приводить до того, що інколи вчителі фізичної культури нехтують
знаннями з профілактики бронхіту, а то й не розуміють всієї небезпеки
даної патології.
Важливим аспектом актуальності зазначеної проблеми є те, що
деякі сучасні освітні технології стають факторами ризику, а також
детермінантами бронхіту та іншої патології дихальної системи. Соціальна сторона проблеми містить такі важливі складові як тимчасова втрата
працездатності в зв’язку з доглядом за дитиною. Проблемними як для
особистості, так і для суспільства є порушення здоров’я, основа яких
закладається ще в дитинстві внаслідок неправильної профілактики, та
обмеження для людини, які виникають як наслідок бронхіту і його
ускладнень, що впливає на стиль і якість життя.
Проблема бронхіту є багатоплановою, крім того вона певним
чином залежить від традицій збереження здоров’я та тих уявлень про
бронхіт, що існують у соціумі і в професійному середовищі. Зазначені
процеси набувають більшої виразності внаслідок збільшення вартості
*
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медичних послуг та введення системи сімейних лікарів, через що
отримати реальну медичну допомогу стає складно або цей процес
перетворюється в багатоетапний похід по кабінетах, створючи ризики
формування ускладнень та переходу хвороби у важку форму. Тому
профілактику цієї хвороби потрібно проводити ще з дитинства.
Крім того актуальним є те, що поглиблення уявлень про морфофізіологію дихальної системи у взаємозв’язку з знаннями профілактики
такої патології як бронхіт є одним з напрямів, що сприяє формуванню
у вчителя фізичної культури разом із здоров’яззбережувальною компетентністю також цілісного бачення дитини та значною мірою розширює
його професійний світогляд.
Мета дослідження. Для удосконалення здоров’язбережувальної
компетентності вчителя фізичної культури провести трансфер медикогігієнічних знань, присв’ячених проблемі бронхіту, в педагогічний
контекст та визначити відповідні здоров’язбережувальні концепти.
Важливою особливістю бронхіту є те, що ця поширена патологія,
пов’язана з сезонним, інфекційним та віковим чинниками. Крім того
відносно даної патології сформувалися певні культурні та професійні
стереотипи і міфи, які ми тезисно представимо. До таких псевдонаукових уявлень про бронхіт і його лікування відносяться наступні
міфологеми: причиною хвороби є забруднення організму тому потрібно
голодувати, щоб очиститися і одужати; бронхіт вилікується при значному фізичному навантаженні; поході в сауну; сильному переохолодженні, Крім цього цінним в лікуванні є також прогрівання грудної
клітки і обличчя та інгаляція. Існує традиція профілактики і лікування
за допомогою фітотерапії – «травами», аромотерапії, масажем, розтиранням снігом, медом, а також вживання спиртних напоїв, вітамінів,
часнику, цибулі, сечі, великої кількості води, чаю. Частіше може
використовуватися комбінація із зазначених засобів.
Зазначені уявлення існують не тільки як соціальні міфи, але
й інколи переносяться в професійне бачення та видаються за здоров’язбережувальні технології. Зазначені здоров’язбережувальні методи та підходи за своєю науковою і практичною значимістю знаходяться
на рівні 17-18 століття. Об’єктивно вище перераховані уявлення про
хворобу та методи лікування в кращому випадку будуть мати нейтральну дію на організм, а частіше можуть принести шкоду та привести
до ускладнень. Хіба ми не знайомі з педагогічними методиками в яких
представлена допомога дітям при захворюванні органів дихальної
системи з використанням фітотерапії, переохолодження, вітамінізованих напоїв, йоги, оздоровчого бігу, дихальної гімнастики!?
Таким чином, окресливши зону незнання, ми приходимо до
попереднього висновку про те, що вчитель фізичної культури реально
має досить скромний арсенал для профілактики такого порушення як
бронхіт, а точніше в нього відсутні сучасні уявлення відносно
зазначеної проблеми. Тому тезисно представимо сучасний погляд на
профілактику бронхіту в контексті гуманітарного дискурсу з метою
включення його в здоров’язбережувальну компетентність вчителя
фізичної культури.
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Перш за все профілактика має певне структурування, що концептуалізує і технологізує шляхи вирішення проблеми та робить мислення фахівця інструментальним, що представляє можливим технологічне використання з оптимізацією витрат часу та інших ресурсів.
Структура профілактики містить такі основні складові: загальні уявлення про патологію – діагностика; розуміння причин – етиологія;
основні механізми розвитку порушення – патогенез; часове структурування порушення – перебіг; способи і шляхи впливу – профілактика
і лікування; передбачення наслідків порушення – можливі ускладнення
і прогноз, а також вікові, статеві, етнічні особливості. Відповідно до
зазначених складових профілактики, які відображають багатовіковий
досвід та сучасний стан медицини і гігієни представимо, їх у формі
специфічних знань [5] з метою включення в систему інтелектуального
компоненту здоров’язбережувальної компетентності. Дані уявлення ми
формуємо лаконічно у вигляді концептів та коротких розповідей
(наративів) на тому рівні деталізації, які потрібні вчителю фізичної
культури, щоб швидко і оперативно вирішувати суто практичні задачі.
1. Діагностика бронхіту: основні симптоми (ознаки): утруднення
дихання, постійний чи періодичний кашель, можливе хрипіння в грудях, яке чує дитина чи сторонні. Додаткові і супровідні симптоми:
насморк, біль в області шиї і грудної клітки, незначне підняття температури. Важливою особливістю бронхіту без ускладнень є відносно
добрий загальний стан. Це робить можливим в деяких випадках навіть
проводити тренування в інтенсивному режимі приносячи шкоду
здоров’ю.
2. Причини (етиологія) і фактори ризику: інфекційні агенти бактеріальної, вірусної та рідше грибкової природи; хімічні чинники – дим,
тютюнвий дим, подразнюючі органи дихання речовини; пил, алергічні
чинники включаючи ті речовини, які можуть бути використанні при
фітотерапії і аромотерапії; спадкова схильність; вологий і холодний
клімат.
3. Патогенез. Основні зміни виникають внаслідок запалення
слизової оболонки бронхів. Це приводить до збільшення виділення
слизу бокаловидними клітинами та ефекту подразнення слизової оболонки. На рівні симптоматики це проявляться кашлем і виділенням
мокроти.
4. Перебіг. Бронхіт буває частіше гострим, якщо тривалість до
3-6 місяців, і хронічним – коли хвороба затягується більше 6-ти
місяців. В дітей частіше зустрічається гострий. Важливим є те, що
тактика впливу при гострому і хронічному бронхіті різна.
5. Профілактика. При гострому бронхіті фізичне навантаження
значно обмежується, а при хронічному в період відсутності загострень
навпаки рекомендується. Саме знання патогенезу, суттю якого є враження слизової оболонки бронхів, може зупинити активне використання вчителем фізичної культури дихальних вправ, бігу, тому що ці
методи погіршать стан. Основний метод профілактики погіршання
стану при гострому бронхіті це спокій та руховий режим на рівні
нетривалої ходи. Такі методи як загартовування, прогрівання,
аромотерапія, інгаляція при активному використанні можуть значно
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погіршити стан та привести до ускладнень. В медицині основний
і ефективний метод лікування це правильно призначена антибіотикотерапія і відповідний руховий режим.
6. Ускладнення. Основне і надзвичайно небезпечне ускладнення
бронхіту, яке може загрожувати життю, це запалення легень. Гострий
бронхіт може перейти в обструктивний бронхіт (або бути первинно
в такій формі) і в хронічний. Особливо це актуально при використанні
загартовування та активного рухового режиму. Бронхіальна астма
є також ускладненням, яке виникає при спадкових схильностях,
неправильній профілактиці та використанні фітотерапії, аромотерепії,
переохолодженні. Крім того може виникнути з часом бронхоектатична
хвороба, яка значно погіршує якість життя.
7. Прогноз. Частіше відбувається повне одужання, але можливий
і перехід в астматичний бронхіт, хронізація. Вчитель має пам’ятати про
небезпеку розвитку запалення легень, яке в свою чергу є небезпечним
для життя.
8. Вікові особливості. Чим молодша дитина, тим швидше розвивається бронхіт та таке ускладнення, як запалення легень. Це потрібно
враховувати і попереджувати батьків та адміністрацію освітнього
закладу. Стан дитини може значно погіршитися навіть протягом 1-3 годин особливо при фізичному навантаженні. Це є особливо важливим
у сучасних реаліях, що обумовлено впливом радіоактивних факторів,
хімічного забруднення навколишнього середовища та прихованого
білкового голодування. В дітей хвороба часто протікає приховано
(латентно) і виявлятися вже на рівні ускладнення – запалення легень.
Саме фізичне навантаження в гострий період сприяє декомпенсації
і розвитку ускладнень.
Ми представили базисні медико-гігієнічні уявлення про профілактику бронхіту в концептуалізованій формі. Але для цього, що ці знання
були включені в структуру здоров’язбережувальної компетентності
вчителя фізичної культури необхідно їх доповнити, хоча і представлений мінімум знань (minimum minimarum) у вигляді наративу є необхідним та обов’язковим рівнем. У такому вигляді зазначені знання
профілактики бронхіту залишаться недостатньо асимільованими та
усвідомленими фахівцями та малоймовірно, що перейдуть на рівень
інструментальних знань.
Ми вважаємо, що підходом, який дасть змогу зазначеним знанням
стати складовою компетентності, є розширення концепту через наратив (розповідь), що робить його операціональним, тобто, дієвим переводячи на когнітивному рівні в сферу мотивацій і практично орієнтованих знань, а також налагоджує зв’язки з попередніми знаннями. Цю
вісь навчання ми формуємо як «концепт – наратив». Вона реалізуватися перш за все в реальній комунікації в освітньому процесі, проявляючись також і через діалогічну природу [3] знань. Протилежний
напрям до зазначеного є інша вісь «наратив – концепт», коли знання
«стискуються» і концептуалізуються. В обох випадках відбувається
процес формування нових знань, що мають інструментальний
характер.
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Часто в освітньому процесі використовується наратив без переходу на рівень концептуалізації, або представляються готові концепти
усвідомити і використати, які майже неможливо. Ми ж пропонуємо ідею
руху як в напряму згортання знань – концептуалізації, так і при
розгортанні у формі наративу. Це деякою мірою співвідноситься з таким процесами як інтереорізація (перенесення всередину) і екстереорізація (перенесення на зовні), але дещо відрізняється від традиційного підходу, який містить таку важливу складову як висновки. В традиційній схемі висновки не завжди можуть бути концептами чи їх містити.
Концепти ж формують свою логіку і семантичну сітку, що відображається на результатах навчання.
Ми вважаємо, що при переході наративу в концепт і навпаки
відбуваються також процеси принципово близькі до тих, що описуються теорією етапності формування мисленєвих дій П. Я. Гальперіна.
Але в нашому випадку місцем цих феноменів є не формування
вербального мислення як в теорії П. Я. Гальперіна, а самі процеси
обробки знань та формування компетентностей.
Таким чином знання мають представлятися обов’язково як в формі розповіді, так і у вигляді концепту. Наступна вісь розвитку компетентності це вісь «концепт – праксис», де також те, що присутнє
в концепті, має можливість розгорнутися, а на рівні глибинних уявлень
особистості виступає аналогом «концепт – наратив». Необхідно відмітити також, що використання наративу актуально в зв’язку з тим, що
цей метод, актуалізуючи наративні схеми, бере участь у формуванні
поведінки людини [1], [6], [7]. Це особливо важливо для реалізації
здоров’язбережувальої компетентності в професійній діяльності вчителя фізичної культури, яка пов’язана перш за все з практикою та
містить виразний поведінковий аспект. Зазначені нами ідеї використовуються в процесі удосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителів фізичної культури у Вінницькому обласному інституті
післядипломної освіти педагогічних працівників.
Представимо вище описані підходи на прикладі концепту – перебіг бронхіту. В основі зазначеного концепту, який одночасно є і операціональним принципом, лежить ідея темпорального структурування
життя людини відповідно до проблеми, яка виникає. Часовий вимір
людини недостатньо представлений в педагогічному дискурсі, тому
наративний метод, як один з тих, що актуалізує темпоральність [1],
[2], антропологічного є адекватним для аналізу проблем профілактики
та феномену хвороби.
Поняття гострий бронхіт в собі містить цілу систему специфічних
дій, феноменів, що описуються відповідними наративами. Відповідно
поняття хронічний бронхіт відображає також складну реальність. Але
для того, щоб ці поняття гострий і хронічний диференціювати, необхідно зрозуміти і згадати принципи адаптації організму, морфофізіологічну організацію дихальної системи, вікові особливості дитини,
вчення про запалення та інші патологічні процеси, тобто звернутися до
фундаментальних знань про людину.
З іншого боку, розглядаючи приватну проблему дитини, що проявляється кашлем і поганим самопочуттям на уроці фізичної культури,
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та аналізуючи ситуацію педагог змушений проводити ті ж перетворення знань, для того щоб усвідомити рівень небезпеки для дитини.
Крім того, розуміючи прогноз та ускладнення, виробити оптимальну
освітню тактику. Тому розширюючи розуміння концепту через наратив
ми сприяємо як процесам фундаменталізації, так і технологізації.
Цікавим є досвід підготовки лікарів, де зазначені процеси реалізуються завдяки тривалому навчанню та широкій практиці, що формує уявлення про людський організм як систему обмежень та ризиків.
Крім того певні патологічні процеси, як і норма, репрезентуються
максимально точно і диференційовано у формі специфічних наративів,
що дає можливість фахівцю їх усвідомити і ефективно використати.
Актуалізуючи цю проблему з філософсько-методологічних позицій
необхідно відмітити ідею Г.-Г. Гадамера, який в роботі «Істина і метод»
[2] зазначає, що мовою висловлює себе (sich darstellt) сам світ і мовний досвід світу «абсолютний». В педагогічні освіті таке розуміння
людини необхідно активно впроваджувати перш за все з метою
збереження здоров’я учасників освітнього процесу.
Інноваційним аспектом зазначеного трансферу знань [4] профілактики бронхіту з медико-гігієнічної сфери в педагогіку буде приріст
знань як на особистісному рівні, так і на рівні професійного дискурсу.
Сама ідея руху по осі «концепт – наратив», «концепт – практика»
є також трансфером знань як на рівні особистості, так і у вигляді
комунікативної взаємодії.
Зазначений підхід формує єдину спрямованість між когнітивними
та емоційними компонентами професійної установки педагога, де
враховані обмеження та здатність оптимально і свідомо діяти в системі
ризиків. Такі професійні візії і установки сприяють реалізації ідеї
непривнесення шкоди вихованцям, що є більш важливим, ніж можлива
користь. Це відповідає сформованому ще в древності принципу «не
зашкодь» (Primum non nocere).
Висновки.
1. Для формування та удосконалення здоров’язбережувальної
компетентності вчителя фізичної культури може бути використаний
наративний підхід, що є співрозмірним до сутності людини і діалогічніної природи знань. Він дає можливість впливати на поведінкові,
аксіологічні, праксеологічні аспекти компетентності, а також актуалізує
чинник темпоральності, що відповідає природі людини, її екзистенційному баченню здоров'я та принципу «не зашкодь». В сумарному
ефекті разом із застосуванням класичних медико-гігієнічних концептів
і підходів це сприятиме розумінню обмежень і зон ризиків дитини та
формуванню у вчителя відповідальності, інтуїції, мудрості, гуманізму,
толерантності, доброти та зростанню рівня його професійної культури.
2. Як шляхи формування здоров'язбережувальної компетентності
ми виділяємо смислові осі «концепт – наратив», «концепт – практика».
Зазначені осі представляють собою можливі способи трансферу знань
як на рівні особистості, так і в умовах освітнього процесу. Вони сприяють також трансферу знань з медико-гігієнічної сфери в педагогіку
з ефектом формування нових знань. Зазначені підходи спрямовані на
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інструменталізацію мислення фахівця, а також сприяють процесам
фундаменталізації та технологізації.
3. Етиологічними (причиновими) факторами та чинниками ризику
бронхіту, а також виникнення ускладнень можуть бути освітні здоров'язбережувальні технології, в яких використовується переохолодження, перегрів, фізичне перевантаження, аромотерапія, вітамінотерапія та фітотерапія. Значну небезпеку для дитячого організму становить раннє навчання з 5-6 років, що робить дитину чутливою до
інфекційних та інших чинників на фоні структурно-функціональної
незрілості дихальної системи та інтенсифікації навчання.
4. При загостренні хронічного чи гострого бронхіту руховий
режим має бути обмеженим тому, що інтенсивне навантаження, а також дихальні вправи можуть привести до ускладнень. Особливо
небезпечним ускладненням бронхіту є запалення легень, яке в дітей
може розвинутися досить швидко – протягом кількох годин та
протікати приховано (без виразних симптомів).
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В статті розглядаються соціальні та культурні чинниками багатоманітності соціуму, схарактеризовано вплив соціокультурного компоненту освітнього простору на формування суспільного досвіду школярів та визначення
спрямованості їхньої життєдіяльності.

