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АНОТАЦІЯ 
 

Іванюк І.В. «Формування профільно орієнтованого цілісного 

освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу». – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка. Інститут педагогіки НАПН 

України. – Київ, 2017.  

Дослідження присвячено актуальній проблемі формування профільно 

орієнтованого цілісного освітнього простору загальноосвітнього навчального 

закладу, що визначається як основа формування компетентнісної, особистісно 

орієнтованої системи освіти. Обґрунтовано сутність цілісного профільно 

орієнтованого освітнього простору школи як педагогічного, соціокультурного 

феномена, розроблено та науково обґрунтовано структурно-функціональну 

модель його формування, визначено критерії та базові показники якості, за 

якими можна діагностувати рівень освітнього простору. Визначений комплекс 

організаційно-дидактичних умов та на їх основі сформовані методичні 

рекомендації можуть бути використані у процесі профільного навчання, 

забезпечуючи концептуальність, системність, змістово-технологічний супровід 

розвитку профільно орієнтованого освітнього простору загальноосвітнього 

навчального закладу.  

Ключові слова: профільно орієнтований цілісний освітній простір, 

профільне навчання, компетентнісна освіта, навчальні компетентності, 

особистісно орієнтоване навчання, організаційно-дидактичні умови, 

структурно-функціональна модель, суб’єктність позиції. 

Ivanyuk I. V. Formation of profiled-oriented holistic educational space of 

a general secondary institution. – As a manuscript.  

The thesis for obtaining an academic degree of the Candidate of Pedagogical 

Sciences, specialty 13.00.09 – Theory of Teaching. – Kamianets-Podilsky National 



 
 

3 

University of  Ivan Ohienko.  Institute of Pedagogy of the NAPS of Ukraine. – Kyiv, 

2017.  

The research is devoted to topical issue of formation the profiled-oriented 

holistic educational space a general secondary institution, which is defined as a basis 

for competence, personal-oriented educational system formation. The essence of the 

holistic profiled-oriented educational space of a school as a pedagogical, socio-

cultural phenomenon is grounded; the structural-functional model of formation of 

profiled-oriented holistic educational space is developed and scientifically 

substantiated, criteria and indicators of quality determining the level of educational 

space are identified. A complex of organisational and didactic conditions is defined; 

based on them methodical recommendations, which can be used in the profiled 

schools to provide the conceptual, systematic, content-technological support to the 

development the profiled based educational space of a school are structured. 

Keywords: integration, differentiation, profiled-oriented holistic educational 

space, profiled school, competency directed education, learning competencies, 

personal-oriented education, organizational and didactic conditions, structural-

functional model, subjective position. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Актуальність проблеми 

цілісного освітнього простору, насамперед, пов’язана з необхідністю 

тотального та системного переходу на основи інноваційної, компетентнісної 

системи освіти, що орієнтує на формування школяра активного, мобільного, 

здатного до саморозвитку. Ця позиція і слугує головним аргументом 

необхідності інтеграції освітньої системи України в Європейський освітній 

простір, успішність якої безпосередньо залежить від сформованості освітнього 

простору в державі і, відповідно, регіоні, навчальному закладі будь-якого рівня 

та типу. Головні позиції дослідження продиктовані базовими засадами стратегії 

інноваційного розвитку освіти, зафіксованими в матеріалах документів 

(Державна національна програма  «Освіта (Україна ХХІ століття)» (1993), 

Закони України «Про освіту» (1991), «Про вищу освіту» (2014), Національна 

доктрина розвитку освіти (2002), Національна стратегія розвитку освіти (2013); 

документи, які пов’язані з педагогічною освітою (Концепція організації 

підготовки магістрів (2010), Концепція розвитку неперервної педагогічної 

освіти (2013), Державна програма “Вчитель” (2002) та ін. 

Відповідно до головних напрямів розвитку освіти актуалізується 

проблема якості управління системою освіти як на загальнодержавному, так і 

на регіональному рівнях, проектування інтегративних процесів, що складають 

основу освітнього простору. «Управління освітою має бути спрямованим на 

організацію і забезпечення умов функціонування галузі освіти, створення 

системного механізму і забезпечення умов функціонування галузі освіти, 

створення системного механізму її саморегуляції на загальнонаціональному, 

регіональному, місцевому рівнях та у навчально-виховних закладах і наукових 

установах освіти»,  – підкреслюється у Державній національній програмі     

«Освіта» (Україна ХХІ століття). 

Формування позиції школяра як суб’єкта саморозвитку у всіх аспектах 

було і залишається одним із найважливіших завдань навчання і виховання. 

Закономірно, що ефективність роботи сучасної школи визначається тим, 



 
 

12 

наскільки навчально-виховний процес забезпечує  активність школяра, 

усвідомленість процесу власного навчання, виховання та розвитку, формує 

його як творчу особистість,  готує до майбутньої професійної самореалізації, до 

самостійного творення життєвої позиції і, відповідно, життєвого простору. 

Проблему забезпечення цілісності освітнього простору можна 

кваліфікувати як базову у контексті модернізації навчального закладу, надто, 

коли йдеться про школу профільного типу, оскільки:  

− цілісність, як узгоджена взаємодія складових системи, здатна  

забезпечити її цілеспрямованість, а значить і  успішне досягнення спільного   

кінцевого результату – компетентності випускника, інтегруючи загальноосвітні 

та профільні компетенції;  

− наявність цілісного освітнього простору в навчальному закладі може 

забезпечити учневі позицію активного суб’єкта саморозвитку, реального 

формування ключових життєвих, навчальних та профільних компетенцій; 

− цілісний освітній простір в   психологічному    контексті   є основою 

позитивної атмосфери, мікроклімату закладу, а відтак, забезпечує 

безконфліктність переходу учня від одного мікропростору до іншого, 

пов’язаного з різними технологіями,  методиками викладання навчального 

предмету, стилем діяльності  різних учителів, що працюють в одному класі; 

− навчальний заклад, сформований на основі цілісного простору 

реально актуалізує механізми саморозвитку освітньої системи. 

Отож, формування простору не є самоціллю, воно виступає умовою 

об’єднання всіх суб’єктів освітньої системи навколо реалізації моделі 

«Випускник» з орієнтацією на відповідний профіль. Аналіз літератури з 

проблеми формування цілісного освітнього простору також дає підстави 

стверджувати,  що достатній рівень сформованості простору є неодмінною 

основою творення  навчального закладу інноваційного типу, основою 

формування умов для саморозвитку та самореалізації дитини, успішність його 

формування безпосередньо залежить  від цілеспрямованого, педагогічно 

коректного управління даним процесом.  
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Методологічну основу дослідження склали праці, в яких трактуються 

головні положення сучасної філософії та методології освіти, визначаються 

тенденції розвитку освіти в Україні (В. Андрущенко [3], Г. Васьківська [23, 24],  

В. Кремень [87; 88], В. Луговий [105], Н. Ничкало [126], О. Савченко [172], 

О. Сухомлинська [197], В. Огнев’юк [130; 131] та ін.); забезпечення 

неперервності освіти впродовж життя (Л. Гончаренко [37], І. Зязюн [56], 

Л. Кравченко [85], С. Сисоєва [182]). Проблеми формування освітнього 

простору  більшою мірою досліджувалась в контексті управління навчальним 

закладом (Л. Даниленко [138], Г. Єльнікова [50], Л. Карамушка [70], 

Л. Кравченко [84; 85], В. Маслов [114; 115], С. Ніколаєнко [127], В. Пікельна 

[152], Т. Шамова [229],  та ін.). Вплив освітнього середовища на розвиток 

особистості школяра досліджували Н. Гонтаровська [36], О. Дмітрієва [46], 

А. Жукова [51],  М. Ісаєва [68], І.Кадієвська [69], Н. Касярум [73], 

Л. Кротовська [90], А. Макаренко [107; 108], Н. Разіна [165],  О. Смолінська 

[187; 188], В. Сухомлинський [198; 199], Т. Франчук [216] та ін.;  теоретичні 

основи формування освітньої системи профільного типу  досліджували 

Ю. Куриш [93], П. Лернер [99], І. Лікарчук [102], Л. Кротовська [90], 

А. Самодрин [174] А. Терещук [20; 201], І. Яремко [233],  основи реалізації 

правознавчого профілю сучасної школи  – О. Крутенько [91], В. Лисогор [101], 

Л. Макаренко [109], В. Макушев [110], Є. Пєвцова [145], С. Поляков [153], 

Г. Тригубенко [205], М. Фіцула [215] та ін. 

Водночас, проблема формування цілісного освітнього простору у 

навчальних закладах будь-якого типу залишається малодослідженою. оскільки 

вона не була актуальною в системі формування інформаційно-репродуктивної 

(знаннєвої) освіти. Аналіз теоретико-практичних основ розвитку освітніх 

систем свідчить про те, що на сьогодні існує багато проблем, пов’язаних з 

різними аспектами та складовими освітнього простору, а також особливостями 

їх функціонування, які потребують спеціальних досліджень, зокрема, 

визначення механізмів формування освітнього простору з відповідним 

профільним спрямуванням, дослідження суб’єктів її формування, серед яких, 
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без сумніву, найбільш значущим виступає керівник, якій реалізує головні 

організаційно-управлінські управлінські функції. Актуальним є з’ясування 

особливостей творення освітнього простору, системо твірним компонентом 

якого виступає відповідний профіль загальноосвітнього навчального закладу, 

визначити організаційно-педагогічні умови об’єднання зусиль всіх учасників 

педагогічного процесу та спрямування їх на вирішення ключових завдань, 

визначених відповідним типом та профілем освітнього закладу, концепцією 

його розвитку. 

Дослідження спрямоване на розв’язання суперечностей між: 

–  традиційною інформаційно-репродуктивною системою навчання і 

вимогами щодо розвитку ключових компетентностей учня, здатного до 

самоактуалізації, саморозвитку, самоосвіти, свідомого вибору свого 

професійного шляху; 

–  завданнями реалізації моделі «Випускник», визначеної 

концептуальними засадами реформування середньої школи (Нова українська 

школа), і дидактико-методичним, кадровим, матеріально-технічним 

забезпеченням сучасного загальноосвітнього навчального закладу для 

ефективного розвитку профільно орієнтованого навчального середовища. 

Актуальність теми дослідження та необхідність розв’язання виявлених 

суперечностей зумовили вибір теми дисертаційної роботи «Формування 

профільно орієнтованого цілісного освітнього простору загальноосвітнього 

навчального закладу». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, класами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної 

роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка за темою «Теоретико-методичне обґрунтування оптимізації навчально-

виховного процесу учнівської молоді» (державний реєстраційний 

№ 0113U004348). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради 

Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка (витяг з 

протоколу №1 від 28 січня 2016 року) та узгоджено в Міжвідомчій раді з 
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координації наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології (витяг 

№4 від 26 квітня 2016 року). 

Мета дослідження полягає у визначенні і обґрунтуванні організаційно-

дидактичних умов формування цілісного профільно орієнтованого освітнього 

простору загальноосвітнього навчального закладу. 

 Для досягнення мети поставлено такі завдання: 

1. З’ясувати теоретичні основи формування профільно орієнтованого 

освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу. 

2. Обґрунтувати функції та базові компетенції вчителів, керівників як 

суб’єктів формування освітнього простору загальноосвітнього навчального 

закладу.  

3. Визначити критерії цілісності профільно орієнтованого освітнього 

простору загальноосвітнього навчального закладу.  

4. Розробити та експериментально перевірити структурно-функціональну 

модель розвитку профільно орієнтованого цілісного освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу. 

 Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Предмет дослідження – організаційно-дидактичні умови формування  

профільно орієнтованого освітнього простору загальноосвітнього навчального 

закладу. 

Гіпотеза дослідження: ефективність формування профільно 

орієнтованого цілісного освітнього простору загальноосвітнього навчального 

закладу забезпечується за умов: а) з’ясування актуального рівня сформованості 

освітнього простору, його профільної орієнтованості; б) проектування 

освітнього простору школи на основі концепції, принципів та програми з 

відповідним змістовим, організаційно-процесуальним забезпеченням, з 

дотриманням організаційно-дидактичних основ її реалізації; в) підвищення 

компетенцій вчителів, керівників як суб’єктів формування освітнього простору 

в умовах переходу на інноваційні технології навчання.  
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Методи дослідження. Загальнонаукові – теоретичний аналіз, синтез, 

порівняння, моделювання, абстрагування, систематизація, узагальнення 

(застосовано для з’ясування сутності цілісного профільно орієнтованого 

освітнього простору, його структурної організації, основних характеристик, а 

також для розроблення та обґрунтування структурно-функціональної моделі 

формування та розвитку цілісного профільно орієнтованого освітнього 

простору загальноосвітнього навчального закладу; емпіричні (анкетування, 

тестування, інтерв’ювання, дослідницька бесіда, педагогічне спостереження, 

метод експертних оцінок, узагальнення незалежних характеристик) – з метою 

діагностики рівня сформованості цілісного профільно орієнтованого освітнього 

простору загальноосвітнього навчального закладу за базовими критеріями 

якості; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, 

контрольний) – для перевірки ефективності розробленої структурно-

функціональної моделі формування цілісного профільно орієнтованого 

освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу; методи 

математичної статистики – для обробки та систематизації результатів 

емпіричних даних, встановлення кількісних залежностей між досліджуваними 

явищами та процесами, окремими тенденціями. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експерементальна 

робота проводилась на базі загальноосвітніх навчальних закладів України, 

зокрема Тернопільського правового ліцею №2, Лисичанського 

багатопрофільного ліцею, Рівненського економіко-правового ліцею. 

Експериментальним дослідженням було охоплено 355  учнів (з них: 250 з 

контрольних та 105 з експериментальних класів), а також 134 (з низ: 73 -  

експериментальних класів, 61 – контрольних) вчителі загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягають в тому, 

що:  

- уперше: обґрунтовано сутність цілісного профільно орієнтованого 

освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу; розроблено та 
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науково обґрунтовано його структурно-функціональну модель на основі 

базових цінностей та системотвірних позицій загальноосвітнього навчального 

закладу, інтеграції концептуально-цільової, інформаційно-методичної, 

змістово-технологічної, організаційно-управлінської основи розвитку 

загальноосвітнього навчального закладу, з урахуванням його профілю; 

визначено критерії та параметри діагностування рівня цілісності профільно 

орієнтованого освітнього простору; розроблено комплекс організаційно-

дидактичних умов, що забезпечують ефективність формування цілісного 

профільно орієнтовано освітнього простору загальноосвітнього навчального 

закладу, а саме: розвиток профільно спрямованої взаємодії суб’єктів навчальної 

діяльності загальноосвітнього навчального закладу, забезпечення сприятливого 

мікроклімату колективі; забезпечення перманентного підвищення професійної 

компетентності вчителів за технологіями інноваційної освіти, формування 

цілісного освітнього простору з тенденцією переходу від управління до 

самоуправління у всіх сегментах освітньої діяльності; посилення суб’єктності 

позиції керівників, учителів, учнів у визначенні та коригуванні цілей, 

цінностей, змісту, технологічного забезпечення, діагностики якості навчального 

процесу, профільно орієнтованого освітнього простору загальноосвітнього 

начального закладу; 

- удосконалено зміст та технологічні основи розвитку навчальних 

профільно спрямованих  компетентностей учнів, що реалізовано в розроблених 

навчальних програмах з курсу профільних дисциплін, у програмі підвищення 

професійно-методичної компетентності вчителів; 

– уточнено сутність поняття «цілісний профільно орієнтований освітній 

простір»  як соціокультурного педагогічного феномена, принципи його 

формування (концептуальності формування та розвитку освітнього простору на 

основі цінностей профільного навчання; забезпечення цілеспрямованості та 

ефективності взаємодії суб’єктів освітньої діяльності; забезпечення мобільної 

мотиваційної основи для всіх учасників освітнього простору; орієнтації 
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освітнього простору на формування умов оптимальних для особистісного 

розвитку, саморозвитку старшокласників);  

– набули подальшого розвитку зміст концепції,  навчальних програм, 

програм підвищення професійно-методичної компетентнції учителів, технології 

та  системи діагностики формування цілісного профільно орієнтованого 

освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження визначається 

удосконаленням навчально-методичних комплексів для формування цілісного 

профільно орієнтованого освітнього простору загальноосвітнього навчального 

закладу; розробленими методичними рекомендаціями, сформованим 

комплектом (програми, розроблення уроків, сценарії заходів для позаурочної 

діяльності тощо), інструктивно-методичними матеріалами для здійснення 

оптимізації системи формування  цілісного освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу. Сформований пакет методичних 

матеріалів щодо оптимізації системи формування правових компетенцій учнів 

профільної школи (уроки, програми, методичні розробки, сценарії заходів) 

можуть бути адаптовані для використання і інших профільних школах. 

Описаний досвід роботи правознавчого ліцею (Заради гідності і свободи / 

Автор проекту, упорядник І.В. Іванюк, П.І. Козловський.– Тернопіль: ТзЩВ 

«Терно-граф», 2016.– 120с.) може слугувати ілюстрацією варіанту практичної 

реалізації концепції формування профільної школи. 

Упровадження розробленої системи експериментального навчання 

позитивно впливає на формування цілісного освітнього простору профільної 

школи, підвищення рівня правознавчих компетенцій учнів, про що свідчать 

довідки про впровадження, що надійшли з Міністерства освіти і науки України 

(довідка №2, 2-78 від 16 січня 2017 року), Лисичанського багатопрофільного 

ліцею (протокол педагогічної ради №6 від 26 січня 2015 року), Рівненського 

економіко-правового ліцею (протокол педагогічної ради №16 від 30 жовтня 

2015 року ), Тернопільського правового ліцею №2 (довідка № 36 від 

29.04.2016). 
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Організація дослідження. Дослідження проводилося протягом 2011 –

2016 років поетапно. 

І етап – аналітико-проектувальний (2011 – 2012): на основі 

опрацьованих літературних джерел з’ясовано базові вихідні положення 

дослідження; обґрунтовано сутність проблеми, уточнено ключові поняття 

дослідження, визначено об’єкт, предмет дослідження, мету і завдання. 

Розроблено загальну концепцію теоретичного та експериментального 

дослідження, його план, а також основні положення дисертації.  

ІІ етап – теоретико-моделювальний (2012 – 2013): здійснено діагностику 

рівня сформованості профільно орієнтованого цілісного освітнього простору за 

визначеними параметрами, узагальнено результати констатувального 

експерименту. Розроблено й теоретично обґрунтовано структурно-

функціональну модель формування профільно орієнтованого освітнього 

простору навчального закладу, визначено змістово-технологічні основи її 

реалізації. 

ІІІ етап формувальний (2013 – 2014): апробовано структурно-

функціональну модель формування профільно орієнтованого цілісного 

освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу. Застосовано 

розроблений комплект змістово-технологічного забезпечення. Використано 

загальні методичні рекомендації задля підвищення ефективності навчальної 

діяльності учнів, формування профільно орієнтованого освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу, управління процесом. 

IV етап – контрольно-узагальнювальний (2014 – 2016): проведено 

діагностування й проаналізовано результати експериментального навчання за 

визначеними показниками ефективності реалізації моделі формування 

профільно орієнтованого освітнього простору, з’ясовано ефективність навчання 

у процесі формувального експерименту, реалізованого на основі розробленої 

структурно-функціональної моделі, узагальнено отримані результати, 

визначено проблеми, що у перспективі потребують свого розв’язання.  
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Апробація результатів дослідження здійснювалася за безпосередньої 

участі автора в експериментальній роботі, а також шляхом публікацій 

матеріалів дослідження й оприлюднення його результатів на конференціях, 

науково-практичних семінарах, «круглих столах» тощо. Основні положення 

дисертації повідомлялися й обговорювалися на: закордонних науково-

практичних конференціях: «Формування правосвідомості школярів в системі 

захисту прав людини. Скорботна пам’ять Голокосту» (Ізраїль, 2015), 

«Поддержка демократической культуры в школах стран Восточного 

Партнерства» (Страсбург, 2016); міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті 

прав дітей» (Тернопіль, 2014); «Тарас Шевченко в контексті світової культури» 

(Тернопіль, 2014); V міжнародна науково-методична конференція з 

медіаграмотності «Практична медіа грамотність: міжнародний досвід та 

українські перспективи» (Київ, 2017); всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: «Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами» 

(Житомир, 2014); «Вшанування 200-річчя Великого Кобзаря» (Тернопіль, 

2014); «Функції внітрішньошкільного управління в період профілізації» 

(Тернопіль, 2015); «Роль національно-патріотичного виховання в системі 

формування правосвідомості школярів» (Рівне, 2015); конференціях локального 

рівня: звітні наукові конференції викладачів, докторантів і аспірантів 

(Кам’янець-Подільський, 2013, 2015, 2016); семінарах різних рівнів: 

«Формування правосвідомості засобами творчої діяльності вчителя» 

(Тернопіль, 2013); «Профорієнтаційна робота у профільній школі» (Тернопіль, 

2014); «Організація допрофільної підготовки» (Тернопіль, 2014); «Документ, 

який пережив століття. Історія, право, сучасність» (Артемівськ, 2015; 

всеукраїнський рівень); «Рівність заради демократії» (Тернопіль, 2015); «Права 

людини понад усе» (Тернопіль, 2015); «Підліток і закон» (Тернопіль, 2015); 

«Актуальні питання економічної освіти: досвід, потенціал, перспективи» 

(Тернопіль, 2015); «Актуальні проблеми в системі освіти: ЗНЗ – 
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доуніверситетська підготовка – ВНЗ» (Київ, 2016; міжрегіональний рівень); 

«Освітній простір ХХІ: реалії, новації, перспективи» (Тернопіль, 2017).  

Публікації.  Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено 

у 18 публікаціях, із них: 4 – статті у наукових фахових виданнях України,  1 -  у 

виданні іншої держав. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з 

титульного аркуша, анотації, змісту, основної частини, списку використаних 

джерел, додатків (238 найменувань, із них – 41 іноземними мовами). Повний 

обсяг дисертації становить 271 сторінку; у т.ч.: обсяг основного тексту – 179 

сторінок; 36 додатків на 53 сторінках; рисунків – 9, таблиць – 21. 
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РОЗДІЛ 1.  

ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО ЦІЛІСНОГО 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Проблема цілісності освітнього простору у педагогічній і 

психологічній теорії 

Актуальність проблеми освітнього простору зумовлена передовсім 

радикальними трансформаціями в освітній сфері, зокрема, впровадженням 

особистісно орієнтованої освітньої парадигми, головна суть якої полягає у 

створенні такої системи освіти, яка була би сприятливою для формування 

людини як особистості (безвідносно до рівня та спрямованості навчання), 

здатної до само творення, самореалізації власного потенціалу, до розвитку в 

оптимальному для неї режимі. Завдання надскладне і однією з основних умов 

його реалізації виступає формування цілісного (монолітного) освітнього 

простору, в якому людина (учень, студент) мала би можливості стати реальним 

суб’єктом навчання, особистісного розвитку, визначаючи оптимальну для себе 

траєкторію руху. 

Останнім часом активізувались психолого-педагогічні дослідження, 

присвячені проблемі забезпечення цілеспрямованості та системності 

формування освітнього середовища (освітнього простору), яке однозначно 

трактується науковцями як значуща умова самореалізації учня (студента) у всіх 

аспектах навчання та життєдіяльності І. Бех [11, 12], І. Зязюн [56], В. Кремень 

[87, 88], О. Савченко[172], І. Родигіна [168], О. Сухомлинська [196], 

О. Пометун [154]. Середовище  в основному інтерпретується як оточення, 

система, умови,  як сукупність об’єктивно існуючих явищ, які оточують 

людину і взаємодіють з нею. Особливої актуальності набуває проблема 

дослідження рівня та характеру взаємовідносин людини та стихійного чи 

спеціально спроектованого середовища (Ю. Мануйлов [112],  О. Дмітрієва [46],   

Н. Гонтаровська  [36],  А. Каташов [75] та ін..) 
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Як зазначає Ю. Мануйлов,  словосполучення «освітній простір» є 

збірним, маркувальним і ні до чого не зобов’язуючим виразом. Воно не має 

строго окресленого обсягу значень і асоціюється з чимось на зразок ємного 

контейнера, куди можна помістити все, що завгодно: освітні послуги, 

комплекси, освітні та виховні системи, установи, інститути, освітні практики та 

багато іншого [112].  Соціологи трактують сутність освітнього простору 

навчального закладу як соціальний простір, тобто простір соціальної взаємодії 

суб’єктів освітнього процесу, включених у складну систему соціальних 

відносин.  Він виступає «формою емпіричного буття системи освіти, 

соціокультурною конкретикою місця присвоєння особистістю життєво 

необхідного і професійно значущого соціального досвіду, що задається освітнім 

оточенням у діалектиці можливості і реальності» [46, с. 3]. 

У визначенні сутності цілісного освітнього простору навчального закладу 

ми послуговувалися дефініціями, що пропонують науковці, які досліджували 

проблеми цілісних освітніх систем, зокрема їх інтегруючі складові через 

категорії «освітнього середовища» та «освітнього простору» безвідносно до 

рівня та типу навчального закладу. 

У дослідженнях Н. Гонтаровської  підкреслюється, що  «освітнє 

середовище – це суттєвий елемент соціуму, цілеспрямовано організована, 

керована, багатофункціональна, відкрита педагогічна система, в межах якої 

учень загальноосвітнього навчального закладу усвідомлює себе як соціально 

розвинену цілісність. Розвиток особистості учня ґрунтується на 

багатоканальній взаємодії всіх суб’єктів освітнього середовища» [36, с. 15].  

Немає принципової відмінності у трактуванні А. Каташовим сутності 

«освітнього середовища навчального закладу». Він позиціонує його  як свого 

роду модель соціокультурного середовища, у якому присутні всі типи зв’язків 

та залежностей, зокрема, як сукупність духовно-матеріальних умов 

функціонування закладу освіти, що забезпечують саморозвиток вільної і 

активної особистості, реалізацію творчого потенціалу дитини. Освітнє 

середовище виступає функціональним і просторовим об’єднанням суб’єктів 
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освіти, між якими встановлюються тісні різнопланові групові взаємозв'язки, і 

може розглядатися як модель соціокультурного простору, в якому відбувається 

становлення особистості [74, с. 8]. 

 Сутність освітнього середовища, як визначає В. Ясвін, «систему впливів 

і умов формування особистості за заданим взірцем, а також можливостей для її 

розвитку, що є в соціальному і просторово-предметному оточенні» [234, с. 14]. 

 За його концепцією освітнє середовище можна диференціювати за 

критерієм сприяння або перешкоджання активності дитини, її особистісної 

свободи.  Тому освітнє середовище не має чітко фіксованих меж, воно 

визначається самими суб’єктами освітнього процесу (керівниками 

загальноосвітніх навчальних закладів, педагогами, батьками, дітьми). «Можна 

сказати, що кожен визначає межі власного освітнього середовища» [136, с. 193]. 

Виходячи з цього визначення, важко зрозуміти, який тип впливів є 

домінуючим: якщо сутність освітнього середовища визначає система впливів і, 

відповідно, формування особистості «за заданим взірцем», то чи стимулює таке 

середовище саморозвиток особистості дитини, яка неодмінно буде розвиватися 

за власною програмою, яку визначають її задатки, індивідуальні особливості, 

потенціал. 

 Дослідник А. Жукова визначає освітнє середовище сучасного закладу 

освіти як сукупність духовно-матеріальних умов функціонування закладу 

освіти, що забезпечують саморозвиток активної особистості, реалізацію 

творчого потенціалу дитини. Освітнє середовище є функціональним і 

просторовим об’єднанням суб’єктів освіти, між якими встановлюються тісні 

різнопланові групові взаємозв‘язки, і може розглядатися як модель 

соціокультурного простору, в якому відбувається становлення особистості. [52, 

с. 44 – 50]. 

Порівняння поданих та інших, представлених в літературі, визначень 

сутності освітнього середовища свідчить про те, що у базових позиціях 

трактування сутності освітнього середовища суттєвих розходжень немає, вони 

більшою мірою стосуються домінуючих характеристик поняття, а також рівня 
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та характеру взаємовідносин учня та освітнього середовища як комплексу 

найбільш значущих умов, у яких проходить навчально-виховний процес.  

Немає також принципової відмінності між особливостями освітнього 

середовища загальноосвітнього та професійного навчального закладу, оскільки 

воно має ті самі базові характеристики, принципи функціонування, відмінність 

стосується цільової, а значить і змістової основи освітньої системи. Так, 

Н. Разіна визначає сутність «інноваційного освітнього середовища» як 

комплекс взаємопов’язаних умов, які забезпечують освіту людини, формування 

особистості педагога з інноваційно-творчим мисленням, його професійну 

компетентність [165].   

 В психолого-педагогічній літературі порушується проблема 

дослідження диференціації та взаємозалежності понять «освітнє середовище» 

та «освітній простір». Зокрема, І. Шендрик зазначає, що поняття «освітній 

простір» та «освітнє середовище» можна диференціювати за критерієм 

статичності – динамічності (середовище характеризується статичністю, у той 

час як простір – динамічністю). Окрім того, середовище – це данність, а простір 

є результатом конструктивної діяльності,  відображає систему соціальних 

зв’язків та стосунків у галузі освіти і характеризується суб’єктивним 

сприйняттям [230, с. 3 – 59]. 

  На цю якість освітнього простору вказує М. Кисіль і, відповідно,  

виділяє два його виміри: об'єктивний і суб'єктивний. Вимір об'єктивний – це 

реально існуючі елементи сформованого освітнього простору, місцевого, 

загальнодержавного чи глобального, що представлені соціальними умовами, 

інформаційним та законодавчим забезпеченням, окремими освітніми системами 

з їх програмами та подіями. Вимір суб'єктивний – це ті елементи освітнього 

простору, що існують віртуально у свідомості людини, це простір ще 

нереалізованої норми, ідеалу, який виявляє зв'язок з реальним станом речей [77, 

с. 138 – 141].  

 Значна кількість науковців досліджують освітній простір у контексті 

інноваційних процесів в освіті (Є. Бачинська [7], Г. Беляєв [9],  С. Здіорук [55],  



 
 

26 

А. Каташов [75], А. Кух [95],   ін.) Так, Є. Бачинська, досліджуючи механізми 

формування інноваційного освітнього простору регіону, вважає за доцільне 

розглядати його у двох площинах: як середовище, територію, в межах якої 

діють єдині узгоджені правила інноваційної діяльності, і як цілісну систему, 

результатом функціонування якої є новітні ідеї та оригінальні технології [7,  

с. 81].      

Тому, визначаючи ефективність освітнього середовища, дослідники 

більшою мірою послуговуються показниками, які інтегрально визначають 

якість роботи навчального закладу, рівень функціонування освітньої системи. 

Так, А. Каташов виділяє наступні параметри:  

1) результативність діяльності навчального закладу (рівень знань і 

загальнокультурного розвитку учнів або студентів; ступінь привабливості 

освітнього закладу й освітніх послуг; ступінь засвоєння нових технологій, 

програм, методик; взаємодія з вузами, загальноосвітнього навчального закладу 

нового типу); 

2) комфортність (естетика середовища, санітарно-гігієнічні, матеріально-

технічні умови; фізіологічне обґрунтування режиму роботи; наявність ситуації 

вибору змісту, форм освіти; соціально-психологічний мікроклімат);  

3) забезпеченість навчальної діяльності (навчально-матеріальне 

обладнання, рівень нормативно-правової та організаційно-функціональної 

забезпеченості; характеристика кадрового потенціалу; рівень і характер 

управлінської діяльності) [75, с. 15]. 

Виходячи з аналізу літературних джерел та практики формування 

освітніх закладів інноваційного типу ми дотримуємось точки зору, що освітній 

простір загальноосвітнього навчального закладу, за аналогією з інформаційним, 

соціальним простором, визначається не стільки за матеріально-фізичними 

параметрами, скільки  суб'єктивною формою сприйняття, сукупністю різного 

рівня та типу  відносин. Ми  виділили наступні характерні ознаки цілісного 

освітнього простору: 



 
 

27 

- складне утворення, в якому функціонують різного рівня та типу 

підсистеми, що знаходяться у відповідному взаємозв’язку та взаємозалежності; 

- модель соціокультурного простору, в якому забезпечується  інтеграція 

духовно-матеріальних умов діяльності його суб’єктів; 

- наявність структурованої системи педагогічних чинників, яка 

забезпечує розвиток та саморозвиток освітньої діяльності навчального закладу 

відповідно до його концепції; 

- перманентність та цілеспрямованість продуктивної взаємодії суб’єктів 

освітньої системи з орієнтацією на її удосконалення; 

- органічне поєднання  загальновизнаних (спільних для всіх учасників 

педагогічного процесу) освітніх стандартів та реальних умов для саморозвитку, 

самоактуалізації, реалізації творчого потенціалу як педагогів, так і учнів; 

- визнання головним критерієм якості освітнього простору  формування 

сприятливих умов для самореалізації всіх суб’єктів освітньої системи; 

- простір як відкрита динамічна система, в якій усі учасники 

педагогічного процесу є реальними суб’єктами цілеспрямованого формування,  

розвитку та корегування освітнього простору з врахуванням прийнятих у 

навчальному закладі загальних цінностей освітньої системи та власних 

пріоритетів професійної діяльності та професійного розвитку; 

- освітній простір розвивається у контексті планових поетапних змін, 

максимально враховуючи: а) наявний досвід розвитку, фіксований у 

колективному досвіді професійної діяльності, традиціях, що склалися в 

навчальному закладі, проблеми та помилки, що виступали гальмівними 

чинниками розвитку освітньої системи, а відтак і освітнього простору; б) 

результати професійного, наукового пошуку суб’єктів освітнього простору, які 

сприяють постійній оптимізації освітньої системи, педагогічного процесу; в) 

спільне проектування перспектив розвитку освітньої системи (спільні ідеї, 

проекти, концепції розвитку системи, її сегментів), забезпечення 

конкурентоздатності навчального закладу;   
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- багатоканальність взаємозв’язків (наявність різнопланових та 

різнорівневих типів зв’язків) усіх суб’єктів освітнього середовища, 

забезпечення узгодженої взаємодії всіх складових освітньої системи. 

Отож, освітній простір навчального закладу трактується як багаторівнева 

система, яка програмується як по горизонталі, відображаючи всю складність 

взаємовідносин її суб’єктів, так і по вертикалі, визначаючи динаміку її розвитку 

на далеку та близьку перспективу. 

 Більш чітко і рельєфно сутність освітнього простору визначає його 

структурна організація, яка у базових позиціях повторює всі його рівні та типи 

(освітній простір держави, регіону, навчального закладу, тощо.) Наприклад, 

Л. Ващенко трактує інноваційне середовище регіону як системне утворення, що 

має власну організаційно-функціональну структуру, основними складовими 

якого визначено: стратегію розвитку освіти регіону, тактику формування 

інноваційних процесів, зміст інноваційного середовища регіону, організаційне 

забезпечення, прогнозування розвитку освіти регіону. Кожен із елементів 

структури, взаємодіючи між собою, наповнює інноваційне середовище своїм 

спрямуванням змін [27, с. 21 – 22]. А. Кух структурно позначає освітнє 

середовище як комплекс трьох взаємопов’язаних компонентів: суб’єктно-

ресурсного, матеріально-технічного та ідейно-технологічного. Суб’єктно-

ресурсний компонент визначає суб’єкти освітнього середовища (студентів, 

викладачів) та умови здійснення їх суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Матеріально-

технічний компонент відповідає за забезпеченість освітнього середовища 

відповідним стандартним обладнанням. Ідейно-технологічний компонент 

визначає нормативні методики та технології досягнення прогнозованих 

результатів у навчанні [95, с. 74].  

 Ми більшою мірою акцентували увагу не  на статичній складовій 

цілісного освітнього простору, яка відображає його системотвірні компоненти 

та характер їх взаємовідносин, а на динамічній, яка фіксує логіку та механізми 

його формування. 
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 Структурно-рівнева динамічна модель формування освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу включає наступні блоки, що 

реалізуються на макро-, мезо - і мікро - рівнях: 

 інформаційно-мотиваційний – передбачає діяльність, спрямовану на 

розвиток мотиваційної сфери учасників освітнього процесу, забезпечення 

широкого доступу в Інтернет, організацію шкільних сайтів, що підтримують 

суспільно-корисну діяльність учнів у взаємодії з громадськими організаціями, 

органами ЗМІ; 

 інформаційно-аналітичний – забезпечує організацію моніторингу 

освітнього простору з метою виявлення його сутнісних характеристик та 

визначення його розвиваючого потенціалу; 

 розвиваючий блок - забезпечує підготовку, участь вчителів та учнів в 

інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу; 

 організаційний – включає в себе організацію тьюториального супроводу 

учнів; педагогічну підтримку та консультації учнів; корекцію ускладнень, що 

виникають в умовах інноваційної діяльності; 

 оцінно-результативний – здійснює оцінку ефективності освітнього 

простору, соціокультурних і педагогічних інновацій, включаючи самооцінку і 

самоспостереження в розвитку суб'єктів освітнього простору [227].   

Зазначені загальні підходи до структурування продуктивного освітнього 

середовища (інноваційного за рівнем)  та логіки його розвитку можна 

трансформувати  на загальноосвітній навчальний заклад, визначаючи базові 

характеристики динаміки формування освітнього простору. 

Виходимо з позицій, що стратегія розвитку навчального закладу 

визначається відповідно до прийнятого ядра цінностей, профілю 

загальноосвітнього навчального закладу, які і формують  основу концепції 

закладу і, відповідно, проектують його розвиток на перспективу. Ядром 

освітнього простору є цінності, детерміновані суспільною необхідністю 

(загальноосвітній навчальний заклад отримує «замовлення» на відповідний тип 
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особистості), а також цінності, визначені безпосередніми учасниками 

освітнього процесу. У навчальному закладі профільного типу цінності 

неодмінно осмислюються в контексті профільного спрямування педагогічного 

процесу. Важливо, щоб у навчальному закладі процес визначення ціннісного 

ядра був не лише  прозорим і зрозумілим кожному члену педагогічного 

колективу, а і щоб кожен відчував себе реальним співтворцем блоку цінностей 

навчального закладу профільного типу, визначення  концепції його 

функціонування, логіки розвитку на далеку та близьку перспективу 

(концептуальна складова). 

Закономірно, що навчальний заклад буде перейматися проблемою 

інноваційного розвитку, в іншому випадку, він може виявитися 

неконкурентоздатним, тобто таким, що не відповідає сучасним та майбутнім 

соціально-економічним викликам. Важливо, щоб перехід на інноваційні освітні 

технології був зрозумілим учасникам педагогічного процесу (особливо 

вчителям), щоб вони відчували себе готовими до змін, розуміючи їх логіку, 

доцільність, поетапність переходу на нові освітні стандарти, максимально 

враховуючи реальний рівень освітньої діяльності (інформаційно-розвивальна 

складова). 

Зміст освітнього середовища навчального закладу, надто, коли йдеться 

про загальноосвітній навчальний заклад профільного типу, є комплексним 

утворенням, що інтегрує всі складові освітньої системи. А це означає, що і 

розвивати його, переводячи на інноваційний рівень, потрібно системно і 

цілеспрямовано, охоплюючи всі його сегменти, в іншому випадку, будемо мати 

конфлікт підсистем в рамках системи, що неодмінно призведе до дисбалансу, а 

значить і пониженню якісних показників освітнього простору в цілому. 

Будь-які зміни змісту діяльності, процесу (інтегрального освітнього 

простору) обумовлюють необхідність пошуку адекватної їй організаційної 

форми (і навпаки).  В інноваційній діяльності достатньо типовими є прояви 

формалізму: ініціатори новацій квапляться поміняти форму (визначивши нові 

рамки, помінявши назву та ін.) при тому залишаючи практично незмінним зміст 
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діяльності (складових простору). Деструктивність означеного підходу важко 

переоцінити (змістово-процесуальна складова). 

Освітній процес проектується в динаміці розвитку, тобто суб’єкти 

освітньої системи повинні розуміти його логіку, адекватність управління, а 

також, який рівень сформованості освітнього середовища фіксується на даний 

момент, які його головні надбання, сильні сторони, вади, яким буде поетапний 

шлях переходу до стандартів вищого рівня, що для цього необхідно і як буде 

діагностуватися процес (управлінська складова). 

 

 

Рис. 1.1. Структура освітнього простору 

Закономірно, що розвиток освітнього простору загальноосвітнього 

навчального закладу, як і його мікропросторів, має циклічний характер, а тому 

в рамках контрольно-аналітичної складової проектується корекція ціннісно-

концептуальної складової з орієнтацією на наступний рівень розвитку з 

максимальним врахуванням отриманих результатів, досягнень та проблем, що 

гальмували процес на попередньому. 

Отож, складність та поліфункціональність такого утворення як цілісний 

освітній простір (освітнє середовище) обумовила не лише неоднозначність у 

трактуванні цього феномену, а і позиціонування за різними літературними 

джерелами великої кількості системоутворюючих зв’язків та факторів, що 

обумовлюють характер його функціонування: педагогічні, психологічні, 
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дидактичні, фізичні, соціокультурні, психологічні, комунікативні, віртуальні, 

парадигмальні, соціальні, просторово-предметні, психодидактичні та ін., так 

само вирізняють і різні компоненти середовища: навчальне середовище, 

інформаційне середовище, соціальне середовище, виховний простір, 

інформаційний простір, індивідуальні простори учасників навчально-виховного 

процесу та ін. Означені вище проблеми мають стати предметом системних 

теоретико-практичних досліджень, оскільки цілісний освітній простір в 

психолого-педагогічній, соціологічній літературі однозначно трактується як 

основа самореалізації особистості в освітньому процесі, базова умова переходу 

навчального закладу на інноваційні освітні стандарти, особистісно орієнтовані 

технології організації навчально-виховного процесу. 

Оскільки ми у своєму дослідженні акцентуємо основну увагу на 

управлінській складовій цілісного освітнього простору, то нас однаковою 

мірою цікавить проблема забезпечення його ефективного функціонування (у 

статичному зрізі), а також проблема перспективного розвитку  та  

удосконалення за головними показниками якості (динамічний аспект). Тому, 

з’ясувавши сутність цілісного освітнього простору загальноосвітнього 

навчального закладу, можна проектувати організаційно-управлінські основи 

його формування. 

 

1.2. Профільно орієнтований цілісний освітній простір як 

соціокультурний та педагогічний феномен 

Цілісний освітній простір загальноосвітнього навчального закладу  

представляє динамічну структурно-рівневу систему багатоаспектних зв’язків, 

які актуалізуються та розвиваються  в реальному просторово-змістовому 

континуумі, що є сприятливим для самореалізації кожного суб’єкта освітньої 

системи, враховуючи профільне спрямування освітньої системи. Зважаючи на 

те, що цілісний освітній простір загальноосвітнього навчального закладу  

профільного типу трактується як особливий соціокультурний та педагогічний 

феномен, що  забезпечує інтеграцію та цілеспрямованість  діяльності всіх 
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суб’єктів педагогічного процесу, об’єднаних навколо базових цінностей 

відповідно до профілю загальноосвітнього навчального закладу, особливої 

актуальності набувають проблеми багатофункціональності діяльності 

навчального закладу, його соціокультурної орієнтованості, що забезпечує 

гармонізацію всіх зв’язків та залежностей, забезпечує цілеспрямованість 

розвитку системи.  

 На сучасному етапі інтенсифікації інноваційного розвитку освіти 

необхідні нові підходи щодо формування освітньої діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу, переходу до інноваційних методів 

управління ринком освітніх послуг. Система навчально-виховної діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу  повинна не просто удосконалюватися 

за традиційними критеріями якості, а і значною мірою видозмінюється у 

цільовому та функціональному плані. Зокрема, інноваційною є модель 

організації його діяльності відповідно до стандартів компетентнісної освіти, за 

якими всі учасники освітнього процесу розглядаються з позиції суб’єктів 

формування та розвитку освітньої системи, цілісного освітнього простору, який 

забезпечує оптимальність їх взаємодії суб’єктів та спрямовує їх на реалізацію 

базових, спільних для всіх освітніх цілей відповідно до визначеного профілю, 

реалізацію концепції розвитку навчального закладу. Означена позиція 

продиктована, насамперед, новими економічними та соціокультурними 

умовами, необхідністю вирішення стратегічних освітніх завдань, визначених у 

Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», концепції 

«Нової української школи» та інших нормативно-правових документах.  

Тому, закономірно, що функціонування освітньої системи залежить, у 

першу чергу, від її якісної організації, компетентності і здібностей усіх 

суб’єктів освітньої діяльності, а також від оволодіння ними змістом, методами і 

формами ефективної організації навчальної діяльності на етапі переходу до 

компетентнісної моделі освіти. Також слід зазначити, що якою б успішною не 

була теоретична (концептуальна) модель становлення та функціонування 

сучасного загальноосвітнього навчального закладу, вона залишиться 
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нереалізованою, якщо керівник ЗНЗ, як головний суб’єкт формування 

профільно орієнтованого освітнього простору,  буде мати низьку професійну 

компетенність, управлінську культуру, і не орієнтуватиметься в проблемах 

формування цілісного освітнього простору, умовах забезпечення профільності 

розвитку освітньої системи, технологіях сучасної компетентнісної освіти, які 

продукують нову якість навчання, виховання, розвитку особистості учня. 

 Цілісний освітній простір не є чимось принципово новим, він більшою 

мірою досліджувався як педагогічна система, соціокультурний та педагогічний 

феномен.   Так само трактування сутності освіти, що забезпечує особистісну 

орієнтованість навчання та виховання не є новим. Це питання завжди було 

актуальне і проблемне і в умовах традиційних освітніх систем. Наприклад, 

стосовно означеної проблеми відомий педагог Н. Пирогов визначає умови 

формування освітньої системи, а відтак і середовища як взаємодії та 

конструктивної співпраці педагогів, висуваючи при тому наступні вимоги до 

керівника навчального закладу: професіоналізм, педагогічна компетентність, 

уміння рахуватися з думками вчителів, а не нав'язувати їм у наказовому 

порядку свої погляди, свою точку зору [211]. 

Проблеми організаційно-педагогічної,  управлінської діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу  також досліджували відомі педагоги 

В. Сухомлинський [199],  А. Макаренко [107, 108, 109], які визначали комплекс 

факторів у забезпеченні його якісного функціонування  як педагогічної системи 

з високим соціокультурним потенціалом. При тому задавалися орієнтири на 

якісні показники освіти, якими характеризується компетентнісна система. 

Аналізуючи думки видатних вчених, які досліджували організаційно-

педагогічні, дидактичні, управлінські аспекти освітньої діяльності,  сучасних 

прогресивних педагогів-практиків, відзначаємо, що вони пропонують 

альтернативні проекти  функціонування загальноосвітнього навчального 

закладу  як педагогічної, соціокультурної системи, відповідно,  управлінської 

діяльності керівника ЗНЗ, обґрунтовуючи недоцільність підходу, за яким 

керівник є контролюючою особою, або авторитарним функціонером в системі 
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його діяльності, організації навчання і виховання учнів. Важливою є 

формування колективного суб’єкта організації освітньої діяльності, що 

об’єднує усіх педагогів навколо головної ідеї функціонування та розвитку  

навчального закладу, формування цілісного, профільно орієнтованого 

освітнього простору на основі не лише суто педагогічних, профільних, а і 

соціокультурних цінностей, що виконують функції соціалізації учня, реалізації  

його життєтворчого потенціалу.  Йдеться про педагогічний колектив (групу 

інноваційно орієнтованих педагогів або і одноосібно керівника навчального 

закладу) як авторів ідеї, концепції то провайдерів сучасної освітньої парадигми, 

якісної, особистісно орієнтованої технології розвитку, навчання і виховання 

учнів. Головне, щоб в основі такої концепції була соціокультурна 

спрямованість, тобто орієнтація на досягнення чітко поставленої і визначеної 

мети – створити умови для розвитку цілісної особистості, з самостійним 

мисленням, високими людськими цінностями, гуманістичним світоглядом, 

громадянською позицією тощо. Тобто виконати суспільне «замовлення» на 

освічених, вихованих, з високою громадською зрілістю особистостей, здатних 

самостійно мислити, нести індивідуальну відповідальність, бути корисними 

соціальними суб’єктами.   

У дослідження проблем освіти як педагогічної, соціокультурної системи, 

зокрема,  її організаційно-управлінської складової, вагомий внесок зробили 

В. Безпалько [10], Л. Ващенко [27],  Л. Кравченко [85],  В. Лазарев [96],  

В. Маслов [114, 115],  В. Оржеховська [136],  П. Романов [170],  В. Пікельна 

[146], Т. Шамова [229],   та багато інших. Водночас, ще багато проблем, що 

стосуються модернізації організаційно-управлінських процесів в структурі 

навчальної діяльності учня, цілісного, профільно орієнтованого освітнього 

простору загальноосвітнього навчального закладу, залишається актуальними. 

 Ми намагалися визначити сутність організаційно-управлінської 

діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу у контексті 

формування цілісного освітнього простору, її основні характеристики, 
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структурну організацію, особливості забезпечення профільності, 

соціокультурної орієнтованості.  

Науковці вивчають проблеми організаційно-управлінської діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу, пропонуючи різні підходи, 

акцентуючи увагу на різних її аспектах. Так, В. Пікельна, трактуючи сутність  

управління, досліджує проблему «зв’язків – відносин» у системі організації 

діяльності загальноосвітнього навчального закладу, управління нею, з тим, щоб 

система управління могла циклічно переходити у якісно новий стан 

(розвиватися, удосконалюватися) [152, с. 117]. Тобто, управління визначається 

як головний фактор розвитку, удосконалення освітньої системи, в основі якого 

– балансування, гармонізація взаємозв’язків та взаємозалежностей елементів 

системи, учасників педагогічного процесу як головних суб’єктів 

цілеспрямованого формування цілісного освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу. При тому важливо, щоб освітня 

система мала ознаки розвинутого соціокультурного середовища, в основі якого 

– система не лише освітніх, а і особистісних, моральних, соціальних цінностей. 

Як трактує В. Безпалько,  сутність управління з позиції забезпечення 

адаптивності, програмованості як вплив на систему з метою підтримки або 

заміщення її алгоритму функціонування. Адаптивне програмоване управління 

здійснюється завдяки моделі управління на основі алгоритмів функціонування 

та алгоритмів управління.  Алгоритми управління – це діяльність, яка 

визначається як «система приписів, що формує характер і порядок впливу на 

систему ззовні для підтримки достатньої стабільності у виконанні нею 

алгоритму функціонування» [10, с. 106 – 107]. 

Отож, логіка розвитку освітньої системи, відповідно, цілісного освітнього 

простору з адекватним соціокультурним наповненням реалізується за 

відповідними алгоритмами  адаптивності щодо основ функціонування системи 

або її модернізації відповідно до зміни економічної, соціокультурної освітньої 

ситуації, цільових орієнтирів її розвитку на перспективу. 

За Т. Шамовою, Т. Давиденко визначають сутність інноваційної освіти як 
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таку, що має високий потенціал самоорганізації, саморозвитку, передовсім, 

через таку систему взаємовідносин учасників освітньої діяльності, яка продукує 

активність кожного щодо формування освітнього простору, взаємодії процесів 

управління та самоуправління. Тому управління трактується з позицій взаємодії 

суб’єктів, а саме: як взаємну зміну тих, хто управляє, та тих, ким управляють. 

Таке розуміння взаємодії переконує у необхідності розгляду змін взаємодіючих 

суб’єктів і самого процесу взаємодії як зміни його станів [229, с. 83]. 

Отож, науковці позиціонують підхід, в основі якого лежить трактування 

сутності освітньої системи компетентнісного рівня як взаємопов’язаної 

діяльності його суб’єктів, що реалізують педагогічні, соціокультурні функції у 

контексті формування цілісного освітнього простору, його цільової 

спрямованості, наприклад, відповідно до визначеного профілю навчання.  

Узагальнюючи вищеподані позиції науковців, виділимо ознаки, які 

вважаємо системотвірними і такими, що найбільшою мірою визначають суть 

профільно орієнтованого освітнього простору, його організаційно-

управлінської складової в процесі переходу на технології компетентнісної 

освіти: 

-  забезпечення циклічності переходу освітньої системи у якісно 

новий стан на основі моніторингу навчальних досягнень учнів, особливо за 

критеріями профільних компетенцій, розвитку освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу  за базовими показниками якості; 

- забезпечення узгодженої взаємодії суб’єктів освітньої системи, 

спрямованої на підтримку ефективності її функціонування  та програмування 

перспектив розвитку, а також  удосконалення цілісного освітнього простору з 

формування інтегрованого змісту навчальної діяльності відповідного профілю з 

високим соціокультурним, життєтворчим потенціалом, спільних підходів щодо 

її технологічної складової, критеріїв визначення ефективності навчання, 

профільної освіти в цілому; 

- перманентна оптимізація  міжособистісних взаємовідносин різних 

рівнів  – основи позитивного мікроклімату освітнього процесу, наповнення 
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його соціокультурними цінностіми, сприяння соціалізації особистості школяра, 

а також підвищення ефективності взаємопов’язаної діяльності суб’єктів, 

спрямованої на реалізацію спільних цілей модернізації навчального процесу, 

освітньої системи профільного типу в цілому. 

 У визначенні комплексу принципів формування цілісного профільно 

орієнтованого освітнього простору навчального закладу ми взяли за основу 

позицію О. Чекунової, оскільки її концепція стосується дослідження проблеми 

в умовах сучасних інноваційних змін. Відповідно, виходячи з  сутності, 

функціонального призначення освітнього простору, виділяються принципи 

його ефективного функціонування та розвитку. Так, автор, досліджуючи 

проблему формування цілісного освітнього простору загальноосвітнього 

навчального закладу  в умовах переходу на інноваційну освіту, виділяє 

наступні принцини: формування освітнього простору сучасного 

загальноосвітнього навчального закладу  досягається на основі реалізації 

цілісної педагогічної концепції; моделювання процесу формування освітнього 

простору сучасного загальноосвітнього навчального закладу  у контексті 

соціокультурних і педагогічних інновацій створює умови для активної участі 

учнів у комунікації і взаємодії з метою розвитку ключових компетеній та 

особистісно-творчого потенціалу; активізації готовності вчителя до 

проектування освітнього простору сучасного загальноосвітнього навчального 

закладу  в умовах інноваційних змін; реалізації системи педагогічного 

супроводу учасників освітнього простору загальноосвітнього навчального 

закладу, заснованого на технології активного соціально-психологічного 

навчання і спрямованого на оптимізацію розвиваючих можливостей освітнього 

простору; реалізації системи педагогічних технологій і методів роботи 

адміністрації загальноосвітнього навчального закладу, цілеспрямовано 

орієнтованих на розвиток особистості вчителя і учнів у освітньому просторі 

загальноосвітнього навчального закладу  [231, с. 83]. 

 Враховуючи проблему нашого дослідження, пов’язану з дидактичними, 

організаційно-педагогічними особливостями формування освітнього простору, 
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представлений вище підхід до трактування його сутності, а також особливості  

роботи профільного загальноосвітнього навчального закладу,  були виділені 

наступні системотвірні принципи формування освітнього простору:  

1. Принцип концептуальності формування та розвитку освітнього 

простору на основі цінностей профільного навчання, сприятливого 

психологічного, соціокультурного середовища як основи забезпечення 

конкурентоздатності навчального закладу на ринку освітніх послуг. 

2. Принцип забезпечення цілеспрямованості та  ефективності 

взаємодії суб’єктів освітньої діяльності, їх активності, самодіяльності у 

розвитку освітнього простору за базовими (спільними для всіх) показниками 

якості, в основі яких – профільні та загальноосвітні компетенції випускника. 

3. Принцип забезпечення мобільної мотиваційної основи для всіх 

суб’єктів освітнього простору, виходячи з головних цілей профільного 

освітнього закладу, стандартів інноваційної освіти. 

4. Принцип орієнтації освітнього простору на формування умов, 

оптимальних для розвитку учня відповідно до профілю (наприклад, для 

правознавчого – правознавчої свідомості як основи правознавчої 

компетентності), саморозвитку учня в цілому, а також професійного 

саморозвитку вчителя у контексті цільової спрямованості загальноосвітнього 

навчального закладу   профільного типу. 

 Зазначені принципи позиціонують основоположні ідеї, головні вимоги у 

сфері дидактичних, організаційно-педагогічних основ освіти, дотримання яких, 

на нашу думку, дозволить ініціювати поетапний поступ освітньої системи до 

стандартів інноваційної, компетентнісної освіти, забезпечивши 

взаємоузгоджену діяльність усіх її учасників. При тому важливо, щоб як члени 

педагогічного, так і члени учнівського колективів відчували себе 

безпосередніми учасниками процесу розбудови та удосконалення системи в 

цілому, всіх сегментів освітнього простору, зокрема, усвідомлюючи, наскільки 

багато у цьому процесі залежить від кожного.  

Важливо виходити з позиції, що існує система взаємозалежних та 
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взаємопов’язаних освітніх просторів: держави, регіону, навчального закладу, 

педагога, учня. Простір навчального закладу трактується як відносно 

самодостатня одиниця освітньої системи, яка не просто реалізує однакову для 

всіх «спущену зверху» освітню програму, а виступає реальним суб’єктом 

творення власної освітньої системи, середовища як елементу соціокультурного 

простору, орієнтованого на реалізацію визначених цілей (блоку цінностей), що 

максимально враховує соціокультурні особливості та потреби регіону, які 

визначають відповідний тип загальноосвітнього навчального закладу, її 

цільову, профілюючу спрямованість. Важливим тут є принцип субсидіарності 

(англ. Subsidiarity), який передбачає пріоритетність рішень, які приймаються на 

нижчому рівні освітньої системи, тобто макропростір ініціює будь-які дії тільки 

у тому разі, якщо ці дії будуть ефективніші за відповідні дії нижніх ланок. 

Такий підхід формує позицію загальноосвітнього навчального закладу  як 

реального суб’єкта формування освітньої системи, визначення концепції її 

розвитку на перспективу. 

Принципова відмінність між класичною та інноваційною системами 

освіти полягає не лише у необхідності формування цілісного освітнього 

простору для інноваційної, а і у різності їх концептуальних та функціональних 

аспектів. У першому варіанті загальноосвітній  навчальний заклад є свого роду 

посередником між міністерством освіти, регіональними органами управління 

освітою і педагогічним колективом, основне призначенням якої є транслювати 

освітні цілі, навчальні програми та чіткі інструкції щодо їх виконання 

педагогічному колективі і, відповідно, здійснювати контроль за їх виконанням. 

Тобто організаційно-управлінська складова реалізується за типом лінійно-

функціональної (в основі – надмірна централізація) домінуючими 

характеристиками є:  

1. Надмірна централізація нівелює можливості формування освітньої 

системи за своїм проектом, враховуючи актуальний рівень розвитку, 

особливості суб’єктів діяльності, регіональні характеристики, а відтак і 

особливості освітнього простору.  Це  унеможливлює оперативне реагування на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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освітню ситуацію, актуальні проблеми в кожному конкретному навчальному 

закладі, корегування процесів модернізації навчальної, освітньої діяльності. 

2. Домінування зовнішнього впливу на систему, високого рівня 

залежності від освітнього простору вищого порядку призводить до нівелювання 

потреби в актуалізації внутрішніх резервів та потенціалу розвитку 

загальноосвітнього навчального закладу, а відтак, і не сприяє саморозвитку 

освітньої системи за власною траекторією. 

3. Учителі відчувають себе об’єктами системи (не творцями, а 

реалізаторами), які діють за заготовленими зразками, вимогами, яким вони 

повинні неухильно слідувати, не зважаючи на неприйняття, наприклад, 

запропонованих навчальних технологій. 

В умовах переходу на інноваційні освітні стандарти йдеться про 

принципово іншу систему освітньої діяльності як за статусом, функціями, так і 

технологіями їх реалізації. Демократизація, децентралізація освіти, як 

пріоритетні напрямки її розвитку, свідчать про багаторівневість та 

багатовекторність діяльності загальноосвітнього навчального закладу, що є 

особливо важливо в умовах тенденції до збільшення питомої ваги профільного 

навчання:  

1. Загальноосвітній навчальний заклад стає головним суб’єктом 

формування власного освітнього простору як на рівні визначення блоку 

цінностей, профільних як системотвірних, так і програмування технологій їх 

реалізації з орієнтацією на визначені в державі загальні, обов’язкові для всіх 

стандарти.  

2. Загальноосвітній навчальний заклад долучається до процесу 

формування концептуальних засад розвитку освіти, приймає участь в 

ініціюванні нововведень, обговоренні реформ, підходів до удосконалення 

дидактичної складової системи. Саме він є центром освітньої системи, центром 

освітнього простору на рівні держави і  вона повинна бути орієнтована на те, 

щоб забезпечити високу продуктивність її функціонування.  

3. Ефективними можуть бути ситуативні об’єднання, що формуються з 
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педагогічних кадрів інноваційного типу різних рівнів (починаючи від 

міністерства, закінчуючи загальноосвітнім навчальним закладом), які можуть 

бути мобілізовані на вирішення конкретної освітньої задачі. 

Зазначені позиції щодо формування цілісного профільно орієнтованого 

освітнього простору школи свідчать про те, що головні умови ефективного його 

розвитку обумовлюються принципами формування компетентнічної, 

особистісно орієнтованої моделі освіти і реалізуються на основі конструктивної 

співпраці зі всіма суб’єктами освітньої системи. 

Тому важливо більш детально проаналізувати сутність позиції та 

особливості діяльності всіх суб’єктів цілісного освітнього простору,  специфіку 

організаційно-управлінської складової, а також акцентувати увагу на знаннях, 

вміннях, що лежать в основі компетенцій, і допоможуть ефективно формувати 

освітній простір за стандартами інноваційної освіти. 

 

1.3. Суб’єктність як провідний чиник формування цілісності 

освітнього простору 

Ефективність діяльності сучасного загальноосвітнього навчального 

закладу визначається тим, наскільки навчально-виховний процес забезпечує 

суб’єктність, особистісну орієнтованість загальноосвітнього розвитку учня, 

формування та саморозвиток його профільних компетенцій, визначених за 

домінуючими пріоритетами, готує її до ефективної пізнавальної діяльності, 

самореалізації в освітньому, життєвому просторах.  