На сучасному етапі становлення й зміцнення України як незалежної держави відбулися істотні зміни насамперед у формах власності, політичній організації та соціокультурній структурі суспільства,
стосунках між особистістю й суспільством, в ідеології та суспільній
психології, соціокультурних орієнтаціях людей, особливо молоді. Ці
зміни не завжди вписуються в усталені ціннісні схеми, нерідко
суперечать традиційним уявленням і звичному способу життя. Їхнє
беззастережне, активне й творче сприйняття прогресивною частиною
українського суспільства межує з певною розгубленістю тих, хто звик
жити за усталеними нормами та життєвими стереотипами. У «ножиці»
цієї суперечності потрапляє молодь. І хоча більшість її віддає перевагу
прогресивним перетворенням, частка тих, хто ставиться до них із
сумнівом, залишається досить помітною.
Адже дитина може спостерігати, виявляти відмінності між людьми; порівнювати власних батьків з учителями, однокласниками, їх
батьками, новим соціальним оточенням; визначати «нових» носіїв добра, милосердя, любові. Вона прагне сприйняти, засвоїти і освоїти вимоги її соціокультурного середовища; завдяки діяльності (тобто, навчившись робити що-небудь самостійно), дитина відділяється і психологічно усвідомлює себе. Саме соціокультурні реалії є для школяра основою засвоєння соціо-культурного досвіду. Мобільність в соціокультурному середовищі, варіативність його форм створює умови для
виявлення ініціативи, самостійності, творчості, самоствердження.
Проблема розвитку соціальної активності школяра здатного «знайти»
місце в суспільстві, накопичувати індивідуальний та формувати соціокультурний досвід, що визначатиме спрямованість життєдіяльності
особистості, є надзвичайно актуальною. Людині, щоб стати і залишатися культурною особистістю, необхідна взаємодія в соціокультурному
середовищі, що містить поведінковий досвід і накопичені знання, як
засіб виявлення і задоволення індивідуальних потреб, включаючи інтелектуальне і емоційне спілкування. Адже без впливу культурних
традицій і культурного середовища особистість відбутися не може,
вона соціокультурна по своїй суті, але індивідуальна і неповторна за
способом свого існування. Саме культура концентрує досвід людства в
освоєнні природного і соціального світу, своєрідної «соціальної» пам’яті суспільства, соціокультурного середовища. Проте асиміляція культу-
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рних цінностей сама по собі ще не вирішує проблеми: щоб культура
була саме процесом, а не тільки сукупністю готових цінностей,
потрібний постійний саморозвиток людини. Якщо розглядати зв’язок
культури з процесами суспільного розвитку і виділити його суб’єктнийособовий аспект, то необхідно відзначити, що саме культура формує
і характеризує людину як діяльного суб’єкта цих процесів. У цьому
сенсі культура концентрує досвід людства в освоєнні природного
і соціального світу, на основі якого формуються, зберігаються, удосконалюються і передаються від покоління до покоління форми людської
ментальності. Людина стає особою у міру освоєння їм культур-ного
простору, своєрідної «соціальної пам’яті» суспільства, набуття якостей,
необхідних для життєдіяльності в суспільстві з історично заданими
культурними характеристиками.
З огляду на викладене вище, можна констатувати, що ефективність впливу соціокультурного середовища на соціальне становлення
особистості школяра забезпечується завдяки спрямованості на загальнолюдські норми і цінності, що сприймаються як власні; стійкості та
стабільності соціокультурного середовища; можливості «перетворювати» середовище з метою самореалізації; різноманітності соціокультурного середовища. Зміст діяльності вчителя, спрямований на забезпечення соціальних, духовних потреб учня сприяє використанню різних
видів досвіду, зокрема здоровий спосіб життя; моральний вибір;
позитивні міжособистісні відносини в усіх сферах життя; використання
культурних методів розумової і фізичної праці; самореалізація у творчій діяльності.
Однак, сучасний педагог має враховувати, що соціокультурне
середовище може здійснювати і негативний вплив на особистість, зокрема її соціальну активність. За визначенням Г. Костюка: «активність
– це здатність змінювати навколишню дійсність у відповідності до особистих потреб, поглядів, мети. Як риса особистості активність проявляється в енергійній, ініціативній діяльності, у праці, у навчанні, іграх.
Отже, зі складної структури цінностей і ціннісних орієнтацій
у сфері духовної культури в систему формування особистості включені
певні групи, а саме:
 перша: духовні цінності й ціннісні орієнтації загального характеру, пов'язані з усвідомленням значущості духовної культури в житті;
 друга: мовні орієнтації, адже мова – це один із найістотніших
компонентів духовної культури людини;
 третя: художньо-творчі цінності; орієнтація молоді на художньо-творчі види діяльності, її вибір у галузі літератури, кіномистецтва
тощо.
Людина не народжується особистістю, а стає нею на основі загальних психічних ознак homo sapіens і шляхом поетапного оволодіння
дитиною формами соціокультурної рефлексії, створеними в процесі
попереднього історичного розвитку людства. Головними рушійними
силами цього процесу є навчання й виховання, як спеціальні способи
каталізації культурно-психічного прогресу дітей.
Культурна багатоманітність є нейтральним терміном, що включає
всі відмінності між індивідами і групами. Соціокультурна багатома245