Суб’єктність позиції учня у всіх зазначених аспектах формується лише в 

умовах цілісного освітнього простору, оскільки: 

– навчальні компетенції передбачають формування в учня таких 

інтегративних утворень як «само актуалізація», «самосвідомість», «творче 

мислення», «аналітичні здібності», «активна життєва позиція», «комунікативна 

культура» та ін.,  що можливо лише за умови об’єднання всіх вчителів 

загальноосвітнього навчального закладу, інтеграції на рівні змісту навчальних 
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предметів, технологій організації педагогічного процесу,  забезпечення 

профільної спрямованості зазначеним вище компетенціям; 

– лише наявність цілісного освітнього простору може забезпечити учневі 

позицію суб’єкта власного особистісного, загальноосвітнього, профільного 

саморозвитку, сформованої на основі індивідуальних характеристик концепції 

та технології організації навчально-виховного процесу;  

– важливим є психологічний    контекст навчальної діяльності   

(мікроклімат освітнього закладу, атмосфера навчального заняття), який має 

відзначатися однорідністю, наявністю спільних для всіх базових принципів, які 

адаптуються різними вчителями відповідно до професійної позиції, стилю 

взаємовідносин з учнями, методики викладання навчального предмету та ін.. 

Отож, формування простору не є самоціллю, воно виступає умовою 

забезпечення самореалізації того, хто вчиться (у нашому випадку учня) в 

процесі його освітньої діяльності. 

Розглядаючи поняття «освітній простір», ми маємо на увазі систему 

певним чином пов'язаних між собою суб'єктів, які мають об'єктивні освітні 

інтереси і можуть взаємодіяти в цілях оптимізації діяльності, забезпечення 

конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.  

Суб’єкти формування цілісного освітнього простору загальноосвітнього 

навчального закладу можна умовно поділити на: зовнішні, тобто ті, які 

опосередковано впливають на освітню політику, організаційні, матеріальні 

умови її реалізації (органи управління освітою, державні установи, органи 

місцевого самоврядування, громадськість, професійно-педагогічні спільноти, 

наукові, культурні, комерційні, громадські інститути); внутрішні, тобто 

безпосередні учасники освітньої діяльності, серед яких головними є педагоги, 

учні, управлінці, батьки. 

Актуальність проблеми обумовлюється ще й тим, що в умовах 

профільного навчання загострюється проблема пошуку механізмів, форм та 

методів максимального врахування інтересів та здібностей кожного учня у 

процесі профільного, професійного самовизначення.  Головною умовою 
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виступає культивування активності, особистісної орієнтованості позиції учня як 

суб’єкта власної навчальної діяльності, що ініціює процеси само актуалізації, 

самоствердження, самореалізації, саморозвитку.  

Профільне навчання містить додаткові можливості щодо суб’єктності 

позиції учня, створюючи умови для врахування пріоритетів його розвитку, 

підвищення стимулюючого потенціалу навчання, росту пізнавального інтересу, 

а відтак і створенню ситуації успіху в навчанні, здатності до ефективного 

саморозвитку, самостійної навчальної роботи навіть за межами організованого 

навчального процесу.  

Важливу роль у цьому контексті відіграє педагогічний колектив як 

колективний суб’єкт, свого роду «єдиний організм», що формує цілісний 

освітній простір загальноосвітнього навчального закладу профільного типу. 

Позиція педагога в цій системі як суб’єкта, лідера, організатора педагогічного 

процесу передбачає не лише високу професійну, а і організаторсько-

управлінську компетентність. А тому він повинен відповідати так званій 

матриці компетентностей, яку ми сформували відповідно до функцій 

формування цілісного освітнього простору, ефективної організації освітньої 

діяльності   в умовах профільного навчання.  

1. Фахові компетенції педагогів щодо визначеного профілю 

навчання. Ми виділили цей блок компетенцій відповідно до профілюючого 

спрямування навчального закладу, орієнтованого на формування  комплексу 

компетенцій учнів як домінуючої, системотвірної складової освітнього 

простору загальноосвітнього навчального закладу. Компетенції формуються на 

основі фундаментальних знань, які передбачають розуміння загальних засад 

освіти, особливостей її спрямування (гуманітарна, природничо-математична, 

інформаційно-технологічна та ін.), які мають не лише спільні засадничі 

характеристики, а і проектують необхідність інтеграції і формування  базових 

компетенцій, наприклад, зафіксованих у Концепції «Нової української школи» 

(2016).  



 
 

45 

Наприклад, стосовно філологічного напрямку освіти, учителю важливе не 

лише знання навчальної інформації в рамках визначеної програми, а і володіння 

знаннями наукової методології в області лінгвістики, літературознавства; 

трактування базових понять філологічної освіти, розуміння сучасних тенденцій 

її розвитку; знання базових позицій формування мовної, комунікативної 

культури, етимологія її розвитку. В се це в комплексі і визначає фахову 

компетентність учителя-філолога. 

2. Психолого-педагогічні компетенції педагогів є загальними і 

стосуються забезпечення психолого-педагогічного супроводу організації 

педагогічного процесу на компетентнісній основі, забезпечення ефективності 

функціонування освітньої системи, формування цілісного освітнього простору: 

розуміння мети і завдань навчально-виховного процесу інноваційного типу, 

змісту освіти, володіння методами, прийомами організації інтерактивного 

навчання; знання психології дитини, її цінностей, пріоритетів розвитку, 

здатність організувати педагогічний процес на особистісно орієнтованій основі, 

розуміння психологічних особливостей формування активної життєвої позиції 

школярів; володіння методиками психолого-педагогічної діагностики 

педагогічного процесу, особистісного розвитку учнів, їх психоемоційного 

стану, освітнього простору загалом; знання психолого-педагогічних 

закономірностей освітнього процесу періоду реформаційних змін. 

Стосовно профільного навчання філологічної спрямованості, важливо 

забезпечувати педагогічне керівництво формуванням свідомості в контексті 

формування мовної особистості учня, її лінгвістичної грамотності,  національно 

орієнтованої громадянської позиції, що передбачає: трактування мови, мовної, 

комунікативної культури як значущої складової цілісного освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу, забезпечення цілеспрямованості 

педагогічного, виховного впливу на її розвиток усіх суб’єктів освітньої 

системи; врахування психолого-педагогічних особливостей, закономірностей, 

принципів процесу формування мовної культури учнів в контексті формування 

загальної громадянської, активної життєвої позиції; дотримання умов забезпечення 



 
 

46 

системності, особистісної орієнтованості підходу до розвитку лінгвістичних 

компетенцій учнів; мобілізацію, інтеграцію зусиль усіх членів педагогічного 

колективу в удосконаленні культури міжособистісної взаємодії та спілкування на 

демократичних засадах, саморозвитку мовлення учнів на основі «Я-концепції», 

основаних на принципах компетентнісної освіти; періодичну діагностику рівня 

лінгвістичних, навчальних компетенцій учнів, професійної компетентності 

вчителів, ефективності освітньої системи за критеріями реалізації її базових цілей. 

3. Організаційно-управлінські компетенції педагогів стосуються 

організації педагогічного процесу, управління процесом його здійснення, 

діяльності навчального закладу загалом, спрямування його розвитку на  

стандарти інноваційної освіти. 

Щодо організаційно-управлінських компетенцій педагогів в умовах 

профільного навчання, йдеться про їх готовність адаптувати загальні позиції до 

специфіки, продиктованої відповідним профілем навчання. Наприклад, 

володіння нормативними документами щодо модернізації навчально-виховного 

процесу лінгвістичного циклу включає розуміння сучасної мовної політики в 

державі, пріоритетів її розвитку, що обумовлює здатність інтегрувати їх основні 

положення в навчально-виховний процес, освітню систему школи; володіння 

принципами організації та управління дидактичними системами, знання 

інноваційних освітніх технологій, у тому числі спрямованих на розвиток мовної 

культури особистості учня; розуміння теоретичних основ реалізації 

диференційованого підходу до навчання; знання концепції побудови змісту 

освіти на сучасному етапі розвитку загальноосвітнього навчального закладу, 

основ її імплементації в лінгвістичний напрямок, дидактичних принципів та 

шляхів вдосконалення навчальних програм відповідного профілю. Комплекс 

зазначених компетенцій  обумовлює здатність педагога забезпечити системний 

підхід до організації діяльності, її перманентного вдосконалення, а також 

здатність реалізувати особистісно орієнтований підхід у практиці роботи 

навчального закладу з домінантою профільної складової системи освіти. 
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4. Методичні компетенції, що визначають здатність педагога до 

ефективної організації педагогічного процесу за своїм фахом і включають: 

високу компетентність та професіоналізм у викладанні  фахової дисципліни; 

володіння інноваційними методиками організації педагогічного процесу учнів, 

активне їх використання у викладацькій діяльності, інноваційний тип 

педагогічного мислення.  Наприклад, методичні компетенції вчителя-філолога 

включають, передусім, власну високу мовну культуру, ставлення до мови як до 

пріоритету розвитку національної культури, основи національної само 

ідентифікації.  Означена компетентність також включає знання інноваційних 

методик викладання лінгвістичних дисциплін, потреба у постійній модернізації 

своєї методики організації навчального процесу на основі діагностики 

реального рівня її ефективності, діагностики рівня навчальних досягнень 

школярів в області філологічних дисциплін. Важливою ознакою є відкритість 

до інновацій у сфері гуманітарної, лінгвістичної освіти, перманентність 

професійного саморозвитку, науково-пошукова діяльність, як його значуща 

складова.  

Принципова відмінність традиційних знань та умінь вчителя, які 

визначають його здатність до реалізації комплексу загальновизнаних 

педагогічних функцій, полягає в тому, що компетенції передбачають таку 

модель організації навчально-виховного процесу,  яка базується не на 

інформаційно-репродуктивному підході, а на компетентнісному, основним 

компонентом якого є особистісна орієнтованість, а основний механізм – 

взаємодія суб’єктів педагогічного процесу, цілісного освітнього простору. 

 Педагог інноваційного типу в сучасних умовах повинен бути в 

постійному пошуку нових методів навчання і виховання, стимулів до розвитку 

творчості, реалізації обдарованості школярів. Окрім основних знань, вмінь, 

навичок, що складають професійну компетентність і пов’язані з організацією 

педагогічного процесу, учитель повинен виконувати функціональні обов’язки, 

ті норми, порушення або недотримання яких може трактуватись, як 

протизаконні дії, відхилення від посадових інструкцій, тощо.   
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Через призму вимог посадової інструкції педагог, організовуючи 

навчально-виховний процес, забезпечує виконання його важливої мети – 

збереження життя і здоров’я учнів в цілому, він несе особисту відповідальність 

за дотриманням основних вимог щодо створення позитивного психологічного 

середовища,  умов для охорони життєдіяльності учнів. 

У цьому контексті педагог є суб’єктом створення конструктивного, 

профільно орієнтованого освітнього середовища, що забезпечує сприятливі 

умови для навчальної діяльності учнів, їх особистісної самореалізації. Це 

передбачає: 

 1. Створення умов для забезпечення сприятливого психологічного 

мікроклімату в освітньому просторі НЗ, конструктивних, доброзичливих 

взаємовідносин в учнівському, педагогічному колективі. Передовсім, це 

стосується загальної культури педагога: володіння рисами толерантності, такту, 

дотримання високої культури спілкування в середовищі учнів і колег, у 

взаємовідносинах з батьками учнів. У цьому контексті ефективним є 

проведення семінарів, зустрічей з успішними людьми, психологами  щодо 

можливостей досягнення відповідної мети, забезпечення здорового 

психологічного мікроклімату в системі формування єдиного освітнього 

простору. 

 2. Організацію позаурочної і позашкільної роботи учнів, що має високий 

потенціал у забезпеченні їх розвитку обдарованості, формуванні в них активної 

життєвої позиції, сприяє особистісній самореалізації, а також підвищенню 

профільних компетенцій відповідно до індивідуальних здібностей та інтересів 

учнів.  

3. Ефективну організацію роботи з дітьми, які потребують особливої 

уваги. Педагоги мають співпрацювати з психолого-соціальною службою 

загальноосвітнього навчального закладу, класними керівниками  з метою 

створення банку даних про дітей (сиріт, напівсиріт, неблагополучних сімей). І 

тут не лише діти-сироти, з неблагополучних сімей, а й діти, які є соціальними 
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сиротами, батьки яких зайняті заробітчанством, зазвичай за кордоном, не мають 

з ними спілкування, а значить і ефективного впливу на виховання.  

4. Реалізацію діагностичних функцій. Важливо виявляти рівень 

навчальних досягнень учнів, їх інтелектуальних здібностей і інтересів, у тому 

числі в області профільного навчання, слабкі сторони щодо виховання високих 

моральних цінностей,  культури поведінки та ін.. 

Виділені вище компетенції актуальні не лише для вчителя і для 

управлінця, який виступає головним суб’єктом формування цілісного, 

профільно орієнтованого освітнього простору школи. 

Акцентуємо увагу на суб’єктах, які найбільшою мірою реалізують 

організаційно-управлінські функції і, відповідно, впливають на якісні 

параметри формування освітнього простору профільного загальноосвітнього 

навчального закладу. Зокрема, дирекція, педагогічна рада, методичні 

об’єднання є структурними підрозділами, які за своїми функціональними 

обов’язками є найбільш дотичними до управлінських дій різного рівня, 

характер  співпраці з якими стосується найбільш фундаментальних та 

принципових рішень стосовно формування педагогічного процесу, 

функціонування навчального закладу загалом. 

До структурних підрозділів допоміжного рівня, водночас, суб’єктів 

організаційно-управлінської діяльності, освітнього процесу, а відтак і цілісного 

освітнього простору,  належать психолог загальноосвітнього навчального 

закладу, соціальний педагог, шкільний лікар, бібліотекар, які виконують 

функції опосередкованих регуляторів освітнього процесу відповідно до своїх 

повноважень. 

Зовнішніми суб’єктами за своєю природою та специфікою реалізації 

організаційно-управлінських функцій є такі структурні підрозділи як рада 

загальноосвітнього навчального закладу, батьківський комітет, піклувальна 

рада, громадські організації, вони забезпечують його зовнішню взаємодію и з 

іншими значущими суб’єктами організації, управління та регуляції освітнього 
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процесу, інтеграції загальноосвітнього навчального закладу в більш широкий 

соціальний простір. 

За таких умов організаційно-управлінська діяльність загальноосвітнього 

навчального закладу проектується як значною мірою опосередкована 

управлінська діяльність (мінімізуючи прямий вплив керівників на учасників 

освітнього процесу), яка забезпечує не лише взаємодію всіх суб’єктів освітньої 

системи, а і трансформації управлінських функцій в самоуправлінські. Тому всі 

учасники освітнього процесу (безпосередні та опосередковані) займають 

суб’єктну позицію, тобто відчувають свою причетність і реальні можливості не 

лише до формування цілісного освітнього простору, а і до управління ним, 

забезпечуючи перманентність розвитку та удосконалення. 

В системі формування освітнього простору, при збалансованому 

розподілі обов’язків членів педагогічного колективу, управлінські структури 

несуть колегіальну відповідальність за: якісну, позитивну, результативну 

діяльність загальноосвітнього навчального закладу в системі навчання і 

виховання учнів; ґрунтовне планування роботи закладу та перспективний план 

його розвитку; кадрове забезпечення ЗНЗ, правильне комплектування 

працівників загальноосвітнього навчального закладу; організацію самоосвіти 

працівників, підвищення їх професійної, ділової кваліфікації; повне виконання 

навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і науки, культури та 

спорту; впровадження інноваційних методів навчання, досягнень педагогічної 

науки, передового педагогічного досвіду; організацію творчої роботи педагогів; 

дотримання принципів наукової організації праці всіма працівниками 

загальноосвітнього навчального закладу; забезпечення дієвості, 

результативності прийнятих рішень педагогічної ради; формування здорового 

мікроклімату в колективі, його згуртованості і єдиноідейності; організацію 

сприятливих умов для навчально-виховної діяльності учнів, створення 

навчально-дидактичної, матеріальної бази; забезпечення зв’язків 

загальноосвітнього навчального закладу з органами освіти, громадськими 

організаціями. 
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Аналіз наукових джерел з проблем теорії освітнього менеджменту, 

професійної компетентності керівника освітнього закладу свідчать про активні 

наукові пошуки стосовно структурної організації управлінської компетентності 

керівника навчального закладу, структури його управлінської діяльності, що є 

основою забезпечення глибокого розуміння феномену, а відтак і моделювання 

продуктивних схем, моделей формування. 

Найбільш поширеним є підхід, за яким професійна управлінська 

компетентність трактується як сукупність професійних знань та особистісних 

якостей, які визначають здатність керівника не лише до особистої продуктивної 

діяльності, а й до організації ефективної колективної співпраці в напрямку 

вирішення поставлених задач формування освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу. Характерними ознаками 

компетентності є управлінська гнучкість; орієнтованість на майбутнє; уміння 

здійснювати вибір в конкретній ситуації; мотивація безперервної самоосвітньої 

діяльності [234].  

Основу управлінської компетентності керівника навчального закладу, 

Л. Даниленко, Л. Карамушка, визначають як комплекс знань, умінь, 

особистісних якостей у таких областях як: науково-філософські, суспільно-

політичні, психолого-педагогічні, предметні та соціально-функціональні. 

За цією логікою відбувається і структурування професійної, 

управлінської компетентності керівника ЗНЗ:  знання, необхідні для 

педагогічної спеціальності або посади; уміння і навички, необхідні для 

успішного виконання функціонально-посадових обов’язків; професійні, ділові 

та особистісно значущі якості, що сприяють всебічній реалізації власних сил, 

здібностей і можливостей у процесі виконання функціонально-посадових 

обов’язків; загальна культура, необхідна для формування гуманістичного 

світогляду, визначення духовно-ціннісних орієнтирів, моральних і етичних 

принципів особистості; мотивація професійної діяльності [138].   

Значну увагу дослідженню професійної компетентності керівника 

загальноосвітнього навчального закладу приділяє у своїх дослідженнях 
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провідний спеціаліст у галузі освітнього менеджменту В. Маслов. Він трактує її 

як систему теоретико-методологічних, нормативних положень, наукових знань, 

організаційно-методичних і технологічних умінь, необхідних особистості для 

виконання посадово-функціональних обов’язків, а також відповідних 

моральних й психологічних якостей. Відповідно до зазначених позицій 

класифікуються і функції управлінської діяльності, які співвідносяться з 

зазначеними компетенціями: методологічні, нормативні, загальнотеоретичні 

(психолого-педагогічні), організаційно-методичні, конкретно-посадові [115, 

с. 63 – 66. ] .  

У зв’язку з поданими вище позиціями стосовно сутності управлінської 

діяльності, а також основ її реалізації в умовах формування компетентнісного 

підходу до освіти, зроблена спроба систематизувати компетенції керівника 

навчального закладу, які забезпечать ефективність управління складним 

процесом формування профільно орієнтованого цілісного освітнього простору. 

 Проблеми управлінської компетентності  всесторонньо досліджуються у  

наукових працях вітчизняного вченого В. Маслова. Автор трактує поняття 

«управлінська компетентність керівника школи» як володіння необхідними 

фаховими знаннями та навиками, а також теоретична, технологічна, моральна і 

психологічна готовність особистості до виконання функцій, що входять до 

посадових обов’язків та прав, відповідно до повноважень. [114, с. 12]. 

Досліджуючи структуру управлінської діяльності як ефективної 

організації, Е. Атос , Р. Паскаль, Т. Пітерс і Р. Вотермен в теорії «7S» писали, 

що ефективна організація формується на базі семи взаємопов’язаних складових. 

Зміна будь-якої з них веде до зміни решти. Англійською кожна з них 

починається літерою «S»: стратегія (strategy), структура (structure), система 

управління (systems), штат (stat), стиль (stule), кваліфікація працівників (skill), 

організаційні цінності (shared volues). 

Поняття «управлінська компетентність керівника загальноосвітнього 

навчального закладу» також визначається як складне індивідуально-професійне 

утворення, яке інтегрує в собі професійні теоретичні знання, практичні уміння, 
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навики, професійно-особистісні цінності і якості та забезпечує кваліфіковане 

здійснення управлінської діяльності та свідомий вибір моделей поведінки.  

Відомий вчений Л. Карамушка наголошує, що важливу роль в структурі 

управлінської компетентності відіграє когнітивний компонент. «Когнітивний 

компонент готовності керівника ЗНЗ до управління закладом – це система 

знань, які необхідні йому для здійснення управлінням педагогічним 

колективом» [70. с. 47]. 

Сучасний керівник загальноосвітнього навчального закладу – це, 

насамперед, висококомпетентна людина, яка здійснює управління 

загальноосвітнім навчальним закладом на науковій основі. Він уміє ставити 

актуальні задачі перед колективом, радитися із учителями, об'єднувати їх, 

створювати творчу атмосферу та сприятливий психологічний клімат у 

колективі, організовувати цікаве повноцінне життя учнівського колективу, 

запроваджувати передовий педагогічний досвід, уміє довіряти вчителям, 

попереджає і розв'язує конфлікти. Керівник загальноосвітнього навчального 

закладу повинен гармонійно поєднувати в собі якості адміністратора і 

колективіста, діловитість і людяність [23, с. 15].  

Компетентнісну модель управлінської діяльності директора 

загальноосвітнього навчального закладу, Л. Луценко формує, як інтеграцію 

трьох блоків провідних видів діяльності директора загальноосвітнього 

навчального закладу, які, в свою чергу, визначають необхідні комплекси 

компетенцій управлінця, що дозволяє виконувати ці види діяльності на 

високому професійному рівні: загальноосвітній блок – компетенції, що 

реалізуються як у процесі загальної життєдіяльності, так і в професійній 

діяльності керівника: соціальні, ціннісно-змістові, валеологічна, когнітивна, 

операційно-технологічна, комунікативно-етична, в рамках якої розглядаються й 

професійно значущі особисті якості директора; загальноуправлінський блок – 

процесуальні дії директора загальноосвітнього навчального закладу як 

елементи фахової компетенції: педагогічний аналіз (зовнішньої та 

внутрішньошкільної інформації), цілепокладання (прогнозування), прийняття 
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управлінського рішення (планування як окремий випадок прийняття 

управлінського рішення), організація (регулювання й коригування), контроль 

(як елемент налагодження зворотного зв'язку, отримання інформації); 

управлінсько-педагогічний блок – управлінсько-змістові функції (функції-

завдання) як ключові професійні компетенції: соціально-педагогічні, 

юридично-правові, організаційно-педагогічні, дослідницькі (інноваційні), 

фінансово-господарські, соціально-психологічні, педагогічні [106].  

 Узагальнюючи зазначені позиції, ми трактуємо управлінську 

компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу  

профільного типу як свого роду інтегральне утворення (професійно цінні 

знання, вміння їх реалізовувати на практиці, особистісні якості), що визначають 

здатність керівника на основі продуктивної взаємодії, співпраці зі всіма 

суб’єктами освітньої системи до прийняття як стратегічних, так і тактичних 

управлінських рішень щодо перманентного розвитку та оптимізації цілісного 

освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу профільного типу 

за базовими критеріями якості. 

Інтегруюча функція управлінської діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу  профільного типу полягає в тому, щоб забезпечити 

структурованість, цілісність, профільну спрямованість освітньої системи, а 

відтак і освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу, а також 

продуктивної взаємопов’язаної діяльності його суб’єктів. Означена позиція має 

реалізовуватися за логікою проектування взаємодії зі всіма значущими 

структурними підрозділами навчального закладу, системо твірним 

компонентом якої є директор як головний суб’єкт формування профільно 

орієнтованого освітнього простору, управління функціонуванням освітньої 

системи.  

Керівник сучасного загальноосвітнього навчального закладу особливу 

увагу повинен приділяти такому виду діяльності ЗНЗ як забезпечення 

конструктивного партнерства, взаємодії всіх суб’єктів освітнього простору. 

Завдяки такій спрямованості організаційно-управлінській діяльності, завжди 
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будуть в імпульсі пошук нових ідей, інноваційних освітніх технологій, 

профільної освіти в тому числі, стимулювання до науково-експериментальної 

діяльності, колективного, консолідованого пошуку варіантів оптимізації 

концепції розвитку загальноосвітнього навчального закладу профільного типу,  

профільного навчання, забезпечення сприятливого освітнього середовища. 

Отож, сучасний керівник загальноосвітнього навчального закладу 

профільного типу має бути професійною, компетентною особою в забезпеченні 

ефективності і якості цілісного педагогічного простору, суб’єктом інтеграції 

стандартних і нетрадиційних методів керівництва. Позиція та функціональні 

обов’язки керівника повинні відповідати сучасності, високій правовій культурі, 

принципам освіти, загальнолюдським  цінностям людинолюбства і гуманності. 

Управлінська діяльність керівника загальноосвітнього навчального 

закладу специфікується відповідно до профільного навчання, зокрема йдеться 

про особливості функціонування та розвитку загальноосвітнього навчального 

закладу правознавчого, філологічного спрямування, особливостей 

управлінської діяльності у забезпеченні цілісності, системності, профільності, а 

також компетентнісної орієнтованості.   

 

1.4. Профільне навчання як пріоритет модернізації й удосконалення 

освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу 

Профільне навчання є одним із ключових напрямів модернізації та 

удосконалення системи освіти нашої держави й передбачає реальне й 

планомірне оновлення загальноосвітнього навчального закладу старшого 

ступеня і має найбільшою мірою враховувати інтереси, нахили і здібності, 

можливості  кожного учня, у тому числі з особливими освітніми потребами, у 

контексті соціального та професійного самовизначення і відповідності вимогам 

сучасного ринку праці. Такий підхід до організації освіти старшокласників не 

лише найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, а й 

дає змогу створити найоптимальніші умови для їхнього професійного 

самовизначення та подальшої самореалізації [82].    
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Отож, виходячи із загальних положень профільного навчання, закладених 

у концепції, сучасний загальноосвітній навчальний заклад повинен 

максимально орієнтуватися на створення умов, оптимальних для саморозвитку, 

самореалізації особистості кожного учня. Тому саме профільне навчання 

створює той контент, який відповідає інтересам, нахилам і здібностям учня, 

йдеться про врахування сфери пізнавальних інтересів (наприклад, у нашому 

випадку, гуманітарних загалом, правознавчих у їх контексті, зокрема), які 

найбільшою мірою можуть реалізувати потенціал розвитку дитини, 

стимулюючи створення ситуації успіху в навчанні, самоствердження, 

самореалізації, підвищення пізнавального інтересу, здатності до саморегуляції, 

ефективної самостійної навчальної роботи та ін.. Тобто профільне навчання не 

стільки реалізує функцію ранньої професіоналізації загальної освіти, скільки 

сприяє самовизначенню учня, формування навчальних компетенцій на основі 

«Я-Концепції». 

Також важливою вважаємо позицію, за якою профільне навчання 

допомагає реалізувати особистісно орієнтований підхід в освіті (в основі якого 

– взаємодія досвідів того, хто вчить, та того, хто вчиться), що виступає  

головним механізмом забезпечення компетентнісної освіти. 

Важливо зазначити, що профільне навчання  активно розвивається в 

європейському освітньому просторі і спрямоване на забезпечення умов для 

реалізації потенціалу розвитку кожного учня. При цьому спостерігається 

високий рівень варіативності у забезпеченні профільності навчання як за 

цілями та змістом, так і за технологією реалізації. Наприклад, йдеться про різну 

кількість профілів у рамках одного навчального закладу (від 3 (Німеччина) до 

17 (Швеція). Так само це стосується різних підходів до забезпечення 

профільності (у рамках одного навчального закладу, коли учень вибирає 

навчальний заклад, відповідно до профілю, або диференціація відбувається в 

рамках однієї освітньої установи). 

У 2010 році у системі шкільної освіти України введено профільне 

навчання, яке трактувалося як засіб гуманітаризації освіти, тобто розвитку 
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освітньої системи у напрямку врахування потреб, інтересів, потенціалу 

розвитку кожного учня. Як показує досвід, процес профілізації освіти є досить 

складним та суперечливим, є багато проблем, які стосуються як концепції 

профільного навчання,   технології її реалізації на практиці, так і механізмів, 

принципів управління освітньою системою. 

Як зазначається у «Концепції профільного навчання у старшій школі», 

«Незалежно від національної специфіки, в усіх країнах профільне навчання 

базується на визначенні переліку навчальних предметів чи освітніх галузей, 

змісту, вмінь і навичок/компетентностей, необхідних для підготовки молоді до 

дорослого життя. Узагальнений варіант є комбінацією таких складових: 

– загальноосвітні, обов’язкові для вивчення усіма учнями 

предмети/освітні галузі, до переліку яких найчастіше входять державна мова 

(мови), математика, предмети гуманітарного циклу (історія, 

суспільствознавство,  громадянознавство), фізична культура (іноді з 

інтеграцією освіти про здоровий спосіб життя), ІКТ, природознавство 

(інтегрований предмет з елементами фізики, хімії, біології), мистецтвознавство 

(основи мистецтва, музики, танцю, драми) та іноземна мова. Зокрема, у Швеції 

загальноосвітня складова включає 8 обов’язкових навчальних 

предметів/освітніх галузей, на навчання яких відводиться приблизно третина 

всього навчального часу; 

– профільні предмети, які відповідають обраному профілю/напряму 

навчання. Профільний предмет залишається головним компонентом змісту 

освіти на цьому рівні, передбачаючи поглиблене навчання предметів обраного 

профілю; 

– предмети за вибором (загальноосвітні чи профільно-базовані), які 

надають учням можливість удосконалювати знання з обраної галузі шляхом 

вивчення поглиблених модулів з фаху або споріднених з ним [82].    

На основі аналізу «Концепції профільного навчання у старшій школі»,  

психолого-педагогічної літератури, присвяченої проблемам профільного 

навчання, практики роботи профільних навчальних закладів, визначені наступні 
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типи  диференціації та, відповідно, профілізації системи навчальної діяльності 

учнів:  

І тип: навчальні дисципліни за вибором, які вивчаються як додаткові: 

елективні курси,  курси профільного доповнення, факультативні курси та ін.,  

вони не порушують загальну структуру змісту та організації навчального 

процесу в школі і сприймаються учнями як додаткове навчальне навантаження, 

добровільно прийняте  задля задоволення пізнавальних інтересів у тій чи іншій 

області знань або потреб, пов’язаних з подальшим професійним вибором;  

ІІ тип: диференціація відбувається за рахунок балансування процентного 

співвідношення різних дисциплін з забезпеченням пріоритетності тих, що 

відповідають визначеному у навчальному закладі профілю.  

ІІІ тип: диференціація, що реалізується через виявлення та реалізацію 

потенціалу відповідного профілю у всіх навчальних дисциплінах (наприклад, 

кожна навчальна дисципліна має потенціал морально-правового розвитку 

школяра: у літературі це може бути додаткове акцентування уваги на 

проблемах моральних цінностей, поведінки, моральної культури особистості; 

історії – акцентування уваги на проблемах, що стосуються історії розвитку 

моралі, права, інтерпретація конкретних історичних процесів, ситуацій з позиції 

системи правових відносин, які відносяться до відповідного історичного 

періоду).  

ІV тип: профілізація реалізується як система і стосується всіх її 

складових. Найвищим рівнем інтеграції зазначених можливостей є цілісний 

освітній простір, який проектується як результат взаємодії всіх його суб’єктів, 

кожний з яких відповідає за визначений сегмент системи, забезпечуючи 

конструктивні взаємовідносини з кожним. Отож, йдеться не про просте 

сумування результатів діяльності елементів освітньої системи (навчальних 

занять, позакласної роботи, виховання, дослідницької діяльності, самостійної 

роботи та ін.), а про додатковий «продукт», який є результатом взаємодії усіх 

суб’єктів системи, водночас, направляючи та коректуючи функціонування 



 
 

59 

кожного. Це є головною умовою забезпечення цілеспрямованості, системності 

будь-якого процесу, освітнього в тому числі. 

Останнім часом спостерігається підвищений інтерес як науковців, так і 

практичних працівників освітньої галузі  до проблем правової освіти, правового 

виховання, формування правосвідомості учнів. Загальна мета системи 

правознавчої освіти в загальноосвітньому навчальному визначається такими 

головними документами в галузі освіти як: Державна національна програма 

«Освіта. Україна ХХІ століття», Закон України «Про загальну середню освіту», 

Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), Державна програма 

«Вчитель», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція профільного 

навчання у старшій школі, Концепція змісту освіти для Європейського виміру, 

Державний стандарт освітньої галузі «Суспільствознавство», Концепція  тощо, 

але й такими, що визначають загальний напрямок розвитку країни, – нової 

української школи [83] наприклад, Національна доповідь «Новий курс: 

реформи в Україні 2010-2015».   

Проблемами правознавчої освіти займаються такі дослідники як: 

Є. Пєвцова [145],  С. Поляков [153], І. Снігур [188],  Г. Тригубенко [205], 

Т. Франчук [215] та ін..  Нам імпонують позиції авторів, за якими у трактування 

поняття «правознавча освіта» закладені ключові позиції компетентнісної 

освіти, за якими освітня система має набувати ознак саморегуляції, 

самоуправління, бо саме за таких умов вона буде здатна до самовідновлення, а 

значить і саморозвитку. Цінною також вважаємо таку характеристику системи 

як адаптивність, яка трактується не як процес одностороннього пристосування 

до зовнішніх факторів, продиктованих «зверху» (інформаційно-репродуктивна 

освіта), а через взаємодію зовнішніх та внутрішніх факторів, які фіксуються 

через об’єктивні, закономірні зв’язки, що забезпечують синергетичність 

підходу до формування системи правознавчої освіти. 

Важливо більш детально зясовувати сутність правознавчої освіти у 

контексті компетентнісного підходу, за яким  головною метою правознавчої 

освіти є не традиційне формування системи знань та умінь відповідно до 
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визначеної галузі, а формування в учнів правової компетентності, яку 

трактуємо як сформованість системи знань, умінь на основі «Я-Концепції»: 

– правознавчі знання сприймаються не як самоцінність, а як умова 

формування правосвідомості, правової поведінки учня; 

– правова освіта сприймається як інтегруюча складова, яка виходить 

далеко за рамки дисциплін історико-правознавчого циклу, і стосується 

моральної поведінки учня  у різних сферах освітнього, життєвого простору; 

– правова свідомість є найвищим показником правової 

компетентності, оскільки найбільшою мірою відповідає за механізми 

саморегуляції,  саморозвитку, адекватного формування власного життєвого 

простору на морально-правовій основі; 

– навчання реалізується через взаємодію досвідів учителя, який 

представляє у власній інтерпретації правові знання та варіанти їх трактування, 

та досвіду учня, який осмислює інформацію через призму власного досвіду 

правової поведінки, своїх уявлень про правові, моральні норми, їх сутність, 

логіку, практичну реалізацію.  

Інтегрально правову освіту в контексті компетентнісного підходу ми 

визначаємо як освіту, що набуває тенденцій до саморегуляції, самоуправління 

як на рівні освітньої системи, так і на рівні кожного окремого учня, який 

неодмінно повинен мати власну траєкторію особистісного саморозвитку, 

значущою складовою якого є правова свідомість. 

Основними завданнями правової освіти учнів в умовах  профільного 

навчання є: диференціація учнів за рівнем інтересів, потреб та здібностей щодо 

правової освіти, врахування індивідуальних особливостей розвитку; 

забезпечення професійної спрямованості системи правознавчої освіти учнів, 

сприяння життєвому, професійному самовизначенню кожного у її контексті, 

свідомому вибору майбутньої професії; формування ставлення до правових 

компетенцій як життєво необхідних безвідносно до майбутньої професійної 

діяльності, сприяння активному використанню набутих знань у формуванні 

життєвих принципів; формування готовності учнів до саморозвитку правової 
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компетентності, а також  до популяризації правових знань серед оточуючих; 

формування соціальної активності учнів, комунікативної, інформаційної 

культури, здатності до особистісного саморозвитку, формування життєвого 

простору на морально-правовій основі; формування системи навчальної 

діяльності загальноосвітнього навчального закладу, системо твірним 

компонентом якої є цикл історико-правознавчих дисциплін; забезпечення 

інтеграції правознавчих дисциплін з іншими загальноосвітніми дисциплінами; 

реалізація потенціалу всіх навчальних дисциплін у формуванні правосвідомості 

учнів. 

Виходячи з поданого вище контексту розуміння сутності правової освіти 

на основі компетентнісного підходу, вважаємо, що рушійними силами 

формування правової компетентності учнів, в основі якої – формування 

правосвідомості, можуть бути наступні суперечності: 

– між традиційною концепцією формування правових знань на основі 

інформаційно-репродуктивної системи та компетентнісною, основним 

завданням якої є формування правосвідомості учня; 

– між визначеною (за програмою) системою правових знань, умінь, 

використанням їх на практиці та наявним досвідом правових переконань, 

правової поведінки, які є головними регуляторами  формування життєвих 

пріоритетів, особистісного розвитку учня; 

– між системою традиційних методів навчання, орієнтованих більшою 

мірою на запам’ятовування та відтворення навчальної інформації з 

правознавчих дисциплін, та методами, в рамках яких актуалізуються мислення 

учнів, систематизація, порівняння, моделювання, рефлексія та ін.; 

– між системою компетентнісної правознавчої освіти та об’єктною 

позицією учня в структурі навчальної діяльності, готового до засвоєння 

правознавчої інформації за заданими зразками.  

Профілізація системи освіти стосується практично більшості розвинених 

країн світу, де активно відбувається її реформування.  
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Так, система профільного навчання у країнах Західної Європи та Америки 

досить складна і розгалужена, вона постійно є об’єктом системних та аспектних 

реформ. Аналіз досвіду країн у зазначеному аспекті свідчить про те, що у 

більшості країн Європи (Англії, Голландії, Франції, Шотландії, Швеції, 

Фінляндії, Норвегії, Данії та ін) процес визначення учня щодо пріоритетності 

профілю навчання завершується до сьомого року навчання. Профілізація 

більшою мірою стосується професійного самовизначення і пропонує учневі 

альтернативу щодо вибору академічного чи професійного вектору навчання. 

При тому професійний передбачає спрощені навчальні плани та програми 

подального навчання, спрямовані на отримання необхідної бази професійно 

значущих компетенцій. Академічна модель навчання передбачає 

фундаментальну підготовку з орієнтацією на подальше навчання у ВНЗ. 

Мають місце суттєві розбіжності щодо ранньої профілізації основної 

школи з огляду на можливі помилки щодо самовизначення дитини стосовно 

подальшого вектору розвитку. У США профільне навчання пропонується 

учням на останніх двох чи трьох роках навчання у навчальному закладі з 

альтернативою академічного, загального і професійного, основу якого складає 

фактично допрофесійна підготовка.  

Різні аспекти  проблеми профільного навчання є предметом досліджень 

таких науковців: Л. Кротовська [90], Ю. Куриш [93], О. Пометун [155], 

А. Самодрин [174],  Н. Семергей [180],  А. Терещук [201], І. Яремко [233],     які 

вказують на те, що диференціація, профілізація  є головною тенденцією 

розвитку зарубіжної школи останніх десятиліть. 

 Профільне навчання учнів у старшій шкільній освіті європейських країн, 

а також США ґрунтується на диференціації змісту навчання та його розподілі 

поміж обов’язковими для всіх учнів навчальними предметами, обов’язково-

вибірковими навчальними курсами, з-поміж яких учні мають обрати один або 

кілька, і навчальними курсами для довільного вибору [14, с. 97].  

У дослідженнях Н. Семергея [180], М. Сметанського [134] аналізуються 

дві найбільш поширені моделі диференційованого навчання зарубіжної школи: 
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гнучка та жорстка.  Гнучка модель побудована на принципах елективності 

(США, Велика Британія) проектує на визначеному етапі навчання вибір 

навчальних предметів на основі інваріантної складової – обов’язкових 

дисциплін. Друга модель – жорстка (Франція, Швеція, Німеччина та ін..) 

програмує вибір певних напрямів навчання у гімназіях, ліцеях, колежах після 

завершення загальноосвітньої школи.  

Найбільш поширеними профілями навчання є наступні: в англомовних 

країнах академічний та неакадемічний, у Франції – природничий, філологічний, 

соціально-економічний,  в Німеччині – мова-література-мистецтво, соціальні 

науки, математика-точні науки-технологія). 

Існує також модель диференціації, відповідно до якої підходи до 

організації профільного навчання поділяються на інтеграційний та 

сегрегаційний [134, с. 7 – 8]. Інтеграційний підхід (Велика Британія, Іспанія, 

Норвегія, Португалія, США та ін.) передбачає профілізацію навчання в рамках  

одного навчального закладу (академічний, технологічний, художній, 

професійний). Так, у Швеції старша школа пропонує 17 національних програм 

навчання (тривалістю 3 роки), 15 з яких професійно орієнтовані, і лише 2 

академічного спрямування – для підготовки до навчання в університетах. Усі 

зазначені програми складаються з інваріантної (обов’язкової) частини, до 

складу якої входять 8 предметів, що вивчаються всіма учнями. Серед цих 

предметів – шведська та англійська мови, мистецтво, фізична культура і 

здоров’я, математика, природознавство, громадянознавство, релігійна освіта. 

Сегрегаційний підхід [лат. Segregatio – відділення] – це поділ навчальних 

закладів на різні типи відповідно до профілю в рамках академічного або 

професійного освітнього напрямку. Такий підхід реалізується у Греції (ліцеї – 

академічний напрямок; професійно-технічні школи), Данії (гімназії та вищі 

підготовчі екзаменаційні курси – академічний напрямок; колежі – професійний 

напрямок), Італії (класичний, природничо- науковий, художній ліцеї, технічний 

та професійно-технічний інститути), Франції (академічний і технологічний 

ліцеї – академічний напрямок; професійний ліцей) тощо [202].    
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У своїх А. Сбруєва аналізує п’ять основних моделей масової школи у 

розвинених країнах світу [176, с. 77–79]. Моделі формують свого роду ієрархію 

рівнів індивідуальної, особистісної орієнтованості навчання. Так, школи, 

побудовані за п’ятою моделлю  є модульними, особистісно орієнтованими, 

тобто такими. що реалізують програму навчання на основі суб’єкт-субєктних 

взаємовідносин учасників педагогічного процесу, індивідуальними програмами 

розвитку [176, с. 79]. Дослідники вважають. що тенденція до нарощування 

особистісно орієнтованої моделі освіти все більше визначає селективну 

(жорстку) модель профілізації школи як малоефективну. 

«У європейській стратегії розвитку старшої школи – так званої 

«післябазової» шкільної освіти – чітко проглядається процес зближення в 

організації її провідних профілів: академічного, технологічного й професійного, 

і зокрема шляхом введення у загальноосвітніх навчальних закладах курсів 

професійного й технологічного спрямування. Причому у професійних школах, 

колежах і ліцеях можна спостерігати зворотній процес – уведення 

обов’язкового для всіх учнів стандартизованого загальноосвітнього 

компонента. Така організація, на думку європейських фахівців та експертів з 

питань освіти має забезпечити трансферність, тобто можливість учнів 

здійснювати вільний вибір і перехід між профілями чи потоками, і 

транспарентність, тобто взаємну прозорість і відкритість між напрямами 

освітньої підготовки – загальноосвітнім і професійним» [202].    

Аналіз зарубіжного досвіду дозволяє виділити найбільш характерні 

ознаки та тенденції розвитку навчального закладу профільного типу: 

 1. Інтенсифікується та поширюється тенденція до диференціації, 

індивідуалізації, а відтак і профілізації школи, відповідно, кількість учнів, які 

продовжують навчання у профільній школі зростає практично в усіх країнах 

Західної Європи, Америки і складає більше 70% учнів.  

2. Як правило, профільне навчання стосується старшої школи (2-3 роки).  

3. Організація профільної освіти учнів здійснюється за різними моделями: 

від досить жорсткого визначення обов'язкових навчальних курсів (Франція, 
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Німеччина) до елективної моделі, що реалізує пріоритети учнів (Англія, 

Шотландія, США та ін). За елективною моделлю учні можуть вибрати не 

менше 15 і не більше 25 навчальних курсів, тривалістю до одного семестру. У 

переважній більшості профільна школа є самостійним видом навчального 

закладу (ліцей у Франції, гімназія у Німеччині, вища школа  в США). 

Напрацьований досить багатий вітчизняний досвід профільного навчання. 

Напрям розвитку профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладів 

України в основному відповідає світовим тенденціям розвитку освіти. 

Водночас, система навчальних закладів з різними варіантами диференціації 

навчання потребує подальшого удосконалення у напрямку формування системи 

як цілісності на основі принципів цілісного, орієнтованого на відповідний 

профіль освітнього простору, у відповідності зі стандартами європейської 

профільної освіти. 

Сучасний  загальноосвітній навчальний заклад профільного типу 

формується на основі особистісно-орієнтованого навчання, формування власної 

освітньої траєкторії, хоча, як стверджують результати досліджень, аналіз 

реального досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів профільного 

типу, домінує модель внутрішкільної (а не мережевої) профілізації, за якою 

профільність більшою мірою забезпечується в старших класах відповідно до 

індивідуальних пріоритетів та виборів учнів. В «Концепції профільного 

навчання у старшій школі» (2003 р.), (Галузевій Програмі впровадження 

профільного навчання на 2008 – 2010 роки» (2008 р.) визначено основні 

стратегічні завдання організації профільного навчання. 

У  «Концепції профільного навчання в старшій школі» зазначено, що 

кожен профіль містить 6 базових предметів (українська мова та література, 

іноземна мова, історія України та всесвітня історія, математика, 

природознавство, фізична культура), на вивчення яких виділяється по 3 години 

на тиждень у 10 та 11 класах. Решту предметів складають: профільні предмети 

– це предмети, що реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного 

профілю. Спеціальні курси/профілюючі предмети – це навчальні 
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курси/предмети, які входять до складу відповідного профілю навчання та 

забезпечують поглиблене та розширене вивчення профільних предметів; 

вибірково-обов’язкові предмети – це предмети, які вводяться до навчального 

плану з метою загального розвитку учнів для повнішого задоволення освітніх 

запитів учнів та обираються ними самостійно із запропонованого переліку; 

курси за вибором можуть вибиратися не тільки згідно з обраним профілем, але 

й за власним бажанням учня, який хоче поглибити свої знання з певних 

дисциплін; факультативні курси – навчальні курси, що не входять до основної 

сітки годин і можуть обиратись учнями [82].  

Зазначені позиції необхідно сприймати як стандарти, які потребують 

адаптації до конкретних умов, особливостей освітнього середовища 

конкретного загальноосвітнього навчального закладу. 

 

Висновки до розділу 1 

У психолого-педагогічній, соціологічній літературі цілісний освітній 

простір однозначно трактується як основа самореалізації особистості в 

освітньому процесі, базова умова переходу навчального закладу на інноваційні 

освітні стандарти, особистісно орієнтовані навчальні технології. 

Цілісність профільно орієнтованого освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу як системи є результатом узгодженої 

взаємодії складових цієї системи, що уможливлює: актуалізацію механізмів 

саморозвитку відповідних складових; успішне досягнення кінцевого освітнього 

результату – формування компетентного випускника, здатного в подальшому 

набувати компетенції за обраним профілем навчання (профільні компетенції); 

забезпечення суб’єктності учасників освітньої діяльності; формування 

позитивної атмосфери, сприятливого психологічного мікроклімату у 

загальноосвітньому навчальному закладі.. 

Узагальнюючи позиції науковців у сфері дидактики, освітнього 

менеджменту, компетентність педагога трактується як свого роду інтегральне 

утворення (професійно цінні знання, вміння їх реалізовувати на практиці, 
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особистісні якості), що визначають здатність до співпраці щодо прийняття як 

стратегічних, так і тактичних рішень відповідно  до цілей та концепції розвитку 

навчального закладу, актуальної освітньої ситуації, а також здатність до 

організації ефективного навчання, продуктивної взаємодії зі всіма суб’єктами 

освітнього простору  на всіх рівнях освітньо-управлінської діяльності. 

Акцентуючи головну увагу на дидактичній та організаційно-

управлінській  складових формування цілісного освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу, виділяються ознаки, 

які найбільшою мірою визначають суть освітньої діяльності в процесі переходу 

на технології компетентнісної освіти, формування цілісного освітнього 

простору загальноосвітнього навчального закладу профільного типу: 

забезпечення циклічності переходу освітньої системи у якісно новий стан на 

основі моніторингу навчальних досягнень учнів, особливо за критеріями 

профільних компетенцій, розвитку освітнього простору загальноосвітнього 

навчального закладу за базовими показниками якості; забезпечення узгодженої 

взаємодії суб’єктів освітньої системи, спрямованої на підтримку ефективності її 

функціонування  та програмування перспектив розвитку, а також  

удосконалення цілісного освітнього простору з формування інтегрованого 

змісту навчальної діяльності відповідного профілю з високим соціокультурним, 

життєтворчим потенціалом, спільних підходів щодо її технологічної складової, 

критеріїв визначення ефективності навчання, профільної освіти в цілому; 

перманентна оптимізація  міжособистісних взаємовідносин різних рівнів  – 

основи позитивного мікроклімату освітнього процесу, наповнення його 

соціокультурними цінностіми, сприяння соціалізації особистості учня, а також 

підвищення ефективності взаємопов’язаної діяльності суб’єктів, спрямованої на 

реалізацію спільних цілей модернізації навчального процесу, освітньої системи 

профільного типу в цілому. 

Зміст освітнього середовища навчального закладу, надто, коли йдеться 

про його профільність, є комплексним утворенням, що інтегрує всі складові 

освітньої системи. Загальні підходи до структурування продуктивного 
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освітнього середовища (інноваційного за рівнем)  та логіки його розвитку 

трансформуються  на загальноосвітній навчальний заклад, визначаючи базові 

характеристики динаміки формування освітнього простору: концептуальна 

складова (ядро цінностей); інформаційно-розвивальна складова; змістово-

процесуальна складова; управлінська. Стратегія розвитку навчального закладу 

визначається відповідно до прийнятого ядра цінностей, профілю 

загальноосвітнього навчального закладу, які і формують основу його концепції 

і, відповідно, проектують його розвиток на перспективу.  Важливо, щоб перехід 

на інноваційні освітні технології був зрозумілим учасникам педагогічного 

процесу (особливо вчителям), щоб вони відчували себе готовими до змін, 

розуміючи їх логіку, доцільність, поетапність переходу на нові освітні 

стандарти, максимально враховуючи реальний рівень освітньої діяльності. А це 

означає, що і розвивати його, переводячи на інноваційний рівень, потрібно 

системно і цілеспрямовано, охоплюючи всі його сегменти, забезпечуючи 

продуктивність управління процесом. 

На основі аналізу сутності цілісного профільно орієнтованого освітнього 

простору виділяться базові характеристики, трактуючи його як: 

 а) складне утворення, в якому функціонують різного рівня та типу 

підсистеми, що знаходяться у відповідному взаємозв’язку та взаємозалежності; 

б) модель соціокультурного, педагогічного простору, в якому 

забезпечується  інтеграція діяльності його суб’єктів;  

в) наявність структурованої системи педагогічних чинників, яка 

забезпечує розвиток та саморозвиток освітньої діяльності навчального закладу 

відповідно до його концепції, профільної спрямованості;  

г) перманентність та цілеспрямованість продуктивної взаємодії суб’єктів 

освітньої системи з орієнтацією на її удосконалення;  

д) органічне поєднання  загальновизнаних (спільних для всіх учасників 

педагогічного процесу) освітніх стандартів профільної освіти та реальних умов 

для саморозвитку, самоактуалізації, реалізації творчого потенціалу як 

педагогів, так і учнів;  
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ж) визнання головним критерієм якості освітнього простору  формування 

сприятливих умов для навчальної діяльності, самореалізації всіх суб’єктів 

освітньої системи. 

Загалом профільно орієнтований освітній простір розвивається у 

контексті поетапних змін, максимально враховуючи:  

а) наявний досвід організації навчальної діяльності,  розвитку профільних 

компетенцій, фіксований у колективному досвіді професійної діяльності, 

традиціях, що склалися в навчальному закладі з відповідним профілем, 

проблеми та помилки, що виступали гальмівними чинниками розвитку 

освітньої системи, а відтак і освітнього простору; 

 б) результати професійного, наукового пошуку суб’єктів освітнього 

простору загальноосвітнього навчального закладу профільного типу, які 

сприяють постійній оптимізації освітньої системи, педагогічного процесу;  

в) спільне проектування перспектив розвитку освітньої системи (спільні 

ідеї, проекти, концепції розвитку системи, її сегментів), забезпечення 

конкурентоздатності навчального закладу.  

Результати досліджень з проблематики розділу висвітлено у наступних 

авторських працях: [60; 61; 64; 65].   
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РОЗДІЛ 2.  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ЦІЛІСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ПРОФІЛЬНОГО 

НАВЧАННЯ 

 

2.1. Дидактична критеріальність та методичність формування 

цілісності освітнього простору профільного навчання 

Проблема визначення якості освітньої діяльності навчального закладу 

надзвичайно складна і є предметом активних пошуків як науковців, так і 

практичних працівників освітньої сфери. Процес ще більш інтенсифікується на 

етапі переходу до ринкової економіки, відповідно – ринку освітніх послуг, 

оскільки головним критерієм конкурентоспроможності навчального закладу 

будь-якого типу та рівня є якість освіти, які він може забезпечити учневі, 

студенту, вчителю, що підвищує свій рівень професійної компетентності. 

Якість освіти трактується  як рівень ефективності функціонування 

освітньої системи в цілому, який забезпечує як кожен її підрозділ, так і їх 

узгоджена продуктивна взаємодія, інтегративно продукуючи цілісний освітній 

простір загальноосвітнього навчального закладу. Отож, виходимо з позиції, що 

якість освіти виступає найважливішим інтегративним показником успіху 

загальноосвітнього навчального закладу, продуктивності освітньої системи як її 

основи. 

 Трактування якості освіти в контексті інформаційно-репродуктивної та 

компетентнісної, особистісно орієнтованої освіти є принципово відмінним і 

стосується результату освітньої діяльності, технології процесу її організації. 

Специфіка загальноосвітнього навчального закладу профільного типу 

приносить свої особливості як у трактування поняття «якість освіти», так і у 

визначення інструментарію, здатного його комплексно й об’єктивно 

діагностувати, оскільки якість освіти є результатом навчально-виховного 

процесу, який проектується  у відповідності з тими цілями, які ставить перед 
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собою навчальний заклад, максимально орієнтуючись на заявлений профіль. 

Тому найбільш значущі показники якості функціонування освітньої системи в 

контексті цілісного освітнього простору будуть об’єктивуватися у базовій меті 

загальноосвітнього навчального закладу і, відповідно, моделі «Випускник» як 

його результуючого елементу.  

Зважаючи на те, що феномен цілісного освітнього простору є досить 

складним і поліфункціональним, необхідно говорити про систему показників 

якості всіх його складових, що надзвичайно ускладнює будь-який процес 

діагностики. Закономірно, що структурування освітньої діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу передбачає, 

насамперед, виділення її системо твірних складових, тобто тих блоків 

діяльності, які мають найвищий інтегруючий потенціал і найбільшою мірою 

визначають якість освітніх послуг, інтегрально – якість функціонування 

цілісного освітнього простору. 

Аналіз теоретичних основ формування цілісного освітнього простору, 

досвіду роботи шкіл нового типу, що передовсім орієнтуються на потреби 

сучасного учня, враховуючи базові тенденції соціально-економічного розвитку 

держави, а також враховуючи ракурс досліджуваної проблеми, дав можливість 

структурувати процес формування та розвитку цілісного освітнього простору, 

виділивши у його рамках системо твірні блоки. 

Отож,  доведено, що якість функціонування цілісного освітнього 

простору можна визначати через діагностику чотирьох блоків діяльності, які 

дають можливість не лише оцінити продуктивність освітньої системи, а і 

отримати значущі характеристики, які дадуть можливість комплексно її 

проаналізувати, визначити вагомі досягнення та найбільш проблемні зони з 

тим, щоб забезпечити ефективність проектування наступного етапу її розвитку. 

Центральним є блок освітньої діяльності учня. На відміну від 

традиційної інформаційно-репродуктивної моделі освіти, у рамках якої якість 

освітньої діяльності більшою мірою визначається за зовнішніми показниками 

(матеріальна база, інформаційні технології, програми та ін.), інноваційна освіта 
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центрована на особистості дитини, духовних, моральних, психофізичних 

характеристиках його навчально-виховної діяльності. (3 групи показників: 

рівень загально освітньої діяльності; рівень правової компетентності у її 

контексті; успішність та задоволеність навчальним процесом – вміння вчитися)  

Блок концептуально-програмної діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу.  Цей блок має найвищий системо твірний потенціал, 

оскільки саме вона закладає формулу моделювання відповідної освітньої 

системи, забезпечуючи адекватний супровід її практичної реалізації, а також 

регулюючи процеси і спрямовуючи їх у відповідності до визначених базових 

цінностей та цілей загальноосвітнього навчального закладу  (показники: 

професійно-управлінська компетентність; орієнтованість на інноваційний 

рівень розвитку освітньої системи; здатність до консолідуючої, продуктивної 

взаємодії, формування педагогічного колективу як команди). 

Блок педагогічної діяльності вчителів закономірно буде виступати 

головною умовою реалізації попереднього блоку. Водночас, ми виділили цей 

блок, акцентуючи увагу не лише на професіоналізмі кожного вчителя, який 

може забезпечити високу якість навчальних компетенцій учня з його 

навчального предмета, а і на вмінні працювати в педагогічному колективі як в 

«команді», забезпечуючи інтеграцію змістової, технологічної компоненти 

цілісного освітнього простору, а також унітарного освітнього простору школи, 

реалізуючи проект «Випускник». (показники: рівень професіоналізму 

(ефективності організації навчально-виховного процесу); рівень продуктивності 

співпраці з колегами, суб’єктність у формуванні цілісного освітнього простору; 

сприятливий мікроклімат). 

Блок організаційно-управлінської діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу. Йдеться про систему управлінської діяльності. Основи 

управлінської діяльності керівника (керівництва) загальноосвітнього 

навчального закладу трансформується на управлінську діяльність підрозділів, 

кожного педагога, що реалізує управлінські функції в процесі організації 

навчально-виховної діяльності учнів. При тому важливо, щоб головні тенденції 
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та принцип управлінської діяльності були спільними, формуючи цілісний 

гармонійно збалансований освітній простір. Саме управління забезпечує 

поетапність переходу на самоуправління у всіх видах та сегментах освітньої 

діяльності, включаючи навчально-виховну діяльність учня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Критерії та показники діагностики (визначення ефективності) 

цілісного освітнього простору. 

Концепція розвитку 

профільної школи  

Наявність блоку базових цінностей  

Сформованість концепції інноваційного розвитку освітньої 

системи 

Інформаційно-

розвивальна, 

педагогічна діяльність 

учителя 
Суб’єктність позиції у розвитку освітнього простору НЗ 

 

Мікроклімат 

Ефективність взаємовідносин «керівник -вчитель», 

«вчитель -вчитель», «вчитель -учень», «керівник -

учень», «учень -учень» та ін.  

Продуктивність співпраці  в навчальній діяльності,  

у підготовці та проведенні заходів  

Комфортність самопочуття, здатність до самореалізації всіх 

суб’єктів системи 

Тенденція переходу від управління до самоуправління 

Рівень сформованості цілісного освітнього простору 

Демократичний стиль управління всіх рівнів 

Об’єднання суб’єктів освітньої системи навколо спільних 

цілей 

Ефективність педагогічного процесу 

Мотивація до інноваційної діяльності, професійного росту 

Організаційно-

управлінська 

діяльність 
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У процесі діагностичних досліджень використовувалися різні методи і 

джерела отримання інформації про якість освітньої діяльності школи, якість 

цілісного освітнього простору, якість функціонування визначених вище 

системо твірних блоків за комплексом критеріїв. Так, були використані 

наступні методи діагностики: аналіз статистичних даних, отриманих в 

результаті проведеного контролю; анкетування, тестування за базовими 

показниками якості; експертне оцінювання різних видів діяльності; контент-

аналіз документів, матеріалів контрольних робіт та замірів; кваліметричні 

методики; оцінки діяльності школи офіційних структур різних рівнів. 

 

Таблиця 2.1.   

Критерії та показники сформованості освітнього простору  

профільної  школи 

Базові складові 

освітнього 

простору 

Критерії Показники Методики 

Блок освітньої 

діяльності учня  

рівень загально освітньої 

діяльності; успішність   

Середній бал успішності 

Дисципліна та 

самодисципліна 

аналіз 

статистичних 

даних за 

результатами 

поточного, 

підсумкового 

контролю 

анкетування 

(Додаток В1; 

В2; В14) 

рівень правової 

компетентності у її 

контексті; 

Успішність з 

правознавчих дисциплін. 

Рівень компетентності, 

правосвідомості 

задоволеність навчальним 

процесом – вміння 

вчитися 

Мотивованість навчання, 

рівень пізнавального 

інтересу 

Рівень сформованості 

самоосвітньої діяльності  

Блок ціннісно-

концептуальної, 

програмової  

діяльності 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу 

концепція та програма 

інноваційного 

розвиткуінноваційного 

розвитку освітньої 

системи 

Наявність блоку базових 

цінностей, сформованість 

концепції 

Контент аналіз 

документів, 

концепцій, 

програм 

розвитку  

Тестування 

Експертне 

оцінювання  

(Додаток В4; 

В5; В13) 

об’єднання суб’єктів 

освітньої системи 

навколо спільних цілей 

 

Підготовка та участь у 

спільних заходах 

Дослідницькі проекти 

Співпраця 

Блок педагогічної 

діяльності 

рівень професіоналізму 

(ефективності організації 

навчально-виховного 

процесу);  

Позитивне ставлення до 

інновацій, організація 

освітнього процесу на 

особистісно орієнтованій 

Експертне 

оцінювання;  

Педагогічний 

самоаналіз, 
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основі 

Саморозвиток 

професійної 

компетентності 

самооцінка; 

Тестування  

 (Додатки В3; 

В9; В10; В11; 

В12) 

 

 

 

 

 

(Додатки В6; 

В7; В8) 

Продуктивність співпраці 

з колегами, суб’єктність у 

формуванні цілісного 

освітнього простору; 

Особиста зацікавленість у 

розбудові та модернізації 

освітньої системи 

Ефективність 

колективних форм 

освітньої діяльності, 

професійного розвитку 

сприятливий мікроклімат Взаємоповага, 

доброзичливі, 

демократичні, 

продуктивні 

взаємовідносини 

Психологічна безпека 

середовища, 

Здоров’язберігаючий 

потенціал 

 

Блок 

організаційно-

управлінської 

діяльності 

орієнтованість на 

інноваційний рівень 

розвитку освітньої 

системи; 

Інноваційно-адаптивний 

стиль управління 

Професійно-управлінська 

компетентність 

Експертне 

оцінювання 

 

Анкетування, 

тестування 

(Додатки В4; 

В13) 

здатність до 

консолідуючої, 

продуктивної взаємодії, 

Здатність до генерування 

ідей, об’єднатися навколо 

їх реалізації 

формування 

педагогічного колективу 

як команди 

Конструктивність 

взаємовідносин та 

співпраці з учителями, 

учнями 

Стимулювання 

інноваційної діяльності, 

підвищення 

професіоналізму, 

кар’єрного росту 

Партнерство з 

організаціями поза 

освітньої сфери 

 

З огляду на вищезазначені критерії та показники, можна визначити рівень 

сформованості освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу 

профільного типу, його ефективність та практичний вплив на якісні 

характеристики навчального процесу. Чіткий поділ на рівні дозволяє ефективно 

корегувати процес розвитку освітнього простору, надає інструментарій для 

аналізу і управлінського супроводу. Найбільш деталізовано були розроблені 
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загальні стандарти, що асоціюються з показники найвищого рівня 

сформованості цілісного освітнього простору за всіма визначеними критеріями 

якості. На їх основі виділені 4 рівні розвитку освітнього простору та означені 

причинно – наслідкові зв’язки та залежності між якісними характеристиками 

окремих складових навчального процесу, та рівнем сформованості освітнього 

простору. 