нітність означає відмінності, зумовлені соціальними чи культурними
чинниками, отже, з соціально-культурної точки зору багатоманітність
не є нейтральною, а включає проблеми дискримінації та нерівності. Це
питання є дуже актуальним у сфері освіти, адже, по-перше, вона
повинна підготувати конкурентоспроможних фахівців для глобалізованого ринку праці; по-друге, нерівноправна освіта учнів через їхню
іншомовність чи на-лежність до іншої культури веде до позбавлення їх
громадянських прав.
Відтак система освіти повинна адаптуватися до повноцінного
сприйняття різноманітності за допомогою диференційованих програм
і відповідного викладання. Масова імміграція змінює Європу: сьогодні
приїжджі становлять
10 % жителів у більшості країн Старого Світу, а у багатьох містах
їхня частка перевищує 30 %. Жителі континенту не могли передбачити, що іммігранти привезуть із собою неєвропейські цінності й культуру. Ще у середині ХХ ст. у Західній Європі фактично не було мусульман, а нині їх кількість сягає 17 млн осіб. Європейські експерти називають різноманітним таке суспільство, яке включає великі спільноти
етнічних і культурних меншин. Непорозуміння у такому суспільстві виникають через те, що люди, які приїздять з інших країн, за сучасними
поглядами, не зобов’язані змінювати свою культуру, щоб стати
громадянами нової держави, на відміну від того, як вважалося раніше.
Європа і Україна все ще не пристосувались до дедалі більшого
числа іммігрантів і біженців за останні сорок років, тому в епоху глобалізації повага до прав людини та відповідальність держави переходять на інший щабель. Така ситуація є важливою насамперед для
системи освіти, зокрема, у зв’язку із загостренням уваги до питання
культурної різноманітності, що необхідно врахувати у навчальних
програмах. У свою чергу, система освіти не існує в історичному і соціальному вакуумі, вона діє в рамках домінуючої культури з певними
політичними поглядами, відносинами, цінностями і нормами. Але ці
рамки не статичні, вони постійно змінюються, що стає очевидним,
якщо поглянути на нещодавно прийняте законодавство і реформи
у більшості європейських країн в галузі освіти і підготовки викладачів,
які мають наслідки для учнів з культурних та мовних меншин. Тому
життєво важливим є те, щоб сьогоднішні школярі вчилися ефективно
сприймати різні ідеї, цінності, культури, усвідомили зростаючу різноманітність суспільства, важливість виховання толерантного ставлення
до подібного плюралізму на користь суспільного розвитку. Не слідувати цьому означає сприяти створенню суспільства, де домінують
ворожнеча і міжнаціональні сутички.
Більшість країн світу багатонаціональні і багатомовні, хоча усвідомлення цього факту в деяких країнах відбулося зовсім недавно.
Історія взаємодії між культурами часом характеризується мирними відносинами, а часом – антагонізмом і конфліктами, навіть громадянською
війною. У деяких країнах, хоча й існують національні меншини, у результаті державотворення була загальноприйнята моно культурна та
мономовна орієнтація, заснована на понятті однорідної популяції, часто
під впливом домінуючої еліти. У подібних випадках національна єдність
246