Блок освітньої діяльності учнів. Статистичні показники демонструють 

високий рівень формальної успішності. Більшість учнів атестуються на рівні 

«відмінно» та «добре», при низькому показнику оцінок «задовільно» та 

практичній відсутності незадовільних атестаційних показників. Учнівський 

склад характеризується високим рівнем загальної ерудованості. Наявні високі 

показники реалізації творчого потенціалу учнів. Середні показники рівня 

успішності учнів у вивченні правовознавчих та суміжних дисциплін вищі, ніж з 

інших предметів. В учнів наявне розуміння механізмів правових процесів та 

сформоване, в тому числі, специфічне вузькогалузеве мислення, власне бачення 

юридичної проблематики,  підходів до її вирішення. Учні позиціонують себе 

майбутніми фахівцями в області права. Вони чітко розуміють задачі, які 

поставлені перед ними в процесі шкільного навчання та шляхи досягнення 

необхідних результатів. Виділяють пріоритети та концентрують свої часові та 

енергетичні ресурси на них.   В учнів сформоване уявлення про вимоги до 

особистісних специфікації фахівця в сфері права, професійну етику, тощо. 

Щодо сформованості навчальної діяльності (вміння вчитися), учні 

розуміють виклики майбутньої професії та високий рівень конкуренції в галузі, 

вони високо мотивовані до саморозвитку та досягнення необхідних стандартів 

для конкурентноздатності. Також учні цього рівня орієнтовані на швидкість та 

якість процесу здобуття знань і навиків з метою якомога більшого накопичення 

необхідної компетентнісної бази. Висока увага приділяється формуванню 

творчого, нестандартного мислення. 

Блок концептуальний. Базові характеристики: концепція діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу сформована, її 
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цілісність та ефективність забезпечена чітким формулюванням мети, наявністю 

розроблених механізмів для її досягнення та окресленням векторів розвитку, які 

базуються на інноваційних процесах в освітній сфері, а також тенденціях до 

оптимізації профільності освітньої діяльності. Управління загальноосвітнім 

навчальним закладом здійснюється в напрямку систематизації та поглиблення 

внутрішньо структурної взаємодії. Вибудувана структура з чіткою ієрархією 

розподілу обов’язків та відповідальності, проте, школа, як система, функціонує 

за принципами спільності у формуванні концепції перспективного та 

оперативного розвитку, постановці завдань, розробці та втіленні методів їх 

вирішення, визначенні проблематики для  колективних, групових досліджень, 

генеруванні контенту, тощо. 

Блок інформаційно-розвивальної, педагогічної діяльності педагогів. 

Учителі орієнтовані на компетентнісний підхід до педагогічної діяльності. 

Навчально – виховний процес зосереджений  на формуванні учня як суб’єкта 

власного  навчання. Вчителі здійснюють інформаційно-процесуальну 

підтримку процесу самоосвіти учнів на основі виділених ними пріоритетів, 

забезпечують необхідний мікроклімат в групі, здійснюють мотиваційну 

діяльність та формують умови здорової конкуренції.  

Вчителі високо мотивовані до особистісного та професійного 

саморозвитку, підвищення своєї компетентності відповідно до профілю 

навчального закладу, інтеграції у процес навчання інноваційних механізмів та 

практик, реалізації потенціалу своєї навчальної дисципліни у напрямку 

профільного розвитку учня. Вони приймають активну участь у формуванні та 

розвитку цілісного освітнього простору школи як необхідної умови для 

переходу на інноваційну модель навчання, яка забезпечує підвищення якісних 

показників, навчального процесу, особистісно – професійного росту самих 

вчителів.  

 Сприятливий мікроклімат освітньої діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу профільного типу визначається, насамперед, 

ефективністю, конструктивністю,безконфліктністю взаємовідносин суб’єктів 
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освітньої діяльності, загальною продуктивністю освітньої діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу відповідного профілю. Системність 

підтримки (модерування) сприятливого мікроклімату на засадах паритетності:  

всі без винятку члени колективу навчального закладу  реально є суб’єктами 

цього процесу. Високий рівень узгодженості взаємодії членів педагогічного 

колективу у всіх аспектах діяльності загальноосвітнього навчального закладу, 

особлива консолідація їх зусиль щодо  форм та методів. Ініціювання самими 

членами колективу ідей, інновацій, що обговорюються в інтерактивному 

режимі, в конструктивній доброзичливій атмосфері. Все це визначає високий 

рівень сприятливості умови для самореалізації кожного педагога, а також 

реалізації потенціалу розвитку освітнього закладу відповідно до концепції 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу.  Відсутній такий 

стресогенний фактор як необхідність досягнення показників формальної 

успішності. Таким чином забезпечені умови для особистого визначення 

пріоритетності у здобутті знань та навиків, можливість творчого розвитку, 

загальної самореалізації, тощо. 

Блок організаційно-управлінської діяльності. Менеджмент 

загальноосвітнього навчального закладу  здійснюється у безпосередній 

співпраці  з викладацьким корпусом та характеризується демократичним 

стилем. Процес надходження запитів щодо корегування внутрішніх процесів 

загальноосвітнього навчального закладу здійснюється за «ліфтовою» схемою 

учень → вчитель → керівник.  

Керівництво загальноосвітнього навчального закладу знаходиться у 

перманентному пошуку інноваційних механізмів, практик, інструментарію, 

тощо. Рішення про введення та адаптацію таких інновацій відбувається на 

основі колективних рішень з відповідними поправками. Відбувається постійна 

співпраця з зовнішніми організаціями, з метою їхнього залучення до розвитку 

шкільної інфраструктури, введення інновацій, надання спонсорської підтримки, 

тощо. Проводиться політика переходу на систему самоосвіти, керівний склад не 

втручається безпосередньо у процес навчання, а лише проводить 
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менеджментську підтримку,  забезпечення відповідних умов для навчання, 

здійснює підтримку у формуванні сприятливого мікроклімату,  займається 

вирішенням технічних та інфраструктурних проблем. Всі ланки шкільної 

структури тісно взаємодіють та знаходяться в постійній комунікації між собою. 

Вони об’єднані спільною ціллю, а отже, мотивація є колективною, що 

зумовлює її високі показники. Забезпечений високий рівень конкуренції між 

групами та в середині груп. Створений закритий самодостатній мікросоціум, 

який змушує новоприбулих членів інтегруватись, адаптуючись до цінностей та 

сформованих стандартів освітнього середовища, але, водночас, зберігаючи 

власні пріоритети діяльності, професійного розвитку.  

Комплекс зазначених блоків, що реалізують системо твірну функцію 

формування цілісного освітнього простору, знаходяться у складній системі 

взаємовідносин та залежностей зі всіма складовими системи, моделювання яких 

закономірно придасть цілеспрямованості та конструктивності процесу. 

 

2.2. Структурно-функціональна модель реалізації освітнього 

простору профільно орієнтованого загальноосвітнього навчального 

закладу 

В основу структурно-функціональної моделі формування цілісного 

освітнього простору на основі стандартів компетентнісної, особистісно 

орієнтованої системи організації навчально-виховного процесу учнів покладено 

трактування сутності освітнього простору як узгодженої взаємодії її суб’єктів 

на всіх рівнях реалізації діяльності, а також логіку управління розвитком, 

підвищенням ефективності простору за базовими показниками якості освіти в 

сучасному загальноосвітньому навчальному закладі правознавчого профілю.   

При тому також були використані представлені в літературі науково 

обґрунтовані підходи до моделювання освітньої системи, освітнього простору,  

їх управлінської складової. 

В психолого-педагогічній літературі представлені різні позиції науковців 

стосовно  моделей управління, алгоритмів управлінського процесу в системі 
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освітньої діяльності. Так, Л. Фішман розробляє моделі управління освітньою 

системою на основі рівневої ієрархічної структури управління навчальним 

процесом (керівник - учитель - учень) та організації процесів взаємодії між 

ними, а саме: інтегральну дворівневу, диференціальну дворівневу, 

диференціально-інтегральну [212, с. 50 – 52]. «Школа в освітній системі 

розглядається як поліфункціональна соціально-педагогічна система, що має 

складну багаторівневу структуру.  Компонентами цієї системи є: учень, 

педагог, керівник, навчально-виховний і технічний персонал, батьки та 

громадськість. Слід зазначити, що найважливішою закономірністю управління 

освітньою системою є єдність по кінцевим цілям і завданням адміністративної, 

педагогічного, сімейної та громадської взаємодії у процесі формування 

особистості школяра» [212 ]. 

Йдеться про управлінську діяльність, яка досліджується не лише на 

функціональному рівні і стосується якісного виконання функціональних 

обов’язків керівників загальноосвітніх навчальних закладів, а про цілісний 

освітній простір, де кожен учасник (безпосередній чи опосередкований) 

виступає суб’єктом управління освітнім процесом, тому управління 

розглядається як складна багаторівнева структура, головним суб’єктом 

забезпечення продуктивного функціонування якої виступає керівник 

навчального закладу. Т. Давиденко та Т. Шамова, досліджуючи проблеми 

адаптивного управління навчальним закладом, зазначають, що алгоритм 

адаптивного управління передбачає: «відгук системи на появу збуджуючих 

впливів подразників-активаторів; аналіз оцінки ситуації, усвідомлення 

необхідності узгодження дій подразників; спільну розробку реалістичної мети 

та її трансформація у внутрішні мотиви; створення адаптивних (варіативних) 

моделей діяльності, у котрих загальні параметри і критерії вироблені керівними 

органами, а адаптація на місцеві умови та особливості проводиться 

виконавцями; поточне відстеження процесу з самоаналізом і самокоригуванням 

(моніторинг процесу); спільне прогнозування подальшого розвитку на основі 

аналізу і самоаналізу результату» [229, с. 130].  
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Отож, науковець відмічає складність управлінського процесу, який має 

динамічно реагувати на зовнішні чинники, які виступають свого роду 

активаторами адаптивних процесів в управлінні. Тобто йдеться про управління 

навчальним закладом не як про стабільний, уніфікований, стандартизований 

процес, а про процес, який потребує перманентної оптимізації у зв’язку з її 

оперативним реагуванням на зміни освітньої ситуації, її об’єктивних умов, 

суб’єктивних змін її суб’єктів. 

Активно досліджується на сучасному етапі розвитку освіти і модель 

проектного, проектно-орієнтованого управління системою освіти, навчального 

закладу (від лат.  prospectus - вид), той, що передбачає, пов'язаний з майбутньою 

ситуацією, розглядає з позиції наслідків).  

Головною метою такої моделі є орієнтація на досягнення прийнятої всіма 

об’єктами системи цілі – створення якісного, запрограмованого результату 

проекту (наприклад, моделі випускника як результату функціонування 

освітньої системи).  Формується організаційна структура системи через чіткий 

розподіл керівництвом закладу цілей, завдань, функцій, видів діяльності, 

забезпечуючи здатність своєчасно реагувати на ті зміни, що відбуваються як у 

зовнішньому, так у  внутрішньому освітньому просторі.  

Як зазначає  І. Акперов, така модель управління  базується на принципі 

«проспективної адаптації», тобто спрямованої на майбутні зміни у вимогах 

шляхом введення блоку прогнозування в управління системою освіти; внесення 

постійних змін до своєї структури і функцій, зберігаючи існуючі; розвитку на 

основі послідовної реалізації проектів, спрямованих на неперервну адаптацію 

системи освіти до умов досягнення встановленої мети [2].    

Науковець О. Ковальов пропонує варіант інтеграційної адаптивної моделі 

педагогічної системи, здатної до адаптації при зміні умов середовища, 

важливим елементом якої є зворотні зв’язки. «Завдяки наявності зворотних 

зв’язків відбувається «притирання» компонентів у системі» [79].    

Отож, маємо різні моделі управління освітою, навчальним закладом, які 

різняться за концепцією управлінської діяльності, в контексті якої 
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актуалізуються ті чи інші її структурні компоненти. Водночас, можна говорити 

і про позиції, які є до певної міри спільними, оскільки відображають 

особливості компетентнісного підходу до управління навчальним закладом. 

Узагальнюючи подані підходи науковців, були виділені ті положення, які 

вважаємо найбільш актуальними для нашого дослідження, і можуть скласти 

основу формування структурно-функціональної моделі управління процесом 

формування цілісного освітнього закладу в навчальному закладі: 

- модель управління навчальним закладом розглядаємо як складну 

багаторівневу систему, яка охоплює всі сегменти освітнього простору і 

спрямована на забезпечення його цілісності, здатності до саморозвитку; 

- модель управління формується на основі принципу перспективності і 

передбачає чітке  програмування кінцевого результату реалізації моделі, на 

основі якого визначаються чіткі цілі функціонування та розвитку освітньої 

системи; 

- модель забезпечує адаптивність управління, яке передбачає ставлення 

до управління як до динамічної системи, яка може корегуватися, оперативно 

реагуючи на зовнішні та внутрішні умови освітньої діяльності; 

- модель проектує забезпечення оптимальної взаємодії всіх учасників 

педагогічного процесу, суб’єктів цілісного освітнього простору; 

- головна функція керівника навчального закладу, як головного, 

системо твірного суб’єкта управлінського процесу;  

- забезпечити його цілеспрямованість, узгоджену взаємодію учасників, 

спрямовану на реалізацію спільних цілей, що зрештою об’єктивуються у моделі 

«Випускник». Загальна логіка моделі представлена у наступний спосіб. 
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 Рис. 2.2. Логіка формування освітнього простору школи 

 

На основі загальної логіки процесу розроблена структурно-функціональна 

модель формування цілісного освітнього простору загальноосвітнього 

навчального закладу профільного типу 

 

 

 

 

Концептуальна складова 

Основні цілі розвитку навчального закладу, концептуальні позиції, загальна 

логіка,  поетапність та базові умови їх реалізації  

Змістова складова 

Структурування процесу реалізації концепції, розподіл функцій та 

повноважень, узгодження системи контролюючих заходів. Розробка 

теоретико-практичного забезпечення формування цілісного освітнього 

простору, головних позицій стосовно організації педагогічного процесу, 

спільних для всіх членів педагогічного колективу. Розробка методичних 

рекомендацій щодо реалізації концепції розвитку навчального закладу, 

організації навчального процесу на компетентнісній основі. 

 

Технологічна складова 

Формування ініціативної групи. Проведення системи заходів (семінари, 

конференції, круглі столи)  щодо з’ясування сутності реформацій та 

узгодження позицій педагогів. 

Контрольно-аналітична складова 

Діагностика рівня сформованості освітнього простору за критеріями якості 
педагогічного, навчального процесу,  інтегрованості, узгодженості зусиль його 

суб’єктів 
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Рис. 2.3. Структурно-функціональна модель розвитку цілісного профільно 

орієнтованого освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу 

Мета:  

формуванням цілісного профільно орієнтованого освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу 

Проектування моделі освітнього простору у комплексі його характеристик 

Концептуально-

цільовий 

 Визначення ядра 

цінностей, основних 

цілей розвитку загаль-

ноосвітнього навчаль-

ного закладу з форму-

вання профільно 

орієнтованого ціліс-

ного освітнього прос-

тору загальноосвіт-

нього навчального 

закладу 

 

 

Інформаційно-

методичний 
Робота над методичним 

забезпеченням розвитку 

освітньої системи 

загаль-ноосвітнього 

навчального закладу для 

профільно 

орієнтованого цілісного 

освітнього простору 

загальноосвітнього 

навчального закладу 

Змістово-технологічний 
Формування системи 

навчально-педагогічної 
діяльності 

загальноосвітнього 
навчального закладу 

(змісту, методів, форм, 
технологій) на основі 

стандартів 
компетентнісної освіти 

 

Актуалізація базових компонентів моделі формування 

цілісного освітнього простору 

Організаційно-управлінський, 

результативно-прогностичний 

Організаційно-управлінське 

забезпечення розвитку профільно 

орієнтованого освітнього 

процесу. Діагностика  рівня 

ефективності освітньої 

діяльності за показниками якості, 

комплексний аналіз, 

проектування перспектив 

розвитку. 
 

Система позашкільної та 

позакласної роботи, 

інтеграція учня в 

соціально-культурний, 

життєвий простір 

Розвиток професійної компетентності 

вчителя 

Умови ефективного формування профільно орієнтованого освітнього простору: розвиток профільно 
спрямованої взаємодії суб’єктів навчальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу, забезпечення 
сприятливого мікроклімату в колективі; забезпечення перманентного підвищення професійної компетентності 
учителів за технологіями інноваційної освіти; формування цілісного освітнього простору з тенденцією переходу 
від управління до самоуправління у всіх сегментах освітньої діяльності; посилення суб’єктності позиції 
керівників, учителів, учнів у визначенні та коригуванні цілей, цінностей, змісту, технологічного забезпечення, 
діагностики якості навчального процесу, профільно орієнтованого освітнього простору загальноосвітнього 
начального закладу 

 

Критерії ефективності: Для учнів (рівень навчальних досягнень учнів; рівень сформованості профільних 

компетенцій); для вчителів (рівень професійної компетентності, рівень освітньої діяльності за інноваційними 

стандартами; рівень сформованості позитивного мікроклімату) 

Результат: сформованість цілісного освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу  

Організація профільно орієнтованого 

навчально-виховного процесу в 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

Оптимізація програми вивчення дисциплін 

профільного блоку 

Залучення громадськості, 

батьків до навчально-

виховного процесу, 

розвитку освітнього 
закладу 

Професійний, особистісний саморозвиток 

вчителя 
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Модель розвитку цілісного профільно орієнтованого освітнього простору 

навчального закладу сформована відповідно до логіки розвитку освітньої 

системи, яка фіксує базові суб’єкти, параметри та процесуальні аспекти, що 

інтегрально забезпечують поетапне перманентне удосконалення якості 

освітньої діяльності в контексті цілісного освітнього простору. Модель 

передбачає свого роду динаміку переходу від традиційної системи формування 

освітньої системи, яка основується на принципах інформаційно-репродуктивної 

технології освіти, директивно-авторитапного стилю управління, до 

компетентнісної, особистісно орієнтованої, що потребує принципово іншої 

системи взаємовідносин учасників педагогічного процесу, моделі управління 

діяльністю.  

Тому система формуванням профільно орієнтованого цілісного 

освітнього простору навчального закладу як ідея, як необхідна умова переходу 

на інноваційні основи навчальної діяльності буде більшою мірою ініціюватися 

керівником (керівництвом) навчального закладу. Відповідно, і визначення 

концептуальної, змістово-технологічної основи розвитку загальноосвітнього 

навчального закладу повинно бути максимально орієнтоване на реалії 

конкретного загальноосвітнього навчального закладу, рівень сформованості її 

освітньої діяльності за показниками ефективності, інноваційності, а також 

потенціал її педагогічного, учнівського колективу. Концепція стратегічних змін 

і конкретних реформ, окрім першочергових завдань модернізації освітньої 

системи, повинна виконувати функції забезпечення прийняття ідеї і програми 

дій усіма учасниками освітньої діяльності. 

Особливо це стосується забезпечення умов для прийняття стратегії та 

технології змін педагогічним колективом, кожним учителем, зокрема. У цьому 

плані необхідною є діагностика ставлень до інновацій, що пропонуються, 

роз’яснювальна робота щодо необхідності та логіки їх запровадження, 

конкретних моделей та технологій їх реалізації, а також колективна аналітична 

діяльність з проблем.  
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Це, передусім,  стосується першого блоку змін, які повинен реалізувати  

педагогічний колектив, реагуючи на інноваційні тенденції розвитку освіти в 

державі, вимоги до педагогічної діяльності відповідно до базових державних 

документів про освіту, а також загальновизнаних умов їх реалізації на практиці. 

Тому це повинен бути пакет матеріалів, який містить головні концептуальні, 

змістово-технологічні особливості інтеріоризації інноваційних освітніх 

стандартів у діяльність кожного вчителя, педагогічного колективу в цілому, а 

також – кожного учня, учнівського колективу в цілому, що інтегрально 

забезпечить модернізацію функціонування навчального закладу як профільно 

орієнтованої освітньої системи, що розвивається за інноваційними стандартами. 

Паралельно формування цілісного освітнього простору повинно 

передбачати переведення педагогів, учнів із об’єктів освітньої діяльності, 

освітньої системи  (виконавців розпоряджень дирекції школи) в суб’єкти, які 

зацікавлені у підвищенні якості освіти і готові реально долучитися до процесу її 

модернізації. При цьому активуються базові складові моделі формування 

цілісного освітнього простору. За логікою розвитку освітньої системи ми 

виділили блоки, які реалізують функції системо твірних на відповідних етапах 

діяльності. 

По мірі підвищення рівня активності педагогів, їх компетентності з 

питань інноваційної освіти вони реально можуть долучатися до процесу ціле 

утворення в контексті формування освітнього простору: формування блоку 

цінностей та загальної концепції їх реалізації у визначеному навчальному 

закладі. Сам факт, що педагоги, учні, батьки, приймають участь в обговоренні 

базових цінностей, цілей освітньої системи, формує ситуацію, коли вони 

почувають себе співтворцями, співорганізаторами, співучасниками  освітньої 

діяльності, займаючи позицію суб’єктів її розвитку. Навіть якщо і не будуть 

внесені ніякі корективи, а буде прийнятий запропонований варіант блоку 

цінностей, їх обговорення додасть розуміння системотврних ідей освітнього 

простору, а відтак і їх прийняття, інтеріоризації у власну освітню діяльність.  
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Особливого значення в системі ціле утворення набуває сегмент, який 

відповідає за блок цінностей, безпосередньо пов’язаних з профілем навчального 

закладу. На цьому етапі важливо сформувати колективне бачення моделі 

випускника ліцею правознавчого спрямування як кінцевого результату 

функціонування відповідної освітньої системи, в якій будуть об’єктивуватися 

загальноосвітні та правознавчі компетенції, визначаючи оптимальний режим 

взаємодії та взаємозалежності. Долучення всіх педагогів до  визначення блоку 

цінностей, які знайдуть своє відображення в моделі «Випускник» та розробку 

концепції як пошуку оптимального варіанту їх реалізації в освітньому процесі, 

додадуть не лише компетентності кожному, а і підвищать мотиваційну основу 

впровадження стандартів інноваційної освіти, а відтак і рівень суб’єктності 

щодо розвитку та модернізації загальноосвітнього навчального закладу. 

У процесі визначення та конкретизації базових цінностей та цілей 

освітньої діяльності, формування моделі «Випускник» важливу роль можуть 

відіграти і інші зацікавлені суб’єкти освітньої діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу: учні, батьки, викладачі вишів правознавчого 

спрямування, спеціалісти правознавчої сфери як потенційні роботодавці 

значної кількості випускників загальноосвітнього навчального закладу. На 

цьому етапі відбувається: трансформація блоку цінностей в навчально-виховну 

діяльність учнів; трансформація блоку цінностей у професійну діяльність 

учителів; трансформація блоку цінностей у формування позитивного 

психологічного мікроклімату; трансформація блоку цінностей в управлінську 

діяльність керівників. 

Інформаційно-методична складова цілісного освітнього простору 

передбачає необхідність формування реальних компетенцій стосовно основних 

теоретичних засад інноваційної освіти, змісту та технологій їх практичної 

реалізації, а також  забезпечення можливостей для перманентного 

професійного, особистісного саморозвитку. Проблема набуває особливої 

актуальності на етапі переходу до особистісно орієнтованої освіти, оскільки в її 

основі лежить взаємодія досвідів вчителя та учня. Організувати навчальний 
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процес на суб’єкт-суб’єктній основі, як взаємодію досвідів, може вчитель, який 

не лише володіє інформацією з відповідної навчальної дисципліни, а і має свою 

професійну позицію у її контексті і може організувати навчальний процес на 

інтерактивній основі, актуалізуючи мислення учня, його дослідницький 

потенціал. Окрім того, в системі компетентнісної, особистісно орієнтованої 

освіти важливо вчити учня вчитися, продуктивно програмувати та 

організовувати свій навчальний процес, враховуючи індивідуальні особливості 

потенціал розвитку. І тут важливими умовами продуктивності процесу є 

здатність педагогів до об’єднання, продуктивної співпраці. 

На цьому етапі важливо забезпечити підвищення компетентності усіх 

педагогів, безвідносно до фаху, стосовно сучасних тенденцій розвитку 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу, правової освіти, що 

реалізується з використанням особистісно орієнтованих технологій. Розуміння 

теоретичних основ компетентнісної правової освіти допоможе кожному 

педагогу зрозуміти загальний контент цілісного освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу правознавчого спрямування, а відтак і 

визначити не лише свою «нішу» у цій системі, а і відчути себе реальним, 

значущим суб’єктом взаємодії, що виступає  головним механізмом розвитку 

освітнього простору навчального закладу. Отож, відбувається: реалізація 

інформаційно-розвивальних завдань в навчально-виховній діяльності учнів; 

реалізація інформаційно-розвивальних завдань у професійній діяльності 

вчителів; вплив інформаційно-розвивальної діяльності на формування 

позитивного психологічного мікроклімату; вплив інформаційно-розвивальної 

сегмента простору на управлінську діяльність керівників. 

Змістово-технологічна складова цілісного освітнього простору визначає 

необхідність інтеграції змісту навчальних дисциплін, забезпечуючи 

формування учнем цілісного образу світу. Проблема ще більш актуалізується в 

ситуації профільного навчання учнів, наприклад, коли правознавча 

спрямованість освітньої діяльності повинна бути системо твірною, об’єднуючи 

навколо реалізації визначених цілей не лише групу дисциплін, які мають 
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безпосереднє відношення до правової освіти, а реалізовувати правознавчий 

потенціал кожної дисципліни, інтегрально формуючи правову компетентність 

учня, в основі якої – високий рівень правосвідомості. Закономірно, що 

змістовий простір складають не лише навчальні дисципліни, а і позакласне, 

позашкільне, комплексно – життєве  середовище дитини.  

Спільними повинні бути підходи педагогів стосовно технологічного 

забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному 

закладі, поетапного переходу на інноваційні, особистісно орієнтовані 

технології. В іншому випадку будемо мати ситуацію, коли різні педагоги 

пропонують учням різні стандарти та технологічні схеми організації навчально-

виховного процесу, примушуючи кожний раз адаптуватися до принципово 

інших умов, міняючи позицію в навчальному процесі, наприклад, з суб’єктної в 

контексті особистісно орієнтованих технологій на об’єктну в контексті 

інформаційно-репродуктивних технологій. Важливо також враховувати той 

факт, що правознавча освіта компетентнісного рівня передбачає не лише 

отримання необхідних знань та стандартизованих умінь використовувати їх на 

практиці, а і формування правознавчої свідомості учня, яка завжди буде 

особистісно означеною, тобто такою, що інтегрує освітній та життєвий 

простори, визначаючи індивідуальну модель поведінки в кожній конкретній 

ситуації на основі особистісного свідомого вибору. На цьому рівні реалізується: 

проектування адекватних змін у змісті та технології навчально-виховної 

діяльності школярів; корекції у професійній діяльності вчителів; вплив 

модернізації змісту та технологій освітнього процесу на формування 

позитивного психологічного мікроклімату; корективи в управлінській 

діяльності керівників. 

Організаційно-управлінська, аналітико-результативна компонента 

цілісного профільно орієнтованого освітнього простору передбачає підхід, за 

яким забезпечується загальне управління процесом. Кожен сегмент діяльності, 

як і освітня система в цілому,  мають діагностуватися за визнаними критеріями 

якості, сформованими на основі базових цілей навчального закладу. Аналітико-
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результативна діяльність загальноосвітнього навчального закладу виступає 

головної умовою реалізації цілеспрямованості розвитку освітньої системи через 

перманентне вивіряння напрямку та ефективності руху до прогнозованих 

результатів її функціонування, фіксованих у моделі «Випускник». За таких 

умов актуалізується механізм корегування освітньої діяльності, розвитку 

цілісного профільно орієнтованого освітнього простору на основі аналізу 

пройденого етапу, виділення його успішних складових, проблем, які гальмують 

і ускладнюють процес. Для цього в концептуальній частині розвитку цілісного 

освітнього простору правознавчого спрямування розробляється варіант 

поетапного поступу від прийнятих цілей до прогнозованого кінцевого 

результату. Діагностичний інструментарій, що передбачає необхідний комплекс 

методів діагностики за головними показниками якості розвитку системи, 

освітнього простору, формування правознавчих компетенцій учнів як його 

основи, дає можливість відслідковувати ефективність процесу, відповідність 

запланованій логіці та визначеній часовій періодизації.  

Важливо, щоб аналітико- результативна діяльність стосувалася не лише 

діагностики освітнього простору в цілому, а і кожної його складової зокрема: 

ефективності організаційно-управлінської підсистеми, педагогічної діяльності 

блоків навчальних дисциплін (наприклад, лінгвістичного, історико-

правознавчого спрямування), кожного вчителя, а також діагностику якості 

навчально-виховної діяльності учнів.  При тому традиційна аналітико-

результативна діяльність, як директорський контроль в умовах інформаційно-

репродуктивної освіти, повинна набувати тенденцію до переходу на рівень 

самоуправління. Складається ситуація, коли кожен освітній підрозділ, кожен 

вчитель стає зацікавленим в отриманні об’єктивних результатів стосовно 

ефективності своєї діяльності в контексті цілісного освітнього простору 

навчального закладу.  Це передовсім вбезпечить його він того, щоб на якомусь 

етапі діагностики він не виявився найбільш слабкою ланкою, яка в умовах 

конкуренції може бути відцентрованою, тобто неприйнятою системою.  
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В таких умовах вчителі зацікавлені у визначенні їх ефективності 

працювати на головний блок цінностей освітнього простору, пов'язаний з 

реалізацією потенціалу кожної навчальної дисципліни у формуванні 

правознавчої компетентності випускника. 

Організаційно-управлінська складова процесу, що реалізується через 

базові закомірності,  принципи, функції  формування цілісного освітнього 

простору профільної школи може бути представлена як суб’єкт-суб’єктна 

взаємодія управлінців та педагогічного колективу. Організаційно-управлінська 

діяльність орієнтована на програмування та реалізацію  ефективних форм та 

методів розвитку професійної компетентності педагога, які потенційно 

трансформуються на рівень саморозвитку педагога: як особистісного, так і 

професійного. Цілісна система організації роботи загальноосвітнього 

навчального закладу включає: систему позашкільної та позакласної роботи, 

інтеграції учня в соціально-культурний, життєвий простір; організацію 

навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі; 

розробку цілісної концептуальної програми вивчення дисциплін профільного 

блоку. Тут важлива співпраця зі всіма суб’єктами освітнього процесу, що 

передбачає залучення громадськості, батьків до навчально-виховного процесу, 

розвитку освітнього закладу. 

При тому важливо дотримуватися умов ефективного формування 

профільно орієнтованого освітнього простору загальноосвітнього навчального 

закладу: 1. Розвиток продуктивності взаємодії та взаємовідносин суб’єктів 

освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу профільного типу. 

2. Забезпечення перманентного підвищенні професійної компетентності 

педагогів за стандартами та технологіями інноваційної освіти, профільної у 

тому числі. 3. Забезпечення тенденції переходу від управління до 

самоуправління у всіх сегментах освітньої діяльності. 4. Посилення 

суб’єктності позиції керівників, педагогів, учнів у визначенні цілей, цінностей, 

змісту, технологічного забезпечення, діагностики якості освітнього процесу, 

освітнього простору, профільних компетенцій учнів.  
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Критерії ефективності профільно орієнтованого освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу  є комплексними і проектують 

діагностику успішності освітньої діяльності учнів (рівень навчальних досягнень 

учнів; рівень сформованості профільних компетенцій), професійних досягнень 

учителів (рівень професійної компетентності, рівень освітньої діяльності за 

інноваційними стандартами; рівень сформованості позитивного. Кожен сегмент 

структурно-функціональної моделі може стати предметом системного та 

глибокого вивчення. Водночас вважаємо, що науково-пошукова діяльність є 

пріоритетною і стосується практично всіх напрямків діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу, оскільки не існує визначених 

стандартних технологій прийняття рішень щодо організації діяльності, вони 

мають ґрунтуватися на врахуванні особливостей освітньої системи, потенціалу 

розвитку її суб’єктів.  

 

2.3. Роль науково-дослідницького потенціалу у розв’язанні проблем 

актуалізації та оптимізації освітнього простору навчального закладу 

Впровадження особистісно орієнтованої парадигми в систему освітньої 

діяльності обумовлює необхідність пошуку нових шляхів підвищення 

теоретичної компетентності управлінців, учителів щодо сутності інноваційного 

освіти та основ її практичної реалізації, оскільки цей рівень організації 

педагогічного процесу стосується питань, які в умовах інформаційно-

репродуктивного освіти не були предметом особливого інтересу. Проблема 

актуалізується в умовах переходу на новий тип освітньої системи – 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу. Йдеться про 

проблеми сучасних освітніх стандартів та їх імплементацію в реальні умови 

сучасної загальноосвітнього навчального закладу профільного типу, 

формування цілісного освітнього простору як результату узгодженої взаємодії 

суб’єктів освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу,  

впровадження особистісно орієнтованих технологій навчально-виховної 

діяльності учнів, а також конкретних проблем типу: 
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- як у рамках організованого навчального процесу (наприклад, уроку) 

програмувати самостійну роботу учня, яка би реалізувалася за його власною 

ініціативою і продовжувалася поза межами уроку, забезпечуючи профільну 

спрямованість; 

- як спонукати дитину до творчості, особистісної самореалізації за 

визначеним профілем навчання, як формувати навчальне заняття, в якому б 

оптимально поєднувалися інформаційно-репродуктивні та інтерактивні методи 

навчальної роботи; 

- як поетапно здійснювати перехід на особистісно орієнтовані технології, 

враховуючи специфіку профільної організації навчально-виховної діяльності; 

- як визначати загальноосвітні, у їх контексті – профільні навчальні 

компетенції учнів, стимулюючи їх до самоаналізу, самооцінки процесу і 

продуктів власної діяльності; 

- як аналізувати власну методику організації навчального процесу з 

позиції особливостей профільного навчання, нових освітніх вимог; 

- як вчителю проектувати програму професійного саморозвитку та ін. 

Таких проблем дуже багато і вони стосуються як організації навчально-

виховної діяльності школярів відповідно до нової освітньої концепції, так і 

процесу переходу кожного вчителя на рівень професійної діяльності за 

інноваційними стандартами. 

Як зазначається у Програмі залучення практичних працівників освіти до 

експериментальної та науково-дослідницької діяльності, «досвід багатьох, 

особливо альтернативних шкіл переконливо доводить, що виживають лише ті з 

них, які оволоділи дослідними законами і вміннями, які проводять проблемні 

дослідження, спрямовані на вирішення завдань педагогічної практики» [157]. 

Зазначені вище проблеми сучасного загальноосвітнього навчального 

закладу є досить складними і не можуть вирішуватися через фундаментальні 

дослідження, що проводяться спеціальними дослідними інститутами, і 

створення на їх основі однакових для всіх стандартизованих технологій і 

рекомендацій щодо їх тотального впровадження у практику роботи навчальних 



 
 

94 

закладів, надто коли йдеться про загальноосвітні навчальні заклади нового 

типу, в тому числі, профільного  та ін.  

Центральним елементом особистісно орієнтованої освіти як учнів, так і 

самоосвітньої діяльності вчителя, є досвід, який формується на основі власних, 

особистісно означених позицій і тому просте копіювання технологій (навіть 

найефективніших) є безперспективним. Те саме стосується і модернізації 

освітніх систем, яка неодмінно має відбуватися на основі реального досвіду 

роботи конкретного загальноосвітнього навчального закладу, вивчення 

потенціалу її розвитку і, відповідно, проектуватися на цій основі 

цілеспрямований поступ до визначених стандартів інноваційної освіти, 

конкретної, спільно визначеної моделі випускника за визначеним профілем 

загальноосвітнього навчального закладу. 

У такій ситуації актуалізується проблема формування дослідницьких 

груп, об’єднаних навколо фундаментальних або ситуативних проблем 

загальноосвітнього навчального закладу, залучення кожного вчителя до 

науково-пошукової діяльності та за її результатами визначення оптимальних 

для себе схем організації педагогічного процесу і самоосвіти. Іншого шляху 

немає. Концептуальні положення інноваційної освітньої технології повинні 

бути осмислені з позиції теоретичних основ, проаналізовано в контексті вже 

сформованого досвіду професійної діяльності і на основі цього реалізується 

логіка проектування свого особистісно орієнтованого шляху сходження до 

стандартів інноваційного розвитку освіти. 

Закономірно, що це є сфера наукової діяльності, яка реалізується у 

відповідності з завершеним самодостатнім циклом. Наприклад: 

- постановка проблеми невідповідності професійної діяльності вчителя 

(практики функціонування освітньої системи загальноосвітнього навчального 

закладу профільного типу) стандартам особистісно орієнтованої освіти, 

визначення відповідної мети наукового пошуку, завдань, засобів їх реалізації; 
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- теоретичне осмислення проблеми, робота з інформацією, яка стосується 

як теорії особистісно орієнтованої освіти, так і конкретних схем і зразків її 

впровадження; 

- діагностика і визначення реального рівня власної професійної діяльності 

за критеріями особистісно орієнтованої, виявлення базових проблем і 

суперечностей, що чинять гальмівний вплив на інноваційні процеси; 

- формування гіпотези, яка проектує умови і логіку реалізації поставленої 

мети, виходячи з конкретних реалій власної практики; 

- формування моделі та програми поетапного переходу на технології 

особистісно орієнтованого освіти, їх теоретичне обґрунтування; 

- експериментальна перевірка ефективності розробленої програми; 

- аналіз і оцінка отриманих результатів, проектування перспективних 

шляхів саморозвитку в рамках напряму, з якого проведено дослідження. 

Модель наукового дослідження є загальноприйнятою, оскільки 

відображає логіку наукового пошуку і специфікується відповідно до 

конкретних проблем чи то в рамках дослідження освітньої системи, цілісного 

освітнього простору загалом, чи то дослідження проблем модернізації 

професійної діяльності її суб’єктів (управлінців, педагогів), навчально-виховної 

діяльності учнів. Наукові дослідження такого рівня можуть стати 

перманентними і ефективними і реально забезпечувати модернізацію освітньої 

діяльності загальноосвітнього навчального закладу, якщо будуть створені 

сприятливі, стимулюючі умови, при яких дослідження стануть органічною 

частиною розвитку освітньої системи, професійної діяльності вчителя, 

забезпечуючи їх конкурентоспроможність. Йдеться про цілісний освітній 

простір, створення якого має стати предметом колективного наукового пошуку 

всіх суб'єктів освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу 

профільного типу. 

Тому особливої актуальності набуває проблема організації системи 

дослідницької діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі – в його 

науковому забезпеченні функціонування як саморозвивальної системи, яка 
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працює за новими освітніми стандартами та визначеним профілем. Насамперед, 

це передбачає концепція розвитку загальноосвітнього навчального закладу, в 

основі якої лежить блок цінностей особистісно орієнтованої профільної освіти, 

формування цілісного особистісно орієнтованого освітнього простору,  

розробка програм переходу роботи загальноосвітнього навчального закладу на 

інноваційні технології, програми здійснення моніторингу за всіма значущими 

параметрами інноваційної профільної освіти. 

Закономірно, що для реалізації цих цілей необхідно об'єднання зусиль 

усіх учасників педагогічної діяльності. Загальноосвітній навчальний заклад 

може виступати суб'єктом генерування нових педагогічних ідей, які стосуються 

усіх аспектів розвитку їх освітнього установи: визначення блоку цінностей, 

концепції їх реалізації, далеких, близьких перспектив розвитку, принципів, 

авторських програм, а також це стосується методик, технологічних схем 

оптимальної організації діяльності колективу, співпраці педагогічного та 

учнівського колективів та інших ініціацій. 

Це означає, що мова йде про широкомасштабну науково-пошукову 

роботу проблемних груп, вчителів-практиків, яка, безумовно, повинна бути 

відповідним чином організована. Як варіант, ми розробили модель 

колективного наукового пошуку (рис. 2.5). 

Означимо головні етапи та умови підготовки педагогічного колективу до 

колективних, групових, індивідуальних наукових досліджень, пов’язаних з 

оптимізацію освітнього простору, його елементів. 

1. Велике значення має стартовий етап, який повинен забезпечити 

готовність вчителя до даного виду діяльності: розуміння значення 

дослідницької діяльності для розвитку освітньої системи загальноосвітнього 

навчального закладу, впровадження інноваційної технології організації 

педагогічного процесу, професійного саморозвитку вчителя; формування 

відповідної стимулюючо-мотиваційної основи діяльності, конкурентного 

освітнього простору; забезпечення розуміння кожним вчителем необхідності 

підвищення рівня власної теоретико-практичної компетентності щодо сутності  
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Рис. 2.5. Педагогічний колектив як суб’єкт дослідження проблем 

оптимізації освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу 

 

інноваційного освіти і технологій його здійснення, а також щодо її специфіки у 

відповідності з профілем загальноосвітнього навчального закладу; створення 

сприятливої атмосфери для дослідницької, експериментальної роботи. 

2. Важливим є формування координаційного центру зі здійснення 

системного процесу планування, координації дослідницької роботи, акумуляції 

Комплексна діагностика ефективності процесу, 

самодіагностика результативності діяльності суб’єктів 

профільної освітньої системи 
 

Колективне трактування сутності педагогічної проблеми 

в навчальному закладі, визначення причин, що її обумовлюють 

 

Теоретичне обґрунтування проблеми, базових суперечностей, 

що лежать в її основі 

Спільна та індивідуальна робота з пошуку та висунення ідей, 

визначення напрямків, конкретних форм та методів вирішення 

проблеми в навчальному закладі 

Обговорення результатів теоретичних та практичних досліджень членами 

колективу проблеми, прийняття спільних рішень щодо стратегії і тактики її 

вирішення, критеріїв, за якими буде визначатися ефективність колективної 

роботи 

Формування проекту колективної діяльності, розподіл повноважень та 

конкретних обов’язків, визначення форм представлення матеріалів, строки 

виконання 

Управління та коректування процесом організації діяльності, забезпечення 

змістово-технологічної допомоги, консультативної підтримки зі всіх 

необхідних аспектів діяльності 
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і обробки отриманих результатів, формування ініціативних груп, які працюють 

за певними напрямами. 

3. Важливою є організація широкої фундаментальної просвітницької 

роботи щодо цілеспрямованого вивчення теоретичних основ інноваційної, 

особистісно орієнтованої навчально-виховної діяльності і конкретних освітніх 

технологій, в яких вони об'єктивуються. 

4. У загальноосвітньому навчальному закладі необхідно провести 

комплексний моніторинг реального рівня сформованості навчально-виховної 

діяльності визначеного профілю за базовими критеріями інноваційного 

розвитку освіти. При тому важливо діагностувати як процеси, реалізовані на 

загальношкільному рівні, в тому числі і управлінський аспект діяльності, так і 

процеси, які реалізуються на рівнях предметних об'єднань вчителів і кожного 

вчителя окремо. Результативність моніторингу значно підвищиться, якщо в 

його рамках будуть забезпечуватися можливості для самодіагностики, яку може 

провести кожен учитель, використовуючи приготований пакет діагностичних 

методик. Цінну інформацію можна отримати в результаті співвіднесення 

результатів зовнішньої діагностики і самодіагностики, який здійснює кожен 

учитель самостійно. 

5. Планування загальної науково-експериментальної роботи буде 

здійснюватися координаційним центром, який повинен регулювати загальні 

процеси наукового пошуку, а також забезпечувати умови для ефективного 

здійснення пошукової роботи кожним учителем щодо власної технології 

професійної діяльності. На цьому етапі важливо запланувати різноманітні 

варіанти професійного спілкування вчителів, оскільки у них виникає багато 

загальних проблем, крім того, є потреба отримати оцінки щодо власних ідей, 

нововведень від колег, узгодити свої позиції. 

6. Процес визначення ефективності експериментального навчання 

повинен супроводжуватися глибоким і комплексним осмисленням отриманих 

результатів. Важливо, щоб вчителі, об'єднуючи зусилля, могли максимально 

актуалізувати теоретичні знання з питань освітньої діяльності за інноваційними 
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стандартами з тим, що пояснити, якого результату в процесі 

експериментального навчання вони досягли і яким чином це можна теоретично 

обґрунтувати.  

7. На основі отриманих даних колективно проектуються подальші 

перспективи роботи педагогічного колективу щодо продовження науково-

дослідницької діяльності. Фактично планується наступний етап її здійснення, 

який і в змістовному, і в процесуальному аспектах буде більш ефективним, 

оскільки саме аналіз попереднього дасть можливість врахувати допущені в 

роботі помилки, зафіксувати особливо цінні надбання і таким чином 

оптимізувати наступний етап даного виду діяльності. При цьому важливо 

забезпечити умови для науково-дослідної роботи кожного вчителя, основним 

предметом наукового інтересу якого є власна професійна діяльність і її 

узгодженість з загальним процесом наукового пошуку в загальноосвітньому 

навчальному закладі. Слід пам'ятати, що процес формування професійної 

діяльності кожного вчителя є найвищою метою в даному процесі, оскільки саме 

вчитель реалізує всі наукові досягнення безпосередньо на практиці.  

Аналіз моделей діяльності шкіл нового типу, тобто загальноосвітніх 

навчальних закладів, які працюють за інноваційним освітнім технологіям, у 

тому числі і загальноосвітніх навчальних закладів профільного типу, дає 

підстави стверджувати, що їх системи організації педагогічного процесу є 

результатом дослідницької роботи педагогічного колективу та спільної роботи з 

науковими центрами різного рівня: академічними інститутами, лабораторіями, 

вищими навчальними закладами педагогічного напряму та ін. А це означає, що 

моделі діяльності загальноосвітніх навчальних закладів формувалися на основі 

інтеграції теоретичного знання і досвіду практичної діяльності конкретного 

загальноосвітнього навчального закладу. Це свідчить про високий потенціал 

практичних працівників освіти, педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу у веденні наукового пошуку в цьому напрямку. 

Складність процесу забезпечення безпосередньої інтеграції професійної 

та науково-дослідної роботи вчителя пояснюється багатьма чинниками, серед 
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яких головним, на нашу думку, є низький рівень психологічної, предметної 

готовності до такого рівня діяльності, до реалізації дослідницьких функцій в 

структурі основного виду діяльності з метою її оптимізації. Це є закономірним 

результатом інформаційно-репродуктивної системи професійної освіти у виші.  

Допоки в системі професійного навчання майбутнього вчителя це лише 

перспектива, загальноосвітній навчальний заклад повинен взяти на себе функції 

забезпечення компетентності вчителя як суб’єкта дослідницької діяльності, 

предметом якої є власна професійна діяльність, починаючи з першого етапу 

цього складного і тривалого за часовими параметрами процесу. 

Важливо встановити орієнтири, які допоможуть учителеві сформувати 

цілісне уявлення щодо того, яким повинен бути вчитель, здатний продуктивно 

вести науковий пошук. Нам видається цілком логічним і теоретично 

обґрунтованим підхід до формування моделі вчителя-експериментатора, 

запропонований дослідниками І. А. Іщенко та В. А. Юровською (м. Донецьк) 

[191, c. 8 – 9]. Модель є достатньо цілісною і фіксує найбільш значущі функції 

вчителя, необхідні для успішного ведення наукового дослідження: діагност, 

аналітик, організатор, прогнозист, керівник, організатор власного саморозвитку 

на основі рефлексії, розробник проектів, розробник концепцій. При цьому для 

реалізації кожної функції визначається комплекс знань і умінь, якими повинен 

володіти вчитель. З одного боку, модель відображує уявлення про кінцеву мету 

формування власної готовності до дослідницької діяльності і визначає 

напрямки, за якими потрібно до неї готувати, а з іншого – фіксує параметри, за 

якими можна проводити самодіагностику і визначати рівень володіння 

необхідними знаннями, рівень сформованості відповідних особистісних і 

професійних якостей.  

За логікою, саме модель вчителя-дослідника, вчителя-експериментатора 

може стати системоутвірним  компонентом в організації наукової роботи в 

школі, надавши їй системність, особистісну орієнтованість. Ця модель також 

може слугувати основою для діагностики рівня професійної діяльності вчителя, 
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а також системно і цілеспрямовано проектувати перспективи наукової роботи 

педагогічного колективу і кожного вчителя зокрема. 

Отож, на етапі переходу системи освітньої діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу на інноваційні стандарти розвитку створюється ситуація, 

коли науково-дослідна робота стає безальтернативною основою забезпечення 

цілеспрямованості та ефективності цього складного процесу. При тому, вона 

повинна стати іманентної складової освітньої діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу, головним чинником програмування її розвитку. В умовах 

посилення тенденцій до автономізації діяльності навчальних закладів особливої 

актуальності набуває проблема теоретичного обґрунтування вектору та 

програми саморозвитку освітньої системи, що може стати лише предметом 

колективних наукових досліджень, які інтегрально можуть врахувати 

особливості, досвід, надбання, проблеми конкретного загальноосвітнього 

навчального закладу, особливо, коли йдеться про особливості профільного 

забезпечення педагогічного процесу. 

Реалізація поданої вище структурно-функціональної моделі формування 

цілісного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу  

профільного типу передбачає формування адекватної освітньої ситуації, а 

відтак і дотримання необхідних умов забезпечення її продуктивного 

функціонування та розвитку. 

 

 2.4. Організаційно-дидактичні умови забезпечення ефективності 

формування профільно орієнтованого цілісного освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу 

У довідковій, науковій літературі представлено багато підходів до 

тлумачення поняття «умова», які відзначаються як спільністю базових позицій, 

так і відмінністю авторських інтерпретацій. Поняття «умова» у філософії 

трактується як обставини, які визначають характер та ефективність процесів, 

явищ, інтегрально умови формують середовище, яке є сприятливим щодо їх 

розвитку, або гальмівним. Так, у Філософському енциклопедичному словнику 
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«умова – це філософська категорія, в якій відображаються універсальні 

відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає та існує» [212, 

с. 482]. Досить типовим є підхід, за яким «умови» трактуються як обставини, 

особливості реальної дійсності, що обумовлюють функціонування, зміни, 

розвиток явищ, процесів, тощо. У тлумачному словнику сучасної української 

мови «умова» визначається як необхідна обставина, що уможливлює 

здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь [17, с. 1506], а 

також як чинник, рушійна сила будь-якого процесу, явища [27, с. 1526]. 

Загальне трактування поняття «умова» специфікується відповідно до 

сфер діяльності, механізмів, закономірностей їх розвитку. Відповідно, 

досліджується поняття «педагогічна умова», яке визначається із врахуванням 

особливостей формування та здійснення педагогічного процесу. Термін 

«педагогічна умова» інтерпретується як певна обставина, що впливає 

(прискорює чи гальмує) на формування та розвиток педагогічних явищ, 

процесів, систем, якостей особистості [86, с. 97]. Поняття «педагогічні умови» є 

предметом активних досліджень значної кількості науковців (Р. Гурова [41], 

Н. Логінова, В. Матвійчук, О. Михайлишин, О. Пономаренко, С. Сінкевич та 

ін.), які трактують сутність поняття як фактори (чинники), необхідні обставини, 

шляхи, напрямки, спонуки тощо.  

Найбільш типовим є визначення педагогічних умов як зовнішніх 

чинників, передумов забезпечення функціонування педагогічних систем, явищ, 

процесів, перспектив їх розвитку. Педагогічні умови мають спонукальний 

вплив, вони або прискорюють, або гальмують розвиток педагогічних явищ, 

систем, процесів. Відповідно до конкретних предметів дослідження 

педагогічних явищ, процесів, систем маємо різні підходи науковців щодо 

дефініції «педагогічна умова».  

Аналіз літературних джерел показує, що більшість дослідників 

визначають педагогічні умови як зовнішні чинники впливу, що обумовлюють 

ефективність педагогічних процесів. Р. Гурова під «умовою» визначає все те, 

від чого залежить інше; середовище, обстановку, у якій перебувають і без якої 
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не можуть існувати предмети, явища [41, с. 79 – 86.]. Так, О. Пєхота визначає 

педагогічні умови як систему певних форм, методів, матеріальних умов, 

реальних ситуацій, що об’єктивно склалися чи суб’єктивно створених, 

необхідних для досягнення конкретної педагогічної мети [149]. 

Дослідник О. Федорова під педагогічними умовами розуміє сукупність 

об’єктивних можливостей змісту навчання, методів, організаційних форм та 

матеріальних можливостей її здійснення, що забезпечують успішне вирішення 

поставленого завдання [210].  Г. Голубова, зазначає, що «педагогічні умови - це 

особливості організації навчально-виховного процесу, що детермінують 

результати виховання, освіти та розвитку особистості. Це такі особливості 

організації навчально-виховного процесу, які забезпечують цілісність навчання 

та виховання майбутніх учителів, сприяють усебічному гармонійному розвитку 

особистості студентів та створюють сприятливі можливості для виявлення та 

розвитку їх педагогічної обдарованості» [35]. 

Водночас, у науковій літературі представлені підходи за якими 

педагогічні умови визначаються як комплекс зовнішніх та внутрішніх чинників, 

акцентуючи увагу на тому, що саме їх взаємодія детермінує ефективність 

педагогічної діяльності. Цілком поділяючи позицію щодо взаємодії як базового 

механізму дії педагогічної умови в ситуації формування системи 

компетентнісної освітньої діяльності, все ж, вважаємо що ототожнення умов з 

чинниками, засобами, обставинами не є достатньо правомірним. 

 Солідаризуємося з позицією дослідника В. Манько, яка педагогічні 

умови визначає як взаємопов’язану сукупність внутрішніх параметрів та 

зовнішніх характеристик функціонування, яка забезпечує високу 

результативність навчального процесу і відповідає психолого-педагогічним 

критеріям оптимальності [113, с. 153–161].  А. Алексюк, А. Аюрзанайн, 

П. Підкасистий педагогічні умови трактують як чинники, що впливають на 

процес досягнення мети, при цьому поділяють їх на: зовнішні (позитивні 

відносини викладача і студента; об’єктивність оцінки навчального процесу; 

місце навчання, приміщення, клімат тощо) та внутрішні (індивідуальні 
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властивості студентів, тобто стан здоров’я, властивості характеру, досвід, 

уміння, навички, мотивація тощо) [135]. 

Аналіз представлених вище визначень «педагогічна умова» свідчить про 

те, що у всіх авторів спільні фундаментальні позиції щодо трактування 

дефініції, різність трактувань більшою мірою обумовлюється специфікою 

предметів досліджень, відповідно до яких акцентується увага науковців: на 

домінанті зовнішніх факторів впливу; на домінанті внутрішніх факторів 

впливу; на необхідності комплексного підходу, тобто врахування всіх обставин 

педагогічного процесу, включаючи зміст, форми та методи діяльності. 

У контексті дослідження цілісного освітнього простору більш 

переконливим видається підхід, за яким головна увага акцентується на 

механізмах взаємодії,  тобто, функціонування зовнішніх педагогічних умов, які 

неодмінно активізують внутрішні обставини, і ефективність педагогічного 

процесу буде більшою мірою залежати від ефективності їх взаємодії.  

Як зазначають А. Ашеров, В. Логвіненко, педагогічні умови повинні 

відповідати певним вимогам, а саме: мати системний характер; мати чітко 

визначену структуру та забезпечувати зв’язки між елементами цієї структури; 

враховувати особливості професійної підготовки студентів в контексті їхньої 

готовності до професійної діяльності [5].  

Проблема дослідження цілісного освітнього простору загальноосвітнього 

навчального закладу профільного типу визначає необхідність акцентування 

уваги на організаційно-управлінській складовій розвитку освітньої системи у 

відповідності до нових освітніх стандартів, формуванні середовища, 

сприятливого для формування педагогічного процесу компетентнісного рівня, 

необхідності об’єднання зусиль усіх суб’єктів освітньої діяльності навколо 

реалізації базових цілей загальноосвітнього навчального закладу профільного 

типу. Тому, закономірно, досліджуючи організаційний управлінський аспекти 

діяльності, необхідно  було визначити організаційно-педагогічні умови 

формування цілісного освітнього простору навчального закладу.  
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В науковій літературі поняття «організаційно-педагогічні умови» також 

не відзначається однозначністю трактування. За словником [184] організаційно-

педагогічні умови правомірно трактувати як різновид педагогічних умов, які 

актуалізують сегмент організаційної структури педагогічної діяльності, 

освітньої системи в цілому. За визначенням І. Підласого, організація як 

педагогічна категорія – «…це впорядкування дидактичного процесу за певними 

критеріями, надання йому необхідної форми для найкращої реалізації 

поставленої мети” [151, с. 25], (форма (від лат. forma – зовнішній вигляд, 

оболонка).  Організація є одним із чотирьох основних компонентів динамічної 

системи – педагогічного процесу. Цей компонент називають також 

організаційно-управлінським або діяльнісним, і він разом із цільовим, 

змістовим та результативним компонентами утворює означену систему [151, 

с. 162–164].  

 Трактує Н. Болюбаш, організаційно-педагогічні умови, як сукупність 

взаємопов’язаних факторів, які необхідні для ціленаправленого процесу 

формування професійної компетентності з метою формування ключових та 

базових компетенцій [18, с. 17]. Б. Чижевський зазначає, що організаційно-

педагогічні умови відображають функціональну залежність суттєвих 

компонентів педагогічного явища від комплексу об’єктів (речей, їх станів, 

процесів, взаємодій) у різних проявах [228, с. 82].  

Узагальнюючи вищезазначені позиції науковців, можна стверджувати, що 

організаційно-педагогічні умови, попри загальноприйняті, спільні для всіх 

позиції, що стосуються актуалізації організаційно-управлінського сегмента: 

 а) надання необхідної форми для найкращої реалізації поставленої мети 

(І. Підласий); 

 б) відображення функціональної залежності суттєвих компонентів 

педагогічного явища (Б. Чижевський); 

 в) забезпечення ціленаправленості процесу (Н. Болюбаш), мають 

різночитання, які більшою мірою детермінуються предметом їх спеціальних 
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досліджень, а відтак і визначають підхід до виділення комплексу умов, які 

найбільшою мірою обумовлюють ефективність процесу, що досліджується. 

Уточнюючи поняття організаційно-педагогічних умов, максимально-

орієнтуючись на формування цілісного освітнього простору загальноосвітнього 

навчального закладу профільного типу, акцентуємо увагу на комплексі 

характеристик, які мають у зазначеному контексті системо твірні значення. 

Організаційно-педагогічні умови визначаємо як комплекс системо твірних 

зовнішніх параметрів та внутрішніх характеристик, які найбільшою мірою 

визначають ефективність організаційно-управлінської складової формування 

цілісного освітнього простору, забезпечуючи продуктивну взаємодію всіх 

суб’єктів навчального закладу та цілеспрямовуючи їх зусилля на формування 

навчального закладу профільного типу за стандартами компетентнісної освіти. 

У дослідженні аналізувалися як організаційно-педагогічні умови розвитку 

освітньої системи, формування цілісного освітнього простору, так і 

організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності 

педагогів як головних суб’єктів інноваційних змін, формування цілісного 

освітнього простору. 

Так,  Г. Щекатунова, визначає наступні організаційно-педагогічні умови 

інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу: 

 1. Науково-методичні, які пов’язані з визначенням, осмисленням і 

дотриманням у процесі інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального 

закладу його методологічних засад.  

2. Нормативно-правові, пов’язані з правовим регулюванням і правовими 

актами (зокрема локальними, внутрішньо шкільними).  

3. Організаційно-методичні і нормативно-методичні, які пов’язані з 

найважливішими локальними нормативно-правовими актами і нормативно-

методичними та управлінськими документами.  

4. Методичні, пов’язані з функціонуванням методичних об’єднань і служб 

школи, наявністю та якістю методичного забезпечення. 
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 5. Управлінські, особливе місце серед яких займає модель управління 

навчальним закладом, системи маркетингової і фандрайзингової діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу в умовах його інноваційного розвитку.  

6. Ресурсне забезпечення (кадрові, інформаційні, матеріально-технічні, 

фінансові ресурси).  

7. Соціальні умови, які визначають особливості інноваційного розвитку 

загальноосвітнього навчального закладу в громадянському суспільстві, 

соціальну відповідальність і соціальне партнерство загальноосвітнього 

навчального закладу.  

На думку А. Найна і Ф. Клюєва, «...освітня діяльність....повинна 

забезпечуватися цілим комплексом організаційно-педагогічних умов, які є 

структурними компонентами цілісної педагогічної системи, взаємозалежними 

між собою». Це: «концепція планованого результату освіти, яка втілена в 

освітніх стандартах і є конкретизованим описом глобальної мети освіти, що 

відбиває ціннісні орієнтації учнів, поєднані із ціннісними орієнтирами 

суспільства, вимогами до випускника й педагогів, готових і здатних її 

реалізувати; структура й зміст професійної освіти, що є основою освітнього 

процесу, поза якою досягнення цілей освіти прийме хаотичний, стихійний 

характер, а сам освітній процес стане багато в чому не діагностованим; 

технології педагогічного процесу, які будуть сприяти приведенню в дію 

механізмів, що забезпечують реалізацію концепції планованого результату 

освіти, додадуть структурі освітнього процесу функціонального характеру, 

забезпечать формування необхідних знань, умінь і навичок, відбитих у змісті 

освіти» [123].  