і спільність підкреслюється асиміляцією меншин. Поняття «імміграція»
та «іммігрант» змінюються з плином часу – від адаптації до національних норм в плані культури, мови, світогляду і загальної поведінки до
все більшого визнання прав бути іншими, з акцентом на інтеграцію або
включення в плюралістичне суспільство і школу.
Досвід шкіл свідчить про те, що обмежене знання національної
мови більшості (як правило, мови, якою проводиться навчання)
є причиною низької успішності, труднощів у навчанні, які відчувають
на собі учні – представники національних меншин. Водночас діти,
у яких мова домашнього користування збігається з очікуваною в класі,
мають привілеї у процесі навчання. Саме вчителі та їхні вихованці
часто є представниками різних культур з відмінними стилями спілкування, різними уявленнями та цінностями. Це може спричиняти
непорозуміння та ставити дітей – вихідців із національних меншин
у невигідне становище.
Педагоги повинні враховувати цей факт і намагатися полегшити
навчання іншомовних учнів. Мова поступово стає питанням, яке розглядається і як інструмент культури, і як ознака ідентичності та приналежності, і як засіб комунікації. Вивчення національної мови (мов)
розглядається як важливий інструмент для здобуття освіти, досягнення
успіху в школі і є ключем до отримання доступу до демократичних
і соціальних інститутів, що є ознакою успішної інтеграції. У соціальних
відносинах спільна мова є інструментом для соціальної взаємодії,
обміну досвідом і засобом для створення соціальних зв’язків і довіри.
У класах використання декількох мов є скоріше правилом, ніж
винятком. Раніше вважали, що нормою є володіння однією мовою
і кожна особа має одну (і лише одну) рідну мову.
Виходячи з цього, для спілкування і навчання було затверджено
одно-мовні норми, проте стереомовний, багатомовний підхід має більше переваг для загального розвитку і спілкування. Двомовні молоді
люди виявляють більшу пізнавальну гнучкість і певну здатність
знаходити кілька вирішень проблеми. Той факт, що їм доводиться гратися словами і їхніми значеннями, пришвидшує розвиток поняттєвого
мислення і стимулює творчість. Багатомовність сприяє складнішому
розумінню світу. Місце, що відводиться багатомовності, є до деякої
міри показником демократичного здоров’я освітніх і суспільних закладів. Але двомовні та багатомовні люди – це більше, ніж просто показник – вони визначають суспільство завтрашнього дня: ще більш
багатокультурне, багатомовне й етнічно змішане. Водночас у вчителів
робота з багатомовними класами викликає великі труднощі, що
вимагає коригування програм підготовки вчителів. Вивчення іноземних
мов також досягло нового статусу, який є ключовим для зміцнення
зв’язків в Європі і на міжнародному рівні в епоху глобалізації.
Доцільним є розвиток в учителів культурної компетентності, вміння
бути посередником культур, тобто вміти інтерпретувати культурні
символи з одного культурного контексту в інший.
Отже, в умовах багатонаціонального середовища України система
освіти повинна бути спрямована на формування особистості, готової до
міжкультурної взаємодії, що передбачає сприйняття культурного
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плюралізму, здатність орієнтуватися в складному соціокультурному
просторі, толерантність, позитивне ставлення і почуття поваги до
людини незалежно від її національного походження.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ
В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
У статті розглядаються основні особливості навчання дорослих в умовах
післядипломної освіти та можливості використання тренінгових методів
навчання у процесі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Психологічною основою післядипломної освіти є концепція професійного становлення особистості, сутність якої полягає в постійному
професійному розвитку особистості, адекватному змінам у професійній
діяльності та соціально-економічним умовам. Тобто метою післядипломної освіти є задоволення вищих потреб особистості в розвитку
і саморозвитку, самоактуалізації.
Основними завданнями післядипломної освіти педагогів є: формування позитивної установки на інноваційну діяльність і мотивування
до професійного зростання та кар'єри; збагачення соціально-професійної та спеціальної компетентності фахівця; розвиток аутокомпетентності; забезпечення соціально-професійного самозбереження спеціаліста; подолання психологічних бар'єрів професійного розвитку та професійних деструкцій (криз, деформацій, стагнації); психологічна перебудова професійної свідомості особистості в умовах впровадження
інновацій; формування нових сценаріїв професійного розвитку і адекватних їм репертуарів професійної поведінки; розвиток здатності до
саморегуляції емоційно-афективної сфери; корекція професійної ідентичності в залежності від соціально-професійного статусу та віку
педагога; розвиток ключових кваліфікацій і соціально-професійних
компетенцій.
Однією з форм післядипломної освіти виступає курсове модульне
навчання (підвищення кваліфікації), результатом якого має стати
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зростання професіоналізму, психологічного потенціалу, формування
професійної рефлексії та професійне виховання педагогів.
Технології навчання, що використовуються в системі післядипломної освіти, визначаються наступними психологічними особливостями дорослих: невисоким рівнем навченості, що зумовлено пов’язаним з
віком зниженням як здатності вчитися, так й пізнавальних здібностей
взагалі; умовною готовністю до професійного навчання, що визначається істотними відмінностями навчальної і професійної діяльності.
Важливою функцією післядипломної освіти також є професійне
самозбереження фахівця. Доросла людина, як правило, завантажена
поточними професійними і побутовими справами, й тому, час, відведений на навчання, строго регламентований. Це не дозволяє повністю
зануритися в новий тип діяльності – тобто бути тільки учнем.
Вікові особливості фахівця визначають особливості розумових
процесів. Так, з роками ємність пам'яті людини починає знижуватися,
мислення стає менш оперативним і гнучким. Накопичений професійний
досвід послаблює бажання включитися в освітній простір, пригнічує
пізнавальну активність, мотивацію до навчання. З іншого боку, використання у навчальному процесі наявних знань може зробити навчання більш успішним.
Крім того, у фахівця вже існують психологічні бар'єри, тобто внутрішні перешкоди (небажання, боязнь, невпевненість), що заважають
успішно працювати. В результаті людина намагається «фільтрувати»
вплив зовнішнього середовища, вибираючи з потоку інформації тільки
ту, яку вона може засвоїти, доповнюючи вже накопичений досвід. Але
те уявлення про світ, що склалося, перешкоджає творчому процесу,
перешкоджає засвоєнню нового. У середньому віці механізми захисту
досить жорстко і міцно закріплені в структурі особистості. Вони активно функціонують, виконуючи роль фільтрів і забезпечуючи внутрішній
спокій системи в цілому.
Тому, для організації післядипломної освіти педагогів, на наш
погляд, необхідно спочатку спробувати змінити позиції і установки
слухача, а потім викладати нові знання, щоб останні не вступали
в протиріччя з поглядами спеціаліста та не викликали у нього психологічний захист щодо нових підходів. Тільки при цій умові будуть повністю реалізовані механізми перепідготовки, які полягають в перебудові діяльності, яка вже склалася, тобто включення нової дії до
складу вже сформованої діяльності, зміна мотиваційних установок та
надання їм нового змісту, зміна самооцінки, інтерференція (вплив
зміни одних елементів діяльності іншими). Для самого суб'єкта післядипломної освіти це – процес до-формування або переформування
професійної діяльності в сфері спілкування та власної особистості,
подолання негативних установок у професійній діяльності, самовизначення гальмуючого впливу минулого досвіду і психологічної самозахисту на професійний розвиток.
Тобто, в післядипломній педагогічній освіті існує необхідність
трансформації професійних мотивів фахівців у мотиви самовизначення
і саморозвитку, для чого доцільно в умовах безперервної освіти використовувати активні форми навчання, такі як навчально-педагогічні
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ігри та тренінги [6]. Використання тренінгу, який має, цілісність в плані
моделювання предметного і соціального змісту психологічної діяльності, дозволить здійснювати психологічний супровід післядипломної
освіти педагогів в руслі контекстного підходу [7].
Соціально-психологічний тренінг (СПТ) в широкому сенсі розуміється як система активної підготовки до спілкування, метою якої
є підвищення компетентності у сфері спілкування та вдосконалення
комунікативного поведінки особистості (О. А. Брильова, В. Л. Гайда,
Ю. М. Ємельянов, В. П. Захаров, Н. Ю. Хрящева, Г. А. Ковальов,
Е. Мелибруда, Л. А. Петровська, К. Рудестам, ін.). Так, Л. А. Петровська всі форми СПТ ділить на дві групи: ті, що орієнтовані на розвиток
спеціальних умінь (їх можна класифікувати за трьома сферами
спілкування – комунікативні, перцептивні та інтерактивні), і ті, що
орієнтовані на поглиблення досвіду аналізу ситуації в цілому [8].
Завдання СПТ мають відношення як до особистості, так й до групи
в цілому. Традиційно завданнями СПТ вважаються: 1) отримання знань
в сфері особистості і групи; 2) формування та розвиток навичок
спілкування; 3) корекція і розвиток особистості; 4) формування,
корекція і розвиток установок для успішного спілкування; 5) розвиток
здатності адекватно сприймати і оцінювати як самого себе, так й інших
людей, а також стосунки між людьми.
Активне соціальне, або групове навчання як науково-практичний
напрямок, що допомагає вирішувати психологічні та соціально-психологічні проблеми індивідів, займає міцне місце в системі соціальнопсихологічної допомоги людям. Кожний з існуючих напрямків в даній
сфері має різні теоретичні витоки (біхевіоризм, фрейдизм, гуманістична психологія, інтеракціонізм та ін. ) і швидше являє собою різноманітний і еклектичний конгломерат, що обумовлений теоретичними
орієнтаціями різних підходів [2].
Ще у середині ХХ століття в зарубіжній педагогіці гостро постала
проблема навчання педагогів гнучкості, нестандартності мислення,
відмови від консерватизму, готовності до перегляду звичної педагогічної філософії, в результаті чого загальні схеми поведінкових тренінгів
були перенесені в шкільну дійсність з метою надання допомоги вчителю та підвищення академічної успішності учнів. При цьому використовувалися різні методи тренінгів: навчання способам поведінки,
групові дискусії, рольові ігри, аналіз педагогічних ситуацій тощо.
Особливостями такої роботи з педагогами були комунікація в групі,
публічна репрезентація процесу спілкування, створення атмосфери
спільного навчання. По мірі освоєння тренінгового курсу вчителі, як
правило, починали перебудовувати свою діяльність щодо нових
уявлень. Але чіткої відповіді на питання: що змінюється в ході тренінгу
– навички організації поведінки або більш глибокі складові особистості
вчителя, – не було.
З точки зору сучасного наукового психологічного досвіду і спираючись на практичний досвід тренінгової роботи, для перебудови
установок педагогів щодо «осмисленого навчання» (тобто навчання,
спрямованого на засвоєння смислів як елементів особистісного
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досвіду) застосування активних методів у навчанні педагогів можливо
з урахуванням положень психологічної науки [7].
По-перше, існуючи у структурі особистості установки не існують
ізольовано, а значить змінювати їх без визначення взаємозв'язку
з іншими психологічними феноменами навряд чи можливо. Так, будьяка перебудова установок неминуче викликає емоційні прояви у вигляді переживань, що найчастіше мають негативну модальність. Помилковою виявляється сама позиція, яка передбачає, що гуманістичні
установки можуть з'явитися замість авторитарних в умовах тренінгового процесу, побудованого на гуманістичній основі, тобто без всякої
директивності, на базі емпатичного розуміння (формування якого є метою тренінгу), без певного «насильства» особистості над собою.
Радість «вільного навчання», яку в даному випадку відчувають
педагоги, є тільки наслідком процесів, які самі по собі можуть бути
доволі важкими, коли мова йде про зміну установок вчителя.
По-друге, установки не можуть бути змінені, якщо не буде змінюватися весь професійний образ світу, система смислів і цінностей, які
лежать в його основі. Сьогодні теорія про «професійний образ світу»
є досить розвиненою (О. А. Вербицький, Б. С. Братусь, Є. О. Климов,
О. М. Краснорядцева, О. М. Леонтьєв, С. Д. Смирнов та ін. ), згідно
чого можна стверджувати, що зміна образу світу одночасно веде до
зміни способу життя, особистісного способу буття людини в світі, що
задає педагогічна професія. Це супроводжується емоціями, що
відображають смисли і цінності людини щодо явищ світу [3] і до яких
актуалізуються установки як готовність до реалізації певної поведінки.
По-третє, в основі перебудови установок, так чи інакше, завжди
лежить конфлікт, який в самій загальній формі можна зрозуміти як
суперечність між рівнями особистісної організації педагога [3]. Цей
конфлікт полягає, з одного боку, в тенденції діяти у відповідності
з усталеними смислами («треба!»), а з іншого – можливістю змінити
звичну поведінку заради більш високих смислів (цінностей). Цей
конфлікт можна описати як суперечність між особистісно-настановною
та настановно-смисловою регуляціями [4]. Важливо, щоб в організованій спільній діяльності (в процесі тренінгу) ця суперечність викривалась, тоді це буде призводити до актуалізації особистісного творчого
потенціалу, до зміни ціннісно-смислових складових професійного
образу світу і до трансформації установок в єдиному процесі спільної
діяльності та спільної розумової діяльності (або спільної продуктивної
діяльності [5]), в яку перетворюється психолого-педагогічний тренінг.
Висновки. Таким чином, досвід, накопичений у психологічній
і педагогічній науках щодо використання соціально-психологічного
тренінгу в практиці підвищення ефективності професійної діяльності,
може бути використаний в якості дидактичного засобу професійнопедагогічної підготовки та перепідготовки фахівців. Однак, необхідно
враховувати, що уникнути безсистемного запозичення елементів
досвіду, отриманого в різних сферах життєдіяльності та прив'язаного
до конкретних ситуацій, можна тільки у випадку, коли позитивний
досвід буде відповідно оцінений і відібраний, включений в нову
систему. В даному випадку для нас такою виступає система
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безперервної освіти педагогів, що орієнтована на
суб'єкт-суб'єктну парадигму професійної діяльності.

гуманістичну,
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Шевцова Т. Ф. *
ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ
У статті розкрито актуальність проблеми формування громадянина,
патріота України, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої
особистості, готової протистояти викликам глобалізації життя, до якої
б національності вона не належала.

Україна – країна багатонаціональна. Держава Україна є Батьківщиною для всіх громадян, які живуть на її території. Групи громадян,
що мають іншу національність, ніж корінна нація, є національними
меншинами. Українська держава гарантує всім народам, національним
групам, що проживають на її території, рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права. Український народ вибудовує демократичну
державу, громадянами якої є представники багатьох національностей.
Таке право закріплюється в Конституції України і підтримується державою. У нашій країні, як і в усіх державах, поруч з українцями проживають росіяни, білоруси, євреї, молдавани, болгари, поляки та інші.
Нам, учителям, приходиться навчати і виховувати євреїв та турків –
месхетинців, корейців та циган, росіян та татар. Ми за українську
Україну, у якій вільно почувалися б усі національні меншини, але
цілковито розкуто, вільно, саме як господарі держави, як корінний
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народ, почувалися б українці зі своєю мовою, культурою, національною освітою. Питання виховання дітей різних національностей – громадян України, завжди привертали увагу педагогів. У наш час, коли
відбуваються докорінні зміни суспільного життя, переосмислюються соціокультурні цінності, вони набувають особливої актуальності. Сьогодні
іде боротьба України з російською агресією, відбулася тимчасова
окупація Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. З огляду
на виклики, які постали перед країною, перед педагогічними працівниками стоїть надзвичайно важливе та невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина, патріота рідної землі. Внаслідок цього зростають вимоги до удосконалення навчально-виховного процесу
загальноосвітньої школи. Прикро, але сучасна школа ще недостатньо
приділяє уваги вихованню підростаючого покоління, хоча декларацій
з цього приводу робиться достатньо. «Діти живуть щохвилини, щогодини, щодня, живуть невпинно й безупинно» – писав великий педагог
Ш. Амонашвілі. Учень – це завжди Людина з великої літери. Сьогодні
нам треба використати усі можливості, щоб виховати здорову та щасливу людину, яка зможе жити і працювати на благо нашої Батьківщини
– України.
Важлива роль у цьому напрямку належить урокам географії.
Завдання вчителя географії – навчити дитину бачити природу, сприймати її гармонію, відчувати її, адекватно оцінювати прекрасне й творити його навколо себе і в собі. Вивчення географії – це спільна
діяльність розуму і серця. Одним із пріоритетних завдань географії
була й залишається робота з виховання в учнів любові до рідного
краю, до своєї Батьківщини. На місцевому матеріалі учитель має
виховувати моральні, трудові, естетичні, патріотичні якості учня. Мета
моєї статті – ще раз привернути увагу учителів географії до необхідності постійно проводити виховну роботу на кожному уроці, у кожному
класі, особливо при вивчені географії України. Саме таким чином
можна реалізувати головне завдання школи – підготувати дітей до
активного життя в суспільстві, тобто соціалізувати їх. Формування
почуття гідності, щастя жити у цій державі людям різних національностей належить урокам географії.
Шкільна географічна освіта відіграє важливу роль у політичній,
соціальній, етичній, естетичній та екологічній освіті. Вона забезпечує
розвиток взаєморозуміння, толерантності, спрямованих на підтримку
миру між народами через такі принципи: повага до людей різних
національностей, їх культури, історії, поглядів і способів життя, усвідомлення не лише прав, але й обов’язків кожної людини, країни
у ставленні одна до одної, розуміння необхідності міжнародної
солідарності й співпраці, готовності кожного громадянина брати участь
у вирішенні тих чи інших проблем.
Фізичній і економічній географії належить особливо велика роль
у вихованні в учнів патріотизму, гордості за свою Батьківщину, почуттів поваги до інших народів, різних країн. Кожна тема, кожний урок
містять політико-виховну інформацію, усвідомлене сприйняття якої
учнями сприяє переконаності – кращого місця, ніж рідний дім немає
у цілому світі. Духовний потенціал українського народу – це найбіль253