Дидактичні умови забезпечення ефективності навчального процесу 

досліджували такі науковці як Ю. Бабанський, В.  Безпалько, О. Малихін, 

О. Пометун, А. Хуторський та ін., дидактичні умови трактуються як: обставини, 

що обумовлюють успішність навчального процесу; обставини навчального 

процесу, що є результатом доцільності відбору і використання методів, 
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прийомів, форм навчання; комплекс потенційних можливостей змісту, методів, 

прийомів, форм  організації навчання. 

Поняття «організаційно-дидактичні умови» особливу увагу акцентують 

на організаційній компоненті загальних умов ефективної організації 

педагогічного процесу в загальноосвітнього навчального закладу, навчальної 

діяльності учнів. 

 Виходимо з трактування поняття дослідником О. Малихіним, відповідно 

до якого, «дидактичні умови»  – це «сукупність взаємопов’язаних і 

взаємозумовлених чинників (методологія навчального процесу, його мета, 

зміст, технології, методи та прийоми навчання, форми організації навчальної 

діяльності, дидактичні ресурси, суб’єкти навчання), що забезпечують 

ефективність навчально-виховного процесу [117, c. 12]. Відповідно до позиції 

О. В. Малихіна, при визначенні дидактичних умов важливо максимально 

враховувати сучасні методологічні підходи, мету, предмет дослідження.  

У визначенні особливостей формування цілісного освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу, на основі 

компетентнісного, діяльнісного підходів, важливо було виділити умови, які 

інтегрують базові параметри та характеристики навчальної, як базової, а також 

управлінсько-педагогічної діяльності, що забезпечують ефективність 

функціонування освітньої системи профільного типу в цілому, а відтак і 

ефективність формування навчальних компетенцій учнів. 

Зважаючи на те, що цілісний освітній простір загальноосвітнього 

навчального закладу формується та функціонує в рамках освітніх просторів 

вищого порядку, тобто більш широкої сфери дії (регіональний, державний, 

європейський), ми також виділили умови, які будуть визначати зовнішній 

контент інноваційного розвитку освітнього закладу, а відтак і цілісного 

освітнього закладу за базовими параметрами якості, в основі яких – 

продуктивність навчальної діяльності учня (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Умови формування цілісного освітнього простору 

 

Зовнішньо детерміновані умови формування 

освітнього простору НЗ: 

– оптимізація процесів інтеграції в 

європейський освітній простір; 

–  концептуальна та технологічна визначеність 

державної політики у сфері інноваційного 

розвитку освіти; 

– формування цілісного освітнього простору 

держави, регіону; 

– забезпечення  позиції освітніх закладів як 

суб’єктів освітніх реформ ; 

– взаємодія макро (держава), мезо (регіон) та 
мікро (НЗ) освітніх просторів; 

– посилення тенденції до автономізації НЗ. 

 

Внутрішньо-детерміновані умови 

формування освітнього простору НЗ: 

– розвиток продуктивності взаємодії, 

взаємовідносин суб’єктів освітньої, 

навчальної  діяльності профільної 

школи, забезпечення сприятливого 

мікроклімату;  

–  забезпечення перманентного 

підвищення професійної (в тому числі 

профільної) компетентності педагогів 

за стандартами та технологіями 

інноваційної освіти;  

– тенденції переходу від управління до 

самоуправління у всіх сегментах 

освітньої, навчальної діяльності; 

– посилення суб’єктності позиції 

керівників, педагогів, учнів у 

визначенні та коректуванні цілей, 

цінностей, змісту, технологічного 

забезпечення, діагностики якості 

навчального процесу як основи 

освітнього простору профільної школи.  
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Умовно ми позначили їх дію як зустрічний рух, не деталізуючи механізми 

їх взаємодії, оскільки, в дослідженні акцентується увага саме на внутрішніх 

організаційно-дидактичних умовах, які залежать від освітнього закладу і 

можуть бути включені в систему експериментального навчання. 

І умова – розвиток профільно спрямованої взаємодії суб’єктів 

навчальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу, 

забезпечення сприятливого мікроклімату в колективі пов’язана з сутністю 

освітнього простору, що формується в умовах особистісного орієнтованої, 

компетентнісної освіти, навчальної діяльності, як її основи, і визначається як 

взаємодія суб’єктів, що реалізується на всіх рівнях її реалізації у контексті 

цільової, змістової, процесуальної, діагностичної складових. Взаємодія 

позиціонується як головний механізм забезпечення переходу від інформаційно-

репродуктивної до компетентнісної освіти, що визначає принципово інший тип 

організаційно-дидактичних особливостей навчального процесу,  а відтак і 

організаційно-управлінської діяльності загальноосвітнього навчального 

закладу. Імперативно-директивна концепція управління освітньою системою 

передбачає нівелювання як суб’єктності позиції усіх учасників освітньої 

діяльності, так і розвиток форм їх взаємодії, оскільки педагоги (як головні 

суб’єкти організації педагогічного процесу) більшою мірою реалізують функції 

виконання директив, визначених на рівні головних управлінських структур.  

Продуктивна взаємодія та взаємовідносини учасників освітньої діяльності 

реалізуються на різних рівнях системи, зокрема «директор-інші суб’єкти 

управління школою»; «управлінці – педагогічний колектив»; «управлінці – 

учні»; «педагоги – учні» та ін.. Цілісний освітній простір передбачає формулу 

взаємовідносин, яка визначає єдину для всіх логіку та стиль взаємин. 

Наприклад, демократичний стиль управління педагогічними процесами буде 

реалізовуватися і при вирішенні глобальних проблем розвитку 

загальноосвітнього навчального закладу, і при організації системи навчальної 

діяльності учнів на уроці. Ефективність взаємодії та взаємовідносин суб’єктів 
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освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу профільного типу 

забезпечується за рахунок: організації діяльності, що потребує узгодження 

різних точок зору, консолідованого рішення; формування комунікативної 

культури, здатності до конструктивного вирішення проблем; суб’єктності 

позиції всіх учасників освітнього процесу, їх спільної зацікавленості в 

інноваційному розвитку освітньої системи, забезпечення розвитку профільних 

компетенцій учнів; об’єднання зусиль навколо визначення (корегування) 

концепції розвитку загальноосвітнього навчального закладу профільного типу, 

формування моделі випускника (наприклад, випускника загальноосвітнього 

навчального закладу профільного типу) як інтегрованого результату її 

функціонування та ін.. 

ІІ умова – забезпечення перманентного підвищення професійної 

компетентності учителів за технологіями інноваційної освіти, передбачає,  

що цілісний освітній простір не є самоціллю, він трактується як неодмінна 

передумова переходу на стандарти особистісно орієнтованої, компетентнісної 

освіти, відповідно, технології навчальної діяльності учнів. Аналіз актуальної 

ситуації у сфері реформування школи свідчить про те, що однією з головних 

причин гальмування інноваційних змін є недостатній рівень розуміння 

педагогами сутності інноваційної освіти, необхідності переходу на інноваційні 

технології організації навчальної діяльності учнів, а також здатності до 

переорієнтації власної методики організації навчально-виховного процесу на 

особистісно орієнтовані технології. Тому система підвищення професійної 

компетентності педагогів має бути спрямована на вирішення наступних 

завдань: формування у педагогів, управлінців переконання у необхідності 

радикальних змін у системі освітньої діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу, забезпеченні її конкурентоспроможності; переходу 

системи професійного розвитку педагогів управлінців на рівень самоосвітньої 

діяльності, програмуючи поетапну логіку інноваційних змін, виходячи з 

власного досвіду та особливостей сформованої методики освітньої діяльності 

та індивідуальних резервів саморозвитку; стимулювання до об’єднання зусиль 
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членів педагогічного колективу навколо пошуку ефективних інтерактивних 

форм професійного розвитку, вироблення єдиних базових позицій, узгоджених 

підходів щодо організації навчальної діяльності школярів; цілеспрямованого 

розвитку професійних компетенцій відповідного профілю загальноосвітнього 

навчального закладу, перманентності пошуків підвищення потенціалу 

конкретної навчальної дисципліни у зазначеному напрямі (наприклад, 

потенціал математики та методики його реалізації у формування 

правосвідомості учнів) . 

ІІІ умова – формування цілісного освітнього простору стосується 

тенденції переходу від управління до самоуправління у всіх сегментах 

освітньої діяльності, навчально як її основи. Зазначена умова також є 

результатом осмислення сутності стратегії і технології переходу від 

інформаційно-репродуктивної до компетентнісної системи навчальної 

діяльності, а також формування цілісного освітнього простору в рамках якого 

цей процес може ефективно реалізовуватися. 

Інформаційно-репродуктивна система навчання, освіти в цілому, 

визначала директивно-імперативну форму управління, за якою чітко 

диференціювалися функції того, хто висуває вимоги і очікує їх 

безальтернативного виконання, і того, хто у своїй діяльності орієнтується 

виключно на зовнішні очікування. Йдеться так само, як зазначалось вище, про 

всі рівні управлінської структури: «директор-інші суб’єкти управління 

загальноосвітнім навчальним закладом»;  «управлінці – педагогічний 

колектив»; «управлінці – учні»; «педагоги – учні» та ін. За такої ситуації 

практично нівелюється досвід педагога (управлінця нижчої ланки, учня), який 

формується на основі «Я-концепції», стимулюючи роботу за шаблоном та 

визначеними для нього технологіями.  

Самоуправління буде актуальним тоді, коли педагогу будуть задаватися 

лише загальні стандарти діяльності, в рамках яких він зможе реалізувати свій 

особистісний індивідуальний потенціал розвитку. Це і є суттю особистісно 

орієнтованої освіти, навчального процесу як її основи, заради цієї формули і 
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формується цілісний освітній простір, який виступає сприятливим середовищем 

для реалізації технологій компетентнісної освіти, навчально-виховного 

процесу.  

Ефективність тенденції переходу від управління до самоуправління у всіх 

сегментах освітньої діяльності забезпечується за рахунок: визнання 

демократичного стилю організації навчально-виховної діяльності, 

взаємовідносин її учасників практично безальтернативним на всіх рівнях 

управлінської діяльності загальноосвітнього навчального закладу; визначення 

поетапного переходу від управління до самоуправління, в тому числі і в 

структурі навчальної діяльності, забезпечуючи його відповідним методичним 

інструментарієм; постійної діагностики та аналізу ефективності навчального 

процесу, адекватності функціонування освітньої системи відповідно до 

концепції та програми розвитку загальноосвітнього навчального закладу, її 

управлінської складової; консолідованих пошуків членів педагогічного 

колективу форм та методів оптимізації самоуправління учня у процесі 

формування профільних компетенцій (у нашому випадку – правосвідомості), 

відповідно до індивідуальних особливостей, потенціалу розвитку.  

ІV умова – посилення суб’єктності позиції керівників, педагогів, 

учнів у визначенні та коректуванні цілей, цінностей, змісту, 

технологічного забезпечення, діагностики якості навчального процесу як 

основи освітнього простору профільного НЗ.  

Логіка визначення цієї умови також продиктована сутністю особистісгно 

орієнтованої, компетентнісної освіти, навчального процесу, змістовими та 

технологічними засадами функціонування цілісного освітнього простору як 

основи їх реалізації. Суб’єктність позиції управлінця, педагога, учня формує 

систему суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин, що продукують інтерактивну 

систему освітньої діяльності і визначають формулу освіти «я вчуся», витісяючи 

формулу «мене вчать». 

Наприклад, у структурі професійного розвитку педагога, як і в структурі 

його педагогічної діяльності, суб’єктність позиції обумовлює необхідність 
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такого навчання, яке сприймається як основа саморозвитку власної 

компетентності, а відтак і власного досвіду діяльності, що максимально 

співвідноситься з особистісними цінностями, пріоритетами розвитку. У 

педагога не буде відчуття, що йому щось «нав’язують», задають стандарти, що 

не співвідносяться з його уявленнями про якість педагогічного процесу та ін.. 

Те саме стосується всіх суб’єктів освітньої системи.  

Ефективність посилення суб’єктності позиції керівників, педагогів, учнів  

в системі освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу 

забезпечується за рахунок: системного долучення всіх учасників освітньої 

діяльності до визначення та коректування цілей, цінностей, змісту, 

технологічного забезпечення, діагностики якості навчально-виховного процесу, 

освітнього простору НЗ загалом; активного запровадження інтерактивних 

технологій та методів навчання учнів, професійного розвитку педагогів; 

стимулювання формування індивідуальних програм підвищення професійних, 

профільних компетенцій педагогів відповідно до реального досвіду діяльності, 

потенційних можливостей саморозвитку; 

Визначені вище умови не є автономними самодостатніми позиціями, вони 

корелюють зі складовими моделі формування цілісного профільно 

орієнтованого освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу, що 

реалізуються на концептуально- цільовому рівні: визначення основних цілей 

розвитку навчального закладу, базових позицій, загальної логіки,  поетапності 

та базових умов їх реалізації: інформаційно-методичному: робота над 

методичним забезпеченням розвитку освітнього закладу, розвитком 

компетентності вчителів; змістово-технологічному: формування системи 

навчально-виховної діяльності (змісту, методів, форм, технологій) на основі 

стандартів компетентнісної освіти; організаційно-управлінському, 

аналітико-прогностичному: діагностика  рівня ефективності навчального 

процесу, освітньої системи за всіма показниками якості, комплексний аналіз, 

проектування перспектив розвитку. 
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У контексті зазначених складових формування цілісного освітнього 

простору загальноосвітнього навчального закладу  профільного типу визначені 

відповідні параметри діагностики, за блоками, які інтегрально дають 

інформацію щодо ефективності системо твірних процесів: концептуально-

цільовий, як ефективність програмування розвитку освітньої системи, 

когнітивний, як ефективність підготовки суб’єктів освітньої діяльності до 

інноваційних процесів, реформування системи освіти школи; мікроклімат, як 

ціннісно-емоційне середовище, яке визначає ефективність самореалізації 

суб’єктів діяльності, здатність до саморозвитку; організаційно-управлінська 

діяльність, яка забезпечує цілеспрямованість процесу, гармонізацію складових, 

моніторинг якості функціонування та розвитку освітньої системи загалом.  

 

Висновки до розділу 2 

На етапі експериментального дослідження розроблена система 

діагностики рівня сформованості цілісного освітнього простору за базовими 

показниками якості. Зважаючи на те, що феномен цілісного освітнього 

простору є досить складним і полі функціональним, розроблялися блоки 

показників якості, які мають найвищий інтегруючий потенціал і найбільшою 

мірою визначають якість освітніх послуг, інтегрально – якість функціонування 

цілісного освітнього простору профільного типу. 

Доведено, що якість функціонування цілісного освітнього простору 

можна визначати через діагностику чотирьох блоків діяльності, які дають 

можливість не лише оцінити продуктивність освітньої системи, а і отримати 

значущі характеристики, які дадуть можливість комплексно її проаналізувати, 

визначити вагомі досягнення та найбільш проблемні зони з тим, щоб 

забезпечити ефективність проектування наступного етапу її розвитку 

(концептуально-цільовий, інформаційно-методичний, змістово-процесуальний, 

організаційно-управлінський). Рівень навчальних досягнень учнів 

(загальноосвітніх та профільних) діагностується  за окремим блоком 

показників. 
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Інтегрально комплекс показників дає можливість визначити рівень 

сформованості профільно орієнтованого освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу, його ефективність та практичний 

вплив на якісні характеристики навчального процесу. Чіткий поділ на рівні 

дозволяє ефективно корегувати процес розвитку освітнього простору, надає 

інструментарій для аналізу і організаційно-управлінського супроводу. 

Найбільш деталізовано були розроблені загальні стандарти, що асоціюються зі 

стандартами діяльності, тобто з показниками найвищого рівня сформованості 

цілісного освітнього простору за всіма визначеними критеріями якості.  

На основі сутності, структурної організації, базових показників якості 

освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу  профільного типу 

розроблена структурно-функціональна модель його розвитку. Система 

формуванням цілісного освітнього простору трактується як необхідна умова 

переходу на інноваційні технології навчальної діяльності  на основі 

концептуально-цільової, інформаційно-методичної, змістово-технологічної, 

організаційно-управлінської основи розвитку загальноосвітнього навчального 

закладу, максимально враховуючи її реалії, досвід та конкретний профіль. 

Концепція стратегічних змін і конкретних реформ, окрім першочергових 

завдань модернізації освітньої системи, повинна виконувати функції 

забезпечення прийняття ідеї і програми дій усіма учасниками освітньої 

діяльності.  Тому передбачається інтеріоризація загальної логіки розвитку 

загальноосвітнього навчального закладу у діяльність педагогічного колективу в 

цілому, кожного вчителя, учня, що інтегрально забезпечить модернізацію 

функціонування навчального закладу як освітньої системи профільного типу, 

що розвивається за інноваційними стандартами. 

Відповідно до моделі проектується поетапне переведення педагогів, учнів 

із об’єктів освітньої діяльності, освітньої системи  (виконавців розпоряджень 

дирекції загальноосвітнього навчального закладу) в суб’єкти, які зацікавлені у 

підвищенні якості освіти і готові реально долучитися до процесу її 

модернізації. За логікою розвитку освітньої системи виділені блоки, які 
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реалізують функції системо твірних на відповідних етапах діяльності: 

формування блоку цінностей та загальної концепції їх реалізації у визначеному 

навчальному закладі; інформаційно-методичний сегмент цілісного освітнього 

простору передбачає необхідність формування реальних компетенцій стосовно 

основних теоретичних засад інноваційної освіти, змісту та технологій їх 

практичної реалізації; змістово-технологічна складова цілісного освітнього 

простору, що визначає необхідність інтеграції змісту навчальних дисциплін, 

забезпечуючи формування учнем  загальноосвітніх та профільних компетенцій, 

об’єднуючи навколо реалізації визначених цілей не лише групу дисциплін, які 

мають безпосереднє відношення до профільної освіти, а реалізовувати 

потенціал кожної дисципліни, інтегрально формуючи профільну 

компетентність учня; організаційно-управлінська компонента, яка відповідає за 

системність, керованість процесом формування освітнього простору, а відтак і 

його загальну результативність. Управлінська складова процесу, що 

реалізується через базові закономірності,  принципи, функції  формування 

цілісного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу  

профільного типу може бути представлена як суб’єкт-суб’єктна взаємодія 

управлінців та педагогічного колективу. 

Акцентується увага на проблемі науково-дослідницької діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу, її потенціалу щодо інноваційного 

розвитку освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу. 

Розроблено головні етапи підготовки педагогічного колективу до колективних, 

групових, індивідуальних наукових досліджень (стартовий етап, який повинен 

забезпечити розуміння значення дослідницької діяльності для розвитку 

освітньої системи загальноосвітнього навчального закладу; формування 

координаційного центру зі здійснення системного процесу планування, 

координації дослідницької роботи; організація широкої просвітницької роботи; 

комплексний моніторинг рівня сформованості навчально-виховної діяльності 

визначеного профілю; планування загальної науково-експериментальної 
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роботи, умов, форм та методів її реалізації; визначення ефективності 

експериментального навчання; проектування подальших перспектив роботи. 

Особливого значення в моделі набувають організаційно-дидактичні 

умови як комплекс системотвірних зовнішніх параметрів та внутрішніх 

чинників, які визначають ефективність організаційно-дидактичної складової 

діяльності загальноосвітнього навчального закладу, формування цілісного 

профільно орієнтованого освітнього простору, забезпечуючи продуктивну 

взаємодію всіх суб’єктів навчально-виховного процесу і спрямовуючи їх 

зусилля на розвиток освітньої системи за стандартами компетентнісної освіти. 

Умови ефективного формування профільно орієнтованого освітнього простору: 

розвиток профільно спрямованої взаємодії суб’єктів навчальної діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу, забезпечення сприятливого 

мікроклімату в колективі; забезпечення перманентного підвищення 

професійної компетентності учителів за технологіями інноваційної освіти; 

формування цілісного освітнього простору з тенденцією переходу від 

управління до самоуправління у всіх сегментах освітньої діяльності; посилення 

суб’єктності позиції керівників, учителів, учнів у визначенні та коригуванні 

цілей, цінностей, змісту, технологічного забезпечення, діагностики якості 

навчального процесу, профільно орієнтованого освітнього простору 

загальноосвітнього начального закладу. 

Результати дослідницької діяльності з основних проблем розділу 

висвітлено у таких авторських працях: [58; 59; 61; 62; 63].  
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РОЗДІЛ 3.  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛЬНО 

ОРІЄНТОВАНОГО ЦІЛІСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

3.1. Науково-методична основа, логіка і діагностика 

експериментального навчання 

Дослідження проблеми формування цілісного освітнього простору 

профільної школи в умовах розвитку сучасного навчального закладу 

інноваційного типу відбувалося за безпосередньої участі автора дослідження, 

директора Тернопільського правознавчого ліцею №2. 

Концепція та програма експериментального дослідження була 

сформована відповідно до розроблених теоретичних основ формування 

цілісного профільно орієнтованого освітнього простору навчального закладу, 

визначених організаційно-управлінських умов його змістово-технологічного 

забезпечення, а також розробленої структурно-функціональної моделі розвитку 

цілісного правознавчо орієнтованого освітнього простору навчального закладу. 

Отож, експериментальна робота орієнтована на те, щоб перевірити на практиці 

дослідження та апробувати визначену на їх основі модель.  

В експериментальній складовій дослідження ми виходили з припущення, 

що визначені теоретичні положення щодо розвитку цілісного профільно 

орієнтованого освітнього простору сучасного навчального закладу, врахування 

організаційно-дидактичних умов його розвитку, розроблений комплекс 

критеріїв визначення ефективності процесу, дасть можливість сформувати 

комплексну структурно-функціональну модель, апробація і  впровадження якої 

сприятиме оптимізації освітнього простору сучасного навчального закладу 

профільного типу через створення продуктивного контенту, сприятливого для 

розвитку навчальних компетенцій школярів, актуалізації їх правознавчого 
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потенціалу, підвищення рівня особистісної самореалізації  

Визначені наступні завдання експериментального дослідження: 

- розробка та обґрунтування моделі експериментального дослідження, в 

основі якої – апробація структурно-функціональної моделі формування та 

розвитку цілісного освітнього простору загальноосвітнього навчального 

закладу профіль ного типу, її організаційно-дидактичне забезпечення. 

- визначення критеріїв, показників ефективності експериментального 

навчання, комплексу методик, що діагностують рівень ефективності процесу.  

- експериментальне забезпечення реалізації моделі шляхом актуалізації 

цільової, концептуальної,  змістової,  технологічної  та  результативної 

складових. 

- аналіз та узагальнення результатів експериментального дослідження, 

розробка методичних рекомендацій щодо оптимізації процесу формування 

цілісного профільно орієнтованого освітнього простору загальноосвітнього 

навчального закладу на компетентнісній основі, удосконалення його 

організаційно-дидактичного забезпечення. 

Педагогічний експеримент здійснювався впродовж   2014 – 2015  рр. 

Умовно експериментальна складова дослідження включала три етапи: 

діагностико-аналітичний (констатувальний), практичний (формувальний), 

підсумковий (контролюючий). 

На діагностико-аналітичному етапі реалізовано наступні завдання: 

визначено експериментальну базу дослідження; розроблено діагностичний 

інструментарій експериментального дослідження; проведено діагностику та 

аналіз рівня сформованості цілісного освітнього простору в навчальних 

закладах. Упродовж цього етапу дослідження використано комплекс 

емпіричних методів: педагогічне спостереження, в тому числі і включене, 

тестування, анкетування, інтерв’ювання, дослідницька бесіда, експертна оцінка, 

узагальнення незалежних характеристик, а також методи математичної 

статистики, порівняння й узагальнення результатів діагностики. 

На другому етапі дослідження – практичному, розроблено систему 
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експериментального забезпечення реалізації структурно-функціональної моделі 

формування та розвитку цілісного профільно орієнтованого освітнього 

простору школи у комплексі всіх її складових, особливу увагу акцентуючи на 

організаційно-дидактичних особливостях процесу. Отримали адекватне 

змістово-процесуальне забезпечення виділені в моделі складові цілісного 

освітнього простору, які були найбільшою мірою актуалізовані в процесі 

проектування та реалізації експериментального навчання. Використані методи 

прогнозування, моделювання, педагогічного експерименту. 

Підсумковий етап дослідження передбачав з’ясування ефективності 

формувального експерименту за визначеним комплексом показників якості 

цілісного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу 

профільного типу, його сприятливості для формування правознавчої 

компетентності школяра, реалізації його особистісного потенціалу розвитку. 

Проведено повторне діагностування з використанням комплексу діагностичних 

методик, здійснено обробку та аналіз результатів експериментального 

дослідження, визначено рівень їх ефективності, рівень співпадання з 

прогнозованими. Теоретико-практичне узагальнення отриманих результатів 

дало можливість розробити комплекс методичних рекомендацій, в основу яких 

покладено визначені організаційно-дидактичні умови забезпечення формування 

цілісного освітнього простору сучасного загальноосвітнього навчального 

закладу профільного типу. 

Загальна результатів експериментального дослідження була отримана на 

основі порівняння результатів вхідної і вихідної діагностики рівня 

сформованості цілісного освітнього простору за базовими показниками.  

Специфіка експериментального навчання була продиктована складністю 

та багатоаспектністю проблеми формування цілісного освітнього простору. 

Тому ми умовно поділили діагностичні критерії та методики їх реалізації на два 

рівні: системотвірні, які дають можливість інтегрально діагностувати  освітній 

простір за базовими показниками, і супутні, аспектні, отримані під час 

спостережень, додаткових діагностичних процедур, які опосередковано 
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включені в аналіз, узагальнення результатів, оскільки вони значною мірою 

пояснюють отримані головні результати діагностики.  

Ефективність цілісного профільно орієнтованого освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу визначалася на основі таких базових 

показників, які найбільшою мірою визначають якість його функціонування та 

розвитку: 

- навчальної діяльності учнів через рівень загальноосвітніх компетенцій 

та рівень профільних (у нашому випадку правознавчих компетенцій), 

суб’єктність позиції в навчальній діяльності (здатність вчитися); 

- професійної діяльності педагогів через традиційний комплекс 

показників якості організації педагогічного процесу, забезпечення його 

профільної спрямованості; мотивації до інноваційної діяльності, професійного 

росту, суб’єктності позиції у розвитку освітнього простору; 

- сприятливого психологічного мікроклімату як емоційно-

конструктивного контенту профільно орієнтованого освітнього простору через 

якість взаємовідносин «керівник-вчитель», «вчитель-вчитель», «вчитель-

учень», «керівник-учень», «учень-учень» та ін.; продуктивність співпраці у 

підготовці та проведенні заходів, що потребують об’єднання зусиль, 

психологічна комфортність, самопочуття, здатність до самореалізації всіх 

учасників педагогічного процесу; 

- організаційно-управлінської діяльності через забезпечення 

демократичного стилю управління всіх рівнів, забезпечення тенденції переходу 

від управління до самоуправління в процесі розвитку цілісного освітнього 

простору. 

Для реалізації експериментальної складової дослідження була здійснена 

вибірка груп школярів та педагогічних працівників, в яких проводилась 

дослідницька робота.  

У процесі експериментального дослідження проводилось порівняння 

даних за визначеними вище об’єктами, критеріями та параметрами правового 

ліцею №2 м. Тернополя, економіко-правового ліцею м. Рівного, 
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багатопрофільного ліцею м. Лисичанська. В експериментальному дослідженні 

брало участь  355  учнів. З них 250 з контрольних та 105 з експериментальних 

класів, а також 134 (73 - експериментальні, 61– контрольні) вчителі 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

Важливо було виявити відмінності у якості функціонування 

загальноосвітнього навчального закладу, орієнтованих на формування цілісного 

освітнього простору та загальноосвітнього навчального закладу  профільного 

типу, а також порівняти за цими ж показниками (крім правознавчих 

компетенцій) роботу типової загальноосвітньої школи. 

 Для проведення експерименту нами було здійснено    вибірку, яку   

складали: 355  учнів 9-их класів (105 з експериментальних,  250 з контрольних) 

134 педагоги трьох типів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Діагностика рівня загальноосвітніх компетенцій (навчальних досягнень) 

школярів відбувалася один раз на рік на основі вимог дванадцятибальної 

системи оцінювання та з використанням методики, розробленої 

В.П. Безпальком [10].  

В основі методики: виділення елементів змісту освіти, що засвоювалися; 

підготовка контрольних завдань відповідно рівням навчальних досягнень учнів 

(початковому, середньому, достатньому, високому);  проведенні контрольних 

робіт; фіксації виконаних (засвоєних) та невиконаних (незасвоєних) елементів 

змісту освіти у контрольно діагностичній карті тематичного обліку ступеня 

засвоєння змісту навчального матеріалу, а також обчисленні коефіцієнту 

ступеня засвоєння змісту освіти за формулою N

nn
K

18,0


, де k – коефіцієнт 

ступеня засвоєння змісту навчання;  n – кількість елементів, виконаних вірно і 

повністю; n' – кількість елементів, виконаних правильно, але не повністю; N – 

кількість закладених для перевірки елементів [10]. 

Отож, діагностика навчальних досягнень школярів відбувалася через 

узагальнення інформації, що стосується: середнього показника успішності зі 

всіх навчальних предметів; рівня сформованості навчальної діяльності (вміння 
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вчитися:  самостійності, самоорганізації, цілеспрямованості, реалізації творчого 

потенціалу, здатності до самоконтролю та самооцінки (через спостереження, 

тестування, анкетування); середнього показника успішності з блоку предметів 

правознавчого циклу; виявлення рівня сформованості правознавчих 

компетенцій через виконання  комплексу контрольних робіт; діагностика рівня 

правосвідомості школяра (тестування, спостереження за поведінкою та ін..) 

Діагностика рівня загального розвитку проводилася на основі тесту 

особистісної зрілості, розробленого Ю.З. Гільбухом [103, с. 34]. Відповідно до 

діагностичних пакетів були заготовлені протоколи для фіксації результатів 

діагностики. 

Таблиця 3.1.  

Кількісний розподіл учнів експериментальних та контрольних груп 

(у %) за критеріями та рівнями їх навчальної діяльності 

Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Рівні загальної освітньої діяльності учнів контрольних (К1, К2, К3, К4) 

експериментальних (Е1, Е2, Е3, Е4) груп (результати констатувального 

етапу експерименту) (середній бал успішності) 

Контрольні, експериментальні класи 

К1 Е1 К2 Е2 К3 Е3 К4 Е4 

Високий 10,3 9 9,2 11,2 9.6 12,1 8,9 8,3 

Достатній 43,1 42,6 42,7 42,7 41,9 38,9 39,9 38,8 

Задовільний 28,8 30 29,4 26,6 28 34,5 33,5 30,0 

Низький 17,8 18,4 18,7 19,5 20,5 14,5 17,7 22,9 

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Графічне зображення отриманих результатів дослідження дає можливість 

сформувати рельєфне уявлення про рівень однорідності груп за показниками, 

що визначають середній бал успішності учнів. 
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Рис. 3.1. Кількісний розподіл учнів експериментальних та контрольних 

груп  (в %) за критеріями та рівнями їх навчальної діяльності 

 

 Для забезпечення достовірності результатів дослідження на рівні 

констатувального експерименту була доведена однорідність обраних 

експериментальних та контрольних груп  за допомогою критерію однорідності 

2 на рівні значущості =0,05 за формулою 
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 , L-1, де L – 

кількість градацій у шкалі (для нашого експерименту L=4); N – кількість учнів в 

експериментальній групі, M – кількість осіб у контрольній групі; nі – кількість 

учнів експериментальної групи, які зараховані до І рівня, mі – кількість учнів 

контрольної групи, які віднесені до І рівня. Перевірено гіпотезу Н0: відмінності 

між експериментальною та контрольною групою незначні (на рівні допустимої 

похибки), при альтернативній гіпотезі Н1: між експериментальною й 

контрольною групами відмінності суттєві. За результатами проведених 

обчислень для К1 і Е1 ем.
2=0,145942, що значно менше від 2

0,05=7,82. Для груп 

К2 і Е2 ем.
2=4,85772, що також менше від 2

0,05=7,82.  

 За результатами проведених обчислень для К3 і Е3 ем.
2=0,393206, що 

менше за 2
0,05=7,82. Для груп К4 і Е4 ем.

2=0,777226, що також значно менше 

2
0,05=7,82. Для груп К3 і К4, а також Е3 і Е4 дані обчислень наведено в табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2. 

Результати обчислень 2 для контрольних (К1, К2) та експериментальних 

(Е1 і Е2) груп (результати констатувального етапу експерименту) 

 
Рівні K1 K2 E1 E2  

K1 0 0,626854 0,145942 5,187263  

K2 0,626854 0 3,074307 4,85772  

E1 1,316062 3,074307 0 7,907087  

E2 5,187263 4,85772 7,907087 0  

Рівні K3 K4 E3 E4  

K3 0 0,235116 0,393206 1,645714  

K4 0,235116 0 0,095262 0,777226  

E3 0,393206 0,095262 0 1,181005  

E4 1,645714 0,777226 1,181005 0  

  

 Отож, в результаті експериментального дослідження констатувального 

рівня прийнята гіпотеза Н0, за якою: відмінності між контрольними й 

експериментальними групами практично відсутні, тому експериментальні та 

контрольні групи можна вважати  однорідними, що визначає валідність 

подальших експериментальних досліджень. 

 На основі тих самих контрольних та експериментальних груп учнів була 

проведена діагностика за найбільш значущими параметрами, що обумовлюють 

рівень сформованості цілісного освітнього простору.  

 Для експериментального дослідження правознавчих компетенції було 

взято три базові критерії, показники яких, на нашу думку, комплексно 

відображають рівень сформованості правознавчих компетенцій в учнів. Це 

наступні критерії: середній бал успішності з циклу правознавчих дисциплін; 

рівень сформованості мислення (результати виконання контрольних завдань); 

рівень правосвідомості. 

Результати дослідження щодо кількісного розподілу учнів 

експериментальних та контрольних груп (в %) за критеріями та рівнями 

правознавчих компетенцій представлені у таблицях нижче. 
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Таблиця 3.3.  

Середній бал успішності з циклу правознавчих дисциплін 

 
Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Класи 

Контрольні класи 

К1 Е1 К2 Е2 К3 Е3 К4 Е4 

Високий 9,1 9,9 9,7 10,2 10,9 8,8 11,2 9,6 

Достатній 45,8 42,5 42,6 40,9 41,9 39,9 45,2 39,7 

Задовільний 36,1 40,5 38,3 38,7 34,9 42,2 36,9 38,6 

Низький 9 7,1 9,4 10,2 12,3 9,1 6,7 12,1 

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Більш детальні результати діагностики рівня сформованості мислення 

учнів отримані внаслідок аналізу виконання контрольних завдань проблемного 

характеру з правознавчих дисциплін (Додаток А.1.), а також діагностики рівня 

правосвідомості школярів (Додаток А.2.) 

Загальний аналіз результатів дослідження показав, що високий рівень 

правознавчих компетенцій спостерігається приблизно в 10% учнів, що брали 

участь в експерименті. Такий показник є практично однаковим для всіх 

критеріїв, за якими проводилось дослідження. Така однорідність показників 

свідчить про те, що є досить обмежена група талановитих учнів, успішність 

навчальної діяльності яких обумовлена більшою мірою позасистемними 

факторами (внутрішніми та зовнішніми) і не є безпосереднім продуктом 

функціонування ефективного освітнього простору.  Також необхідно 

зазначити, що показники високої успішності з правознавчих дисциплін тісно 

корелюють з показниками успішності загальноосвітніх дисциплін. Цей факт 

підтверджує гіпотезу про те, що такі учні формують свою навчальну 

діяльність досить самостійно, формуючи оптимальний для себе мікропростір, і   

меншою мірою залежать від зовнішніх факторів, в тому числі, наявності 

цілісного освітнього простору, профільності навчального закладу.   

Найбільша частина учасників експерименту демонструє задовільні та 

достатні показники (від 36,9 до 50,6% учнів показали задовільний рівень 
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сформованості мислення в процесі рішення проблемних задач правознавчого 

характеру, від 34,3 до 37,2% учнів – задовільний рівень правосвідомості), але 

при цьому прослідковується наступна закономірність: чим більше критерій 

вказує на компетентнісний підхід до навчального процесу, що, в свою чергу, є 

результатом системного формування цілісного навчального простору (в 

порядку зростання компетентнісної характеристики критерію: середній бал 

успішності з циклу правознавчих дисциплін → рівень сформованості 

мислення → рівень правосвідомості), тим більше показники достатнього рівня 

зменшуються за рахунок підвищення показників задовільного та низького  

рівнів. Показники успішності з правознавчих дисциплін в середньому вищі за 

показники успішності за загальноосвітніми дисциплінами.   Це, на нашу 

думку, обумовлено профільністю навчального закладу та вказує на низький 

рівень сформованості цілісного освітнього простору та низьку практичну 

інтеграцію компетентнісної моделі навчання. 

В рамках констатувального етапу експерименту також було проведене 

дослідження, що діагностує рівень наявності в  учнів необхідних особистісних 

характеристик та набутих компетенцій, які за нашою гіпотезою комплексно 

формують здатність до  ефективної навчальної діяльності профільного 

спрямування та різностороннього особистісного розвитку. Дослідження 

проводилось за трьома критеріями: мотивація до саморозвитку; пізнавальний 

інтерес, здатність до ефективної навчальної праці; рівень творчої діяльності. 

Отримані результати приведені у таблиці 3.4. 

Детальніші результати за визначеними критеріями «Мотивація до 

саморозвитку», «Пізнавальний інтерес, здатність до ефективної навчальної 

праці», «Рівень творчої діяльності» подані в Додатках А.3., А.4., А.5. 
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 Таблиця 3.4. 

Кількісний розподіл учнів експериментальних та контрольних груп (у %) 

за критеріями сформованості навчальної діяльності (вміння вчитися) 

 
Рівні та їх показники 

 

Критерії 

 

Високий Достатній Задовільний Низький 

Класи Класи Класи Класи 

К Е К Е К Е К Е 

Мотивація до 

саморозвитку 

9,1 9,2 25,8 22,5 46,1 49,7 19,0 17,4 

Пізнавальний інтерес, 

здатність до ефективної 

навчальної праці  

8,9 9 23,2 25,0 41,3 40,2 16.6 15.8 

Рівень творчої діяльності  19,7 23,0 36,8 35,9 22,0 18,8 11.5 15,3 

 

Результати досліджень за критеріями «мотивація до саморозвитку» 

(найбільша кількість зафіксована на рівні від 46,1 до 49,7% та «пізнавальний 

інтерес, здатність до ефективної навчальної праці»  (відповідно, 40,2 – 41,3%), 

показали, що дані показники тісно корелюють між собою та з показниками 

результатів дослідження рівня правознавчих компетенцій. Цей факт 

обумовлений рівноцінним впливом наявності або відсутності цілісного 

освітнього простору на зазначені  аспекти навчальної діяльності. Зважаючи на 

високі показники задовільного та низького рівнів,  констатуємо, що цілісний 

освітній простір загальноосвітнього навчального закладу  профільного типу не 

сформований та не продукує розвитку компетентнісного типу навчальної 

діяльності в даних освітніх закладах.  Відсоткові показники високого рівня  за 

даними аспектами корелюють між собою (8,9 – 9,1%) та з показниками 

високого рівня за критеріями успішності (як з правових дисциплін, так і з 

загальноосвітніх). Цей факт підтверджує гіпотезу про те, що за статистикою 

завжди існує  група талановитих учнів, успішність навчальної діяльності яких 

більшою мірою визначається внутрішніми чинниками (особистісні якості, 

високий потенціал розвитку, пізнавальний інтерес, потреба в самореалізації, 

самоорганізація, відповідальністьє та ін.), тобто навчальна діяльність є 

самодостатньою  і зовнішні впливи не є визначальними. Особливо це актуально 
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для загальноосвітнього навчального закладу профільного типу, напрямок її 

обирається відповідно до індивідуальних уподобань, потенціалу розвитку. 

Узагальнивши результати дослідження за критеріями «мотивація до 

саморозвитку» та «пізнавальний інтерес, здатність до ефективної навчальної 

праці», констатуємо наступне: дані аспекти є взаємодоповнюваними. Низькі 

показники, як показало дослідження за цими критеріями, обумовлені низьким 

рівнем сформованості особистісно орієнтованого цілісного освітнього 

простору, а отже, його впливу на учнів, забезпечуючи  перехід на 

компетентнісний тип навчальної діяльності, який забезпечує обумовлює ріст 

даних показників. Як показали результати досліджень, мотивація до 

саморозвитку не завжди ув’язується в учнів з відповідним профілем навчання, 

як сферою його особистісної самореалізації. 

Дослідження за критерієм «рівень творчої діяльності» показало на 

порядок вищі результати (високий –19,7- 23,0%; достатній – від 36,8 до 

35,9%;  задовільний – від 22,0 до18,8%).  Цей факт пояснюється тим, що творча 

навчальна діяльність апріорі має більший потенціал саморозвитку школяра, 

сприймається як приваблива з точки зору задоволення його особистісних 

потреб, особливо в умовах вибраного учнем профілю навчання, що відповідає 

особистісним пріоритетам розвитку. Окрім того, творча діяльність є природо 

відповідною, дозволяє реалізувати власний потенціал, є не такою 

енергозатратною як класична навчальна діяльність  та  потребує менших 

вольових зусиль. Також варто зазначити, що специфіка загальноосвітнього 

навчального закладу профільного типу, правознавчого спрямування дозволяє 

зосередити творчий потенціал учнів на конкретних завданнях, в яких учень є 

досить компетентним, що позитивно впливає на інтенсивність та якість творчих 

видів навчальної діяльності.  

Наступна група діагностичних процедур стосувалася визначення рівня 

сформованості цілісного освітнього простору за його базовими складовими та 

показниками якості. Рівень сформованості цілісного профільно орієнтованого 
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освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу визначався за 

групою критеріїв, які, відповідно до теоретичної частини дослідження, 

структурно-функціональної моделі формування освітнього простору, 

найбільшою мірою визначають успішність його формування. Це – 

концептуально-цільова складова освітньої діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу, інформаційно-методична, змістово-процесуальна та 

організаційно-управлінська.  

Так, концептуально-цільова складова цілісного профільно орієнтованого 

освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу діагностувалася за 

допомогою контент аналізу концепцій та програм розвитку загальноосвітніх 

начальних закладів, визначення рівня їх дієвості при проектуванні поетапного 

процесу розвитку освітньої системи профільного типу. Проводилася обробка 

результатів анкетування, які визначали: авторів розробки концепції (одноосібна 

чи колективна); її орієнтованості на конкретну освітню систему в контексті 

цілісного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу 

профільного типу; рівень обізнаності всіх суб’єктів освітньої системи (більшою 

мірою вчителів) у сутності концепції розвитку, своїй участі в ній; ставлення 

педагогів до інновацій, що пропонуються, рівень їх прийняття; проведення 

діагностики рівня реалізації концепції розвитку НЗ відповідно до розробленої 

програми. 

Узагальнювалися результати експертної перевірки відповідно до 

розроблених критеріїв експериментального навчання: контент аналізу 

документації загальноосвітнього навчального закладу; дослідницьких бесід з 

представниками управлінських структур загальноосвітнього навчального 

закладу; вчителями різних навчальних дисциплін. 

Таблиця 3.5. 

Рівень сформованості концептуально-цільової основи розвитку 

цілісного профільно орієнтованого освітнього простору 

 
Рівні та їх показники 

 

 

Високий Достатній Задовільний Низький 
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Критерії школи школи школи Школи 

К Е К Е К Е К Е 

Наявність системо твірних 

цілей розвитку 

профільного НЗ 

    29,1 28,8 70,9 71,2 

Сформованість концепції 

інноваційного розвитку 

освітньої системи 

    9,3 8,9 90,7 91,1 

Об’єднання суб’єктів 

освітньої системи навколо 

спільних цілей 

    9 8,2 91 91,8 

  

Більш детальні результати за визначеними критеріями  подані в Додатках 

А.6., А.7., А.8. 

Аналізуючи кількісні показники констатувального дослідження слід 

відзначити, що концептуально-цільовий базис формування цілісного освітнього 

простору загальноосвітнього навчального закладу  профільного типу на даному 

етапі експерименту є малоефективним: більшою мірою він формально існує 

(концепція та програма розвитку загальноосвітнього навчального закладу) і не є 

об’єднуючим фактором освітньої системи, тим більше формування цілісного 

освітнього простору профільного типу. На це вказують нульові показники 

високого та достатнього рівнів концептуально-цільового компоненту за 

визначеними критеріями. Дещо виділяється (в сторону зростання) критерій 

«Наявність системо твірних цілей розвитку НЗ» (від 28,8 до 29,1% – задовільний 

рівень. Це обумовлено тим, що менеджмент НЗ намагається здійснювати 

управління системно, що спрощує виконання поставлених перед ним завдань. 

Але ця системність носить більш декларативний, ніж фактичний характер і 

зосереджується здебільшого на вибудовуванні ієрархії та розподілу завдань, 

сфер відповідальності за їх виконання, тому зростання показників за цим 

сегментом є незначним. Що стосується дослідження за критеріями 

«сформованість концепції інноваційного розвитку профільної освітньої системи» 

(8,9 – 9,3%  для задовільного рівня) та «об’єднання суб’єктів освітньої системи 

навколо спільних цілей» (8,2 – 9%  – задовільний), то практично нульові 

показники високого та достатнього рівнів вказують на відсутність 
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концептуального базису розвитку НЗ та плану переходу на новітню 

компетентнісну систему профільної освіти через формування цілісного 

освітнього простору, а ефекти, які характерні наявності такого базису, носять 

ситуативний характер і виникають як результат інших несистемних процесів.  

Інформаційно-методична, змістово-процесуальна складові цілісного 

профільно орієнтованого освітнього простору загальноосвітнього навчального 

закладу. На цьому етапі діагностики ми об’єднали ці два параметри, оскільки 

змістово-процесуальна складова безпосередньо визначається ефективністю 

педагогічного процесу, а відтак і ефективністю навчально-виховної діяльності 

учнів (представлені вище деталізовані показники діагностики). 

Рівень професійної діяльності педагогів визначався за традиційними 

статистичними показниками кваліфікації вчителів, фіксованими у результатах 

атестацій вчителів протягом п’яти років дослідження. Динаміка зміни 

професійного рівня вчителів відображалася у відповідних графіках. 

Ефективність професійної діяльності вчителя, рівень її орієнтованості на 

інноваційні освітні стандарти, забезпечення загальноосвітнього навчального 

закладу  профільного типу визначалися за допомогою тестових методик та 

інтегрованих програм визначення рівня професійної діяльності педагога. 

Також результативність педагогічної діяльності вчителів оцінювалася за 

критеріями їх активності у загальношкільних заходах, спрямованих на розвиток 

освітньої системи загальноосвітнього навчального закладу профільного типу, 

підвищення її конкурентоздатності, а також власного рівня професійної 

компетентності (наукові конференції, науково-практичні семінари, 

педмайстерні, майстер-класи, дискусії, педагогічні ярмарки, тощо та ін..), що 

статистично фіксувалося упродовж періоду експериментального дослідження. 

Інтегровані результати подані у таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6. 

Рівні сформованості цілісного профільно орієнтованого освітнього 

простору (у %) за критеріями інформаційно-методичної, змістово-

технологічної складових 
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Рівні та їх показники 

 

Критерії 

 

Високий Достатній Задовільний Низький 

школи школи школи Школи 

К1 Е1 К2 Е2 К3 Е3 К4 Е4 

Ефективність 

педагогічного процесу 

18 18,8 20 21 23 22 39 39 

Мотивованість до 

інноваційної діяльності, 

професійного росту  

17 18,1 24 25 24 23 40 40 

Суб’єктність позиції у 

розвитку освітнього 

простору НЗ 

7 6 15 16 20 20,1 60 60 

  

Більш детальні показники за визначеними критеріями  подані в Додатках 

А.9., А.10., А.11. 

Результати дослідження ефективності педагогічної діяльності показали 

наступне: показники за критерієм «ефективність педагогічного процесу» 

розподілились рівномірно між рівнями «високий» (18-18,8%), «достатній» (20-

21%) та «задовільний»(22-23%). Це пояснюється різницею в професійному 

рівні педагогів і несистемним підходом до планування та реалізації 

педагогічного процесу, забезпечення профільності педагогічного процесу 

безвідносно до навчальної дисципліни. Іншими словами, кожен педагог 

вибудовує власну стратегію навчального процесу особисто і реалізовує його 

згідно власному фаховому рівню, професійним навикам, уже сформованій 

методиці організації педагогічного процесу, діючи згідно педагогічного плану 

професійного розвитку більшою мірою формально.       

 Значний відсоток педагогів показали «низький»  рівень ефективності 

педагогічного процесу за критеріями компетентнісної освітньої парадигми 

(39%), це стосується педагогів,  які працюють в інформаційно-

репродуктивному  режимі і не орієнтовані на інноваційні зміни, вони не 

аналізують свій педагогічний процес, оцінюють його лише за формальними 

(кількісними) показниками якості. Такий учитель лише орієнтований на 

виконання навчального плану і взагалі не вибудовує стратегію професійного 

розвитку, модернізації педагогічного процесу відповідно до профілю школи. Ця 
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гіпотеза підтверджується тим, що показники рівня «низький» за критерієм 

«мотивованість до інноваційної діяльності, професійного росту» є практично 

однаковими та вказують на формальне ставлення цієї частини педагогічного 

колективу до своєї професійної діяльності.  

Розподіл показників інших рівнів за критерієм «мотивованість до 

інноваційної діяльності, професійного росту»  також є досить рівномірним (17%    

– 24%  – 24% для контрольних класів) та співвідноситься з показниками 

діагностики за критерієм «ефективність педагогічного процесу». Це 

пояснюється тим, що вчителі з більш високим особистісно-професійним рівнем 

прагнуть до власного фахового, особистісного саморозвитку та удосконалення 

освітнього простору навколо себе мікропростору) незалежно від наявності чи 

відсутності цілісного освітнього простору НЗ. 

На порядок нижчі показники спостерігаються у результатах дослідження 

за критерієм «суб’єктність позиції у розвитку освітнього простору НЗ». Така 

ситуація пояснюється тим, що навіть учителі з більш високими особистісно-

професійними показниками більшу увагу приділяють власному професійному 

розвитку та підвищенню якості педагогічного процесу в особистому 

професійному просторі. Очевидно, що в умовах низького рівня сформованості 

цілісного освітнього простору НЗ педагоги не знаходять мотивації для роботи 

над його формуванням, адже така діяльність є високо енергозатратною, а 

результати часто є тимчасовими та ситуативними. Також така діяльність не є 

ефективною з точки зору оперативної «віддачі», вона, як правило є віддаленою в 

перспективі, а отже вигідніше зосередити зусилля на роботі над власними 

фаховими потребами, реалізуючи власний потенціал розвитку. Значна кількість 

педагогів, віднесених до низького рівня за даним критерієм, свідчить про 

низький рівень сформованості у більшості членів педагогічного колективу 

теоретико-практичної бази у процесі переходу на компетентнісну модель 

навчального процесу, його змістово-технологічного забезпечення. Вони діють 

згідно з класичною інформативно-репродуктивною системою, яка не ставить 

вимог щодо переходу на суб’єкт-суб’єктний тип навчальної діяльності, що в 
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свою чергу не надає мотивації до переходу на інноваційних тип педагогічної 

діяльності. Що стосується профілю освітньої діяльності школи, то це трактується 

як прерогатива відповідних навчальних дисциплін, безпосередньо пов’язаних з 

профілем. 

Оскільки головним предметом дослідження є організаційно-педагогічні 

умови формування цілісного освітнього простору, основну увагу на етапі 

діагностики було приділено управлінській складовій формування освітнього 

простору НЗ профільного типу. Блок критеріїв відповідно до зазначеної 

складової визначав рівень сформованості мікроклімату в освітньому закладі та 

рівень його управлінської діяльності. 

Дослідження рівня сформованості сприятливого мікроклімату, як 

інтегральної характеристики освітнього простору,  невід’ємної складової 

ефективного навчального процесу та продуктивної професійної взаємодії 

проводилось на базі трьох (визначених, як найбільш репрезентативні) критеріїв: 

«ефективність взаємовідносин суб’єктів освітньої діяльності», «ефективність 

співпраці у підготовці та проведенні заходів», «комфортність самопочуття, 

здатність до самореалізації».  

Психологічний мікроклімат освітнього простору навчального закладу 

діагностувався на основі  “Експрес-методики” О. Михайлика, А. Шалито [159]. 

Таблиця 3.7 

 

Рівень сформованості позитивного мікроклімату у профільній школі 
 

Рівні та їх показники 

 

Критерії 

 

Високий Достатній Задовільний Низький 

школи школи школи школи 

К Е К Е К Е К Е 

Ефективність 

взаємовідносин суб’єктів 

освітньої діяльності  

8 8,6 12 13,1 29 28 50 50 

Ефективність співпраці у 

підготовці та проведенні 

заходів  

41 39 24 25 24 23 10 10 

Комфортність 

самопочуття, здатність до 

самореалізації  

13 12 15 16 20 20,1 50 50 
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 Більш детальні показники за визначеними критеріями  подані в Додатках 

А.12., А.13., А.14. 

 Результати дослідження за критерієм «ефективність взаємовідносин 

суб’єктів освітньої діяльності» продемонстрували досить низький рівень 

сприятливості мікроклімату загальноосвітнього навчального закладу 

профільного типу (8 – 8,6% – високий рівень; 12 – 13,1% – достатній), що 

пояснюється багатьма чинниками, зокрема інформаційно-репродуктивною 

освітньою системою, директивно-адміністративним стилем управління. В 

середньому,  лише близько 20%  респондентів визначають рівень сприятливості 

мікроклімату для продуктивної освітньої діяльності  як високий та достатній. З 

огляду на домінування низьких показників констатуємо, що в рамках 

традиційних освітніх систем взаємовідносини між педагогами, вчителями та 

батьками дітей, педагогами та управлінцями, педагогами та учнями та іншими 

суб’єктами освітньої діяльності (як основа мікроклімату) є недостатньо 

конструктивними, часто конфліктними. Цей факт унеможливлює формування 

сприятливого мікроклімату, адже саме на взаємозв’язках між учасниками 

педагогічного процесу формується позитивний чи негативний клімат у 

колективі. Таке явище як позитивний мікроклімат неможливо штучно утворити, 

використовуючи владну вертикаль. Результати діагностики свідчать про те, що 

формування та подальше підтримання (модерування) сприятливого 

мікроклімату може відбуватися лише системно, на засадах паритетності. Це 

означає що всі без винятку члени колективу навчального закладу  реально є 

суб’єктами цього процесу. І якщо вищезазначені показники сформованості 

освітнього простору свідчать про досить низький рівень вмотивованості 

педагогів на інноваційну діяльність, готовність до консолідованого спільного 

поступу до стандартів інноваційної профільної освіти, то і мікроклімат 

неодмінно буде відображати наявний рівень узгодженості взаємодії у всіх 

аспектах діяльності. 

 І хоч не існує пріоритетності чи першочерговості, на якому саме рівні 

(керівний, педагогічний, учнівський) повинні відбуватись процеси побудови 
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ефективної взаємодії, однозначно, це відбувається системно, охоплюючи усі 

сегменти, адже якщо не рівномірно розподілити увагу щодо цього аспекту,  

один  деструктивний елемент руйнує всю систему. Отже констатуємо, що 

даний аспект наділений ефектом зворотньої емерджентності (система втрачає 

працездатність при втраті одного з елементів). Той факт, що респонденти по-

різному оцінюють рівень сформованості освітнього простору в одному і тому ж 

навчальному закладі, свідчить, з одного боку, про високий рівень суб’єктності 

оцінювання (через власне самопочуття), з другого – утворенням мікрогруп, 

здатністю педагогів до формування власного комфортного мікросередовища. 

Це часто досягається за рахунок  особистісних зв’язків та взаємовідносин між 

членами колективу, які підвищують ефективність професійної/навчальної 

взаємодії, значною мірою абстрагуючись від загальноосвітнього середовища. 

Низькі загальні відсоткові показники зазначених рівнів підтверджують цю 

гіпотезу, адже такі особистісні зв’язки є несистемними та не  завжди є 

перманентно ефективними у формуванні глобального мікроклімату у НЗ. 

 Виходячи з вищезазначеного,  та трактуючи критерій «ефективність 

взаємовідносин суб’єктів освітньої діяльності», як базисний, констатуємо 

низький рівень показників за наслідковим критерієм «комфортність 

самопочуття, здатність до самореалізації». Дещо вищі результати оцінювання 

даного критерію пояснюються впливом зовнішніх (позашкільних) факторів та 

впливом критерію «ефективність співпраці у підготовці та проведенні заходів, як 

правило, пов’язаних з профілем загальноосвітнього навчального закладу», який 

є менш залежним від ефективності взаємодії суб’єктів навчально-педагогічного 

процесу. Значно вищі показники дослідження за цим аспектом пояснюються 

тим, що різноманітні позакласові заходи та альтернативні види навчання, які не є 

елементом класичної  навчальної діяльності, мають вищий попит в учнів за 

рахунок розважального характеру такого виду діяльності, інтерактивності, 

можливості творчої самореалізації, тощо.  

 Спеціальні діагностичні дослідження проводилися стосовно рівня 

сформованості та характеру управлінської діяльності загальноосвітнього 
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навчального закладу профільного типу в контексті формування цілісного 

освітнього простору.  

Для експериментального визначення ефективності  управлінської 

діяльності за основу були взяті два базові критерії: «демократичний стиль 

управління всіх рівнів («керівник-учитель», «учитель-учень» та ін.) та «тенденція 

переходу від управління до самоуправління». Наявність цих критеріїв є 

обовязковою для процесу формування та подальшого ефективного 

функціонування цілісного освітнього простору загальноосвітнього навчального 

закладу профільного типу. Вони утворюють динамічну систему з чітким 

причинно-наслідковим зв'язком, де аспект «демократичний стиль управління» є 

базовим, а «тенденція переходу від управління до самоуправління» є залежною 

та може формуватись лише на його основі, адже тільки за відсутності 

авторитарного стилю управління можлива реалізація моделей самоврядування, 

самореалізації, саморозвитку субєктів освітньої системи на всіх рівнях.   

Якість управлінської діяльності визначалася на основі методики 

визначення стилю керівництва трудовим колективом, розробленої 

В. Захаровим, А. Журавльовим. 

 

Таблиця 3.8 

Рівень сформованості організаційно-управлінської діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу 

 
Рівні та їх показники 

 

Критерії 

 

Високий Достатній Задовільний Низький 

школи школи школи школи 

К1 Е1 К2 Е2 К3 Е3 К4 Е4 

Демократичний стиль 

організаційно-

управлінської діяльності 

всіх рівнів (керівник-

учитель», «учитель-учень» 

12 10 19 18 32 33,1 42 42 

Тенденція переходу від 

управління до 

самоуправління 

13 13 14 15 14 13 66 65 
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Більш детальні показники за визначеними критеріями  подані в Додатках 

А.16., А.17. 

Проаналізувавши результати дослідження за даними критеріями можна 

констатувати, що в контексті сучасних вимог до керівництва НЗ, якісні 

показники управлінської діяльності є досить низькими. Відсоткові показники 

рівня «високий» за обома критеріями знаходяться на рівні 12 – 14%. Це 

пояснюється тим, що в умовах домінування інформаційно-репролдуктивної 

системи освіти спостерігається високий рівень директивно-адміністративної 

системи управління.  Мають місце певні ситуативні (несистемні) кроки, щодо 

модернізації управлінської моделі НЗ, але дана робота не є цілеспрямованою, 

планомірною та системною, тому є недостатньо ефективною, про що свідчать 

високі показники рівнів «задовільний» та «низький», які в відсотковому 

еквіваленті переважають і становлять більше двох третин загальної суми.

 Водночас, варто зазначити, що якісні показники за критерієм 

«демократичний стиль управління всіх рівнів («керівник-учитель», «учитель-

учень» та ін.)» є дещо вищими. Це пояснюється тим, що даний аспект 

управлінської діяльності є більш автономним. Іншими словами, керівництво в 

демократичному стилі може здійснюватись секторально, аспектно в рамках 

мікропросторів окремого сегмента діяльності, управлінця, педагога та ін., тобто 

навіть за і за відсутності цілеспрямованого, системного переходу НЗ з 

управління на самоуправління (але не навпаки, оскільки такий перехід може 

відбуватись лише на базі демократизації керівної моделі, поліпшення комунікації 

між ієрархічними ланками, тощо). 

 

3.2. Дидактичні, змістово-процесуальні чинники забезпечення 

організації ефективної дослідно-експериментальної роботи 

Аналіз психолого-педагогічної літератури, в якій позиціонуються 

теоретико-практичні основи забезпечення ефективності формування цілісного 

освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу на етапі 

системних змін, впровадження інноваційних стандартів освітньої діяльності 
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профільної школи, свідчить про необхідність проектування комплексного 

підходу до формування цілісного освітнього простору, пакету науково 

обґрунтованих змін у системі організації освітньої діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу, орієнтованого як на інноваційні 

технології та стандарти компетентнісної освіти, так і відповідний профіль 

загальноосвітнього навчального закладу.  

Отож, експериментальне навчання програмувалась на основі базових 

позицій, сформованих у теоретичній частині дослідження, а також розробленої 

моделі формування цілісного освітнього простору загальноосвітнього 

навчального закладу профільного типу:  

а) в контексті формування ціннісно-концептуального підходу до розвитку 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу;  

 б) розвитку професійної компетентності педагогів; 

 в) оптимізації навчально-виховної діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу; 

 г) удосконалення системи організаційно-управлінської діяльності, 

дотримання організаційно-дидактичних умов модернізації системи 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу. В умовах 

експериментального навчання  реалізовувалися головні концептуальні позиції 

діяльності загальноосвітнього навчального закладу щодо комплексного 

забезпечення якості функціонування освітньої системи, цілісного профільно 

орієнтованого освітнього простору. 

Система експериментального навчання передбачала комплексність 

підходу до формування цілісного освітнього простору і проектувалася, 

забезпечуючи інтеграцію: 

–  концептуально-управлінської складової, яка відповідала за 

визначення стратегії і тактики розвитку освітньої системи, враховуючи 

профільну спрямованість НЗ, в її контексті – формування