ший скарб нашого народу. Якщо ця істинна буде усвідомлена, ніякі
економічні кризи чи складнощі не зможуть вплинути на хід подій
у нашій державі. Саме географія сприяє вихованню любові до рідного
краю, до рідної землі. Почуття патріотизму, національної свідомості
неможливо без міцних знань про свою землю, свою Батьківщину.
Херсонщина яскрава перлина величної України. Херсонщина –
край багатонаціональний. Національний склад населення Херсонської
області станом на 2001 рік був такий: українці – 82,00 %, росіяни –
14,9%, білоруси – 0,70 %, татари – 0,46 %, вірмени – 0,39 %,
молдовани – 0,36 %, турки – 0,32 %, кримські татари – 0,18 %, цигани
– 0,15 %, євреї – 0,15 %, а також турки – месхетинці, німці, румуни,
шведи, французи, чехи, грузини та інші. Учителі географії докладають
багато зусиль щоб любов до рідної природи стала реальністю і національною гордістю молодого покоління. Патріотичне виховання
є передумовою формування почуттів інтернаціоналізму. Український
поет В. Сосюра писав: «Не можна любити народів других, коли ти не
любиш Вкраїну!».
Україна реально є поліетнічною країною. Згідно Основному закону – Конституції України усі народи мають однакові права, закон гарантує збереження рідної мови, культурних традицій, обрядів. Власне,
з констатації такого її характеру починається текст Основного Закону.
Перше речення преамбули Конституції містить визначення: «Український народ – громадяни України всіх національностей». Належність
до народу України визначається не етнічним походженням людини, а її
громадянством, тобто правовим зв’язком з державою.
Я запитую в себе, питаю у вас, у людей,
Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці,
Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день,
Коли ми перестали гордитись, що ми українці! …
І що ми в Україні – таки ж український народ,
А не просто населення, як це у звітах дається.

Ці слова Теодора Кукурудзи ятрять серце, пробивають розум
і душу дітям різних національностей. «Можна все на світі вибирати,
сину, вибрати не можна тільки Батьківщину». Наша держава сприяє
консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості,
традицій і культури, розвиткові етнічної, культурної, мовної та
релігійної самобутності всіх народів і національних меншин, які
проживають в Україні.
На уроках у 8-му і 9-му класах під час вивчення матеріалу про
природу та господарство України відбувається формування почуття
приналежності до великого українського народу, яким ми є; гордості
і любові до нашої культури і традицій. У дітей від захвату горять очі,
вони запитують: «То наша культура та історія така ж давня, як
і Стародавнього Єгипту?», та переконливо стверджують: «Наша природа не менш прекрасна, ніж природа екзотичних куточків світу!». Правильно поставлене вивчення фізичної географії привчає учнів бачити
прекрасне в природному середовищі рідного краю, цінувати і берегти
природу, охороняти її, примножувати її багатства. На уроках, засобами
географії, необхідно виховувати в дитини кращі моральні якості: патріотизм, дружбу, взаємодопомогу, людяність, чуйність, уміння перебо254

рювати труднощі і досягати поставленої мети, прагнення бути корисним суспільству, зробити і свій внесок у розбудову нашої держави.
Вивчення економічної географії надає ще більші можливості для
патріотичного виховання учнів різних національностей. Знайомлячи
учнів з працею людей, завжди можна виділити таке, що позитивно
впливає на почуття учнів, сприяє вихованню в них поваги до людей
праці, які споруджують заводи, оброблюють поля, садять сади. Українці – нація хліборобів. Учителю необхідно довести дітям, що український народ працелюбний і здатний до всякої роботи, милосердний,
талановитий, з почуттям обов'язку перед родиною та державою, а головне, з високим почуттям власної гідності! При вивчені теми «Легка
промисловість», чому б не розповісти учням про вишивані сорочки, про
майстерність рук чоловічих, які знаються на гончарній справі. При
вивчені харчової промисловості розкрити особливості унікальної
української кухні.
Чудовим методом виховання в учнів почуття радості, щастя,
любові до рідного краю є творчість художників, поетів, композиторів.
«Де б я не був, незалежно від відстані,
Всюди я з гордістю друзі кажу:
«Я із Херсонщини, з Голої Пристані,
В серці свій край бережу»
(М. Тіль, житель Голої Пристані)

Більшість розумових якостей людини зароджуються в дитячі,
шкільні роки. Любов до рідного краю, повага до трудівників колгоспу,
заводу, бажання бачити своє рідне місто, село ще кращими і процвітаючим – всі ці почуття у великій мірі залежать від того, як вони
були закладені дітям в шкільні роки.
«Коли під Казанню на Волзі морози
І протяги вітру різкі,
У нас під Херсоном цвітуть абрикоси
І роси на травах легкі.
Гостинні тут люди, приймуть як годиться,
Трудяги кількох поколінь,
За хліб – паляницю, за сіль і водицю,
За все вам доземний уклін.
(В. Корчагін)

Знання особливостей природи своєї території, закономірностей її
розвитку і використання цих знань на уроках фізичної та економічної
географії я вважаю одним із основних завдань у викладанні предмету.
Екскурсії у природу мають велике значення для виховання в учнів
почуття патріотизму: тут у всій повноті розкривається чарівність рідного краю і велич Батьківщини. Під час екскурсій і походів учні на
конкретних прикладах переконуються у практичному значенні географічних знань і досліджень для господарської діяльності людини.
Теоретико-практичні джерела опрацьовані у ході дослідження
обраної проблеми свідчать про те що у глобальному світовому суспільстві молодь не повинна втрачати свою індивідуальність, глибоке
відчуття єдності з українським народом (будь – якої б національності
вони не були), повагу до його духовних, моральних і культурних
надбань. Новий час потребує розумних, дбайливих господарів. Саме
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таким має бути випускник навчального закладу, будівник майбутнього
України: конкурентоспроможним на ринку праці, всебічно освіченим,
з високим рівнем ерудиції, дбайливим господарем на своїй землі,
справжнім патріотом. Наші учні, громадяни України різних національностей, повинні бачити майбутню Україну міцною, політично стабільною, економічно розвиненою та екологічно захищеною соборною
державою українського народу, яка є повним господарем на своїй
території, забезпечує права українців і національних меншин, реалізує
принцип соціальної справедливості, піклується про українську діаспору, активно співпрацює на міжнародних рівнях. Творити Україну –
значить гарантувати кожній людині право на її материнську мову, на
національне самоусвідомлення. Прагнучи власного етнічного самовизначення, національні меншини мусять орієнтуватися і на кінцеву мету
українського виховання, що ґрунтується на ідеології української державності – становлення громадянськості й державницького патріотизму. Бо всіх членів суспільства об'єднує обов'язок громадянина і спільна
держава є для них найбільшим добром. Не кожен може бути українським націоналістом, але кожен повинен виконувати обов'язки
громадянина. З цього випливає, що виховання молоді, яка репрезентує
національну меншину, повинно поєднувати в собі орієнтацію на
обов'язки громадянина України, уважне ставлення до власних національно-культурних (етнічних) потреб та повагу до національних
особливостей корінної нації.
Література:
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІЗУЮЧОГО
ПРОСТОРУ
У статті схарактеризовано сутність управління процесом формування
соціалізую чого простору, акцентовано увагу на ролі інноваційних підходів
у підвищенні ефективності діяльності управлінської команди.

Головними завданнями освіти в Україні є виховання громадянина
України, формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманно почуття власної гідності, повага до прав і свобод
людини, свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина, гордість за свою Батьківщину, здатність до саморозуміння і самовдосконалення, активної участі у соціальному житті країни. У формуванні
означених важливих якостей, розвитку соціальної компетентності,
вихованні особистості громадянина сучасної демократичної держави
важливе місце займає середовище – все те, що оточує дитину від
народження до кінця життя, починаючи з сім’ї, шкільного оточення
і завершуючи середовищем соціальним, у якому вона народжується
і яке створює умови для її розвитку і виховання.
У національній стратегії розвитку освіти в Україні на 20122021 рр. робиться наголос на тому, що одним з пріоритетних напрямків
державної освітньої політики має стати побудова ефективної системи
національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді. Протягом 2013-2018 рр., розв’язуючи завдання державного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України,
науково-методичною проблемою області є «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі». Метою її є подолання
негативних явищ в освітньому просторі й пошук більш ефективних
шляхів, форм і методів соціалізації особистості, створення моделі
інноваційного освітнього простору, основою якого є соціалізуючий
вплив кожного його суб’єкта. «Школа без мети, що птах без крил.
Потрібно знайти таку мету, котра захопила б вчителів, дітей, батьків.
Тоді цікаво жити, вчитись, творити. Велика мета підіймає колектив над
буденним, об’єднує його, дає натхнення», – казав наш великий
український педагог О. А. Захаренко.
Школа на селі – це своєрідний оберіг, добрий дім і теплий вогник
для дітей і дорослих. Тому адміністрація школи свою управлінську
діяльність зосереджує на відпрацюванні моделі адаптивного управління, що дає змогу максимально реалізувати можливості кожного
учасника навчально-виховного процесу: вчителя, учня, батьків. Тому
річний цикл управління школою починається з визначення мети й завдань, які конкретизуються та знаходять своє відображення в різних
заходах, що передбачені річним планом роботи школи. Виконання
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таких заходів, створення необхідних для цього умов вимагають від
директора великих зусиль.
Організаційна праця директора школи є основним робочим етапом процесу управління. Вона складається з великої кількості різноманітних організаційних дій. Досвід переконує, що виконання плану
роботи школи неможливе без розподілу обов’язків між членами адміністрації та розмежування їхніх функціональних завдань, розстановки
педагогічних кадрів і визначення кожному вчителю навчального навантаження та інших доручень, які пов’язані з виконанням ними
професійного обов’язку. Розв’язуючи ці завдання, важливо враховувати знання справи кожним педагогом, їхній досвід, ентузіазм, ініціативність, педагогічну майстерність, бажання працювати творчо та
багато інших умінь і навичок. Надзвичайно відповідальним моментом
у розстановці кадрів є призначення класних керівників, завідувачів
навчальних кабінетів, керівників методичних об’єднань. Найголовніше
в роботі директора – це вміння знайти спільну мову з кожним працівником школи. Важливо, щоб кожен – член адміністрації, учитель, класний керівник, а також учень чи батько – був поставлений директором
у позицію вдумливого, відповідального творчого працівника, щоб вони
завжди приходили за допомогою та порадою. Тому управлінська діяльність адміністрації Трифонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Великоолександрівської районної ради спрямована на розвиток
креативних здібностей, у першу чергу, педагогів. Для ефективного
виконання поставлених завдань рішенням педагогічної ради було
затверджено робочі групи педагогічних працівників школи, які
протягом року працювали над розробкою довгострокових проектів
таких як «Рейтингова система – стимул бути кращим», «Дистанційне
навчання як форма організації навчально-виховного процесу».
Рейтингова система оцінювання (РСО) діяльності учнів та учнівських
колективів нами запроваджена з метою:
 визначення індивідуального інтегрованого результату участі
учнів у життєдіяльності школи, підвищення мотивації до навчання,
участі в олімпіадному, науково-дослідницькому русі, в культурноспортивному житті класу, зокрема та навчального закладу, загалом;
 визначення ступеня громадської активності школярів;
 створення умов для більш об’єктивного, адекватного та індивідуально спрямованого педагогічного впливу й педагогічної рефлексії.
Практичні рекомендації, розроблені робочими групами, щодо
реалізації довгострокових проектів увійшли в практичну діяльність
учителів та учнів. Відповідно до них виховна робота в школі спирається на основні шість принципів виховання:
1) Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
(проект «Історія села Трифонівка»);
2) Ціннісне ставлення до себе (проект «Модель випускника
школи як творця власного життя»);
3) Ціннісне ставлення до праці (проект «Трифонівські майстрині»);
4) Ціннісне ставлення до людей (проект «Історія Школи. Вчителі
– ветерани педагогічної ниви»);
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5) Ціннісне ставлення до природи (Спільний соціальний проект
школа-сільська рада «Моє село – моя турбота. Паркова зона села»);
6) Ціннісне ставлення до мистецтва (проект «Культурне життя
села Трифонівка»).
Управління виховним процесом школи направлене на забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій,
вивчення родоводу, залучення дітей до вивчення народних звичаїв,
обрядів, виховання національної свідомості і самосвідомості. І сприяють цьому учнівські проекти, кінцевим результатом яких є оформлення
сільського історико-краєзнавчого музею.
Таким чином, у своїй управлінській діяльності адміністрація
школи прагне реалізувати принципи демократизації, гуманізації, орієнтації на інноваційні процеси, на формування творчої особистості,
а також принципи справедливості, ініціативи, стабільності педагогічного та учнівського колективів. Тому в роботі ми намагаємось поєднувати
класичні і оновлені підходи до управлінської діяльності, що і допомогло
нам сформувати творчий колектив однодумців, залучити батьків і громадськість до розв'язання проблем школи. Дійсно, поки є, поки вирує
творчий запал, натхнення, то повноцінно живе і кожен вчитель, і школярі, і вся школа. І саме за таких умов здобуваються нові досягнення
у вихованні і навчанні дітей, зростає педагогічна майстерність учителя.
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АВТОРИТЕТ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК ОЗНАКА
ЇЇ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ
У роботі схарактеризовано ключові виклики функціонування сільської
школи, а також фактори та умови, які пливають на ефективність організації
навчально-виховного процесу в школі та обумовлюють і специфіку
управління педагогічним процесом.

Цілі соціально-економічного розвитку України обумовили актуальність проблему рівного доступу до якісної освіти всіх верств
населення. Тому сільська школа, що посідає особливе місце у розвитку
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місцевої громади, наразі виконує не лише педагогічну, а й соціальну
функцію. ЇЇ сутність відповідає суспільному замовленню, яке стоїть
перед освітянами – сформувати особистість, здатну до професійного
самовизначення, самореалізації життєвих планів і соціальної взаємодії.
Для того, щоб реалізувати це завдання сучасному навчальному
закладу, незалежно від типу, місцезнаходження чи підпорядкування,
необхідно консолідувати зусилля всіх суб’єктів освіти – учителів, учнів
та їхніх батьків, представників влади й громадськості. Адже на
забезпечення необхідних умов для ефективної організації навчальновиховного процесу в школі суттєво впливають соціальні фактори, вони
ж обумовлюють і специфіку управління педагогічним процесом. Тому
виклики сільської освіти є найбільш гострими в умовах якісної модернізації освітньої галузі, яка виступає провідним фактором розвитку
держави. Ці питання були висвітлені у Постанові Верховної Ради України парламентських слухань на тему: «Освіта в сільській місцевості:
кризові тенденції та шляхи їх подолання» 14 березня 2012 року, де
відзначається, що проблеми розвитку закладів системи загальної
середньої освіти у сільській місцевості особливо загострилися і стали
очевидними у період переходу економіки на ринкові відносини, коли
сільська школа залишилася поза увагою аграрних виробництв, як
і проблема розвитку села в цілому [1].
Слід зазначити, що економічні та соціокультурні особливості села
досить специфічні і не завжди сприяють формуванню мотивації до
навчання у всіх дітей. А тому перед керівниками, педагогічними
колективами сільських шкіл стоїть складне завдання – створити такі
умови, щоб кожен учень, яким би посереднім не був рівень його
здібностей, мав змогу успішно реалізувати особистісний потенціал
у будь-якому виді навчально-пізнавальної діяльності. Проте нині школа
повинна орієнтуватися не лише на інтереси учня, але й на потреби
суспільства, задля чого – поєднати практику ефективної передачі
знань із мотиваціями особи та прагматичними вимогами соціуму [3].
Окреслена проблема якраз і полягає у подоланні поки що існуючого
розриву між реальними результатами навчання випускника сільської
школи та його запитом стосовно отримання якісних освітніх послуг,
пов’язаних, насамперед, з майбутнім професійним вибором. У пошуку
шляхів розв’язання цієї соціально-педагогічної проблеми педагогічний
колектив поставив за мету створити таку систему навчання і виховання учнів, яка б сприяла розвитку і формуванню соціально зрілої,
працелюбної, творчої особистості, яка має грунтовні знання, володіє
науковими основами пошуково-дослідницької діяльності, гуманістичним світоглядом [2].
Однією з умов становлення й розвитку саме такої освітньої системи ми розглядаємо ефективне управління – забезпечення умов для
виявлення обдарувань і здібностей дітей, розвитку та саморозвитку їх
здібностей (інтелектуальних, пізнавальних, творчих, лідерських, художніх), а також для розкриття й збагачення професійного потенціалу
вчителя. Діалог, співпраця, партнерство, на наш погляд, є ключовими
чинниками сучасного менеджменту, які потребують від керівництва
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практичного втілення в управлінській діяльності принципів поваги,
довіри, закономірності колективного та індивідуального успіху.
З огляду на це підвищується актуальність такого традиційного
поняття як «авторитет» школи, необхідність формування якого спричинюється наступними чинниками:
 наявністю конкуренції серед шкіл, що знаходяться у межах
однієї території в боротьбі за набір учнів та збереження контингенту;
 необхідністю пошуку додаткових ресурсів для зміцнення
іміджу школи: фінансових, інформаційних, людських тощо;
 зростанням професійних потреб учителів, зокрема у саморозвитку;
 потребою у формуванні довіри та мотивації всіх учасників
навчально-виховного процесу до здійснення освітніх інновацій.
Досвід інноваційної діяльності свідчить про те, що формування
іміджу є першим кроком для побудови школи «соціального успіху» та її
подальшого стратегічного розвитку (Рис. 1).
Якість партнерських
зв’язків

ІМІДЖ
авторитет
Підвищення
конкурентоспроможності

Інвестиційний фонд

Рис. 1. Схема процесу формування авторитету навчального закладу

Як бачимо, авторитет є результатом іміджевої політики керівників
школи. Водночас імідж вважається складовою авторитету (Рис. 2).
Розглянемо, яким чином можна спрямувати діяльність педагогічного, учнівського та батьківського колективів на створення стійкого
авторитету навчального закладу.
Авторитет школи

Імідж

Авторитет
першої особи

Відгуки
громади

Організаційна
культура

Рис. 2. Складові авторитету навчального закладу

Так, нами впродовж 3 років було реалізовано управлінський проект «Авторитет школи». На початку його створення нами було проведене анкетування вчителів, учнів, батьків, що дозволило з’ясувати,
якою вони бачать нашу школу у майбутньому, що заважає її розвитку.
На підставі висловлених думок склали своєрідний «банк ідей»,
який визначив зміст інноваційних змін у навчально-виховному процесі,
позакласній виховні роботі, в управлінні школою.
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Очікувані результати щодо розвитку авторитету школи ми охарактеризували за внутрішніми та зовнішніми показниками (Таблиця 1).
Показники розвитку авторитету школи
Зовнішні показники
Привабливе оформлення приміщень
школи та подвір’я навчального
закладу
Привабливий зовнішній вигляд,
привітність, доброзичливість
адміністрації, вчителів, учнів
Особистісно-орієнтований підхід,
індивідуалізація і диференціація
навчально-виховного процесу
Практична спрямованість уроків щодо
формування поглиблених знань і
вмінь учнів з предметів
Проведення уроків за інноваційними
методиками:
- інтерактивна
- особистісно-зорієнтована
Робота кабінету інформатики
Налагоджене раціональне харчування
Проведення інтелектуальних
конкурсів
Робота просвітницького центру.

Таблиця 1

Внутрішні показники
Дотримання гігієнічних правил
користування приміщеннями школи,
участь учнів та вчителів в озелененні
та оформленні території школи
Позитивне спілкування, позитивний
настрій учнів та педколективу школи,
відсутність конфліктів
Усвідомлення учнями необхідності
отримання якісної освіти та їх
відповідальне ставлення до навчання
Активна позиція щодо одержання
знань учнями
Активна робота учнів на уроках

Комп'ютеризація навчальновиховного процессу
Розвиток та хороше самопочуття учнів
Активна участь, розвиток творчих
здібностей учнів
Забезпечення якісної підготовки
вчителя і учня до уроку.

Підсумки реалізації проекту підтвердили, що саме інноваційна
діяльність педагогічного колективу та керівників, спрямована на
створення та зміцнення авторитету школи в соціальному середовищі,
найбільш привертає увагу органів місцевого самоврядування, батьків,
підприємців, фермерів тощо до проблем освіти та спонукає до
практичної взаємодії зі школою.
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Онаць Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, Заслужений
вчитель України, директор спеціалізованої школи ім. З. К. Слюсаренко № 41
з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва, президент Асоціації
керівників шкіл України.
Пастушук Антоніна Дмитрівна – директор Ольгинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Горностаївської районної ради Херсонської
області.
Пацалова Людмила Василівна – директор Цюрупинського Центру
дитячої та юнацької творчості Цюрупинської районної ради Херсонської
області.
Пашковська Н. В. – заступник директора НВК «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської
міської ради Херсонської області.
Петров Валерій Федорович – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», Заслужений працівник освіти України.
Петров Олексій Валерійович – директор Херсонської гімназії № 3
Херсонської міської ради.
Підгатець Ольга Сергіївна – директор Радянської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Білозерського району Херсонської області.
Приходькіна Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
Прокопенко Тетяна Ванівна – директор Малокардашинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великокардашинської сільської ради
Голопристанського району Херсонської області.
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Резніченко Тетяна Володимирівна – директор Посаднопокрівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білозерської районної ради
Херсонської області.
Рябов Вячеслав Альбертович – начальник центру електронних
освітніх ресурсів та мережних технологій ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України.
Рябова Зоя Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач
кафедри управління навчальним закладом і педагогіки вищої школи
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
Сазонова Л. Г. – методист міського методичного кабінету Новокаховської міської ради Херсонської області.
Саюк Валентина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри менеджменту освіти, економіки і маркетингу ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України.
Свинолупова Лідія Василівна – директор Дубівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Горностаївської районної ради Херсонської
області.
Смаровоз Любов Степанівна – директор навчально-виховного комплексу «Чаплинська школа-гімназія» Чаплинської районної ради Херсонської
області.
Смирнова Галина Олександрівна – директор Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Скадовської районної ради Херсонської
області.
Стадніченко Л. Д. – заступник директора Верхньосірогозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нижньосірогозької районної ради Херсонської
області.
Сургаєва Вікторія Валеріївна – завідувач лабораторії експериментальних закладів і організації роботи з обдарованими дітьми
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
Темченко Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри Інституту післядипломної освіти Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
Тимошко Ганна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої
школи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
Ткаченко Надія Миколаївна – заступник директора спеціалізованої
школи ім. З. К. Слюсаренко № 41 з поглибленим вивченням англійської мови
м. Києва, член Асоціації керівників шкіл України.
Трембач Людмила Валентинівна – директор Ювілейнівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Цюрупинської районної ради
Херсонської області.
Устинова Наталія Валентинівна – кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри теорії та методики виховної роботи КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», директор Херсонської гімназії №1 Херсонської
міської ради, Заслужений вчитель України.
Фалєєва Наталія Олександрівна – директор Геройської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Геройської сільської ради Голопристанського
району Херсонської області.
Федорець Василь Миколайович – кандидат медичних наук, старший
викладач
кафедри
психолого-педагогічної
освіти
та
інновацій
КВНЗ «Вінницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».
266

Федоров Геннадій Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України.
Харченко Валентина Василівна – директор Нижньоторгаївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нижньосірогозької районної ради
Херсонської області.
Цінько Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри загального мовознавства та української філології
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
Довженка.
Чемодурова Юлія Миколаївна – старший викладач кафедри
менеджменту освіти та психології Комунального закладу «Запорізький
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної
ради.
Шевцова Тетяна Федорівна – Комунальна установа «Голопристанський районний методичний кабінет» Голопристанської районної ради
Херсонської області.
Шестобуз Світлана Володимирівна – директор Демянівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нижньосірогозької районної ради Херсонської
області.
Шолох
Олена
Анатоліївна
–
практичний
психолог
ЧНПУ
ім. Т. Г. Шевченка.
Шостенко Людмила Михайлівна – директор Трифонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської
області.

Штрахова Тетяна Олександрівна – директор Горківська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Каланчакської районної ради
Херсонської області.
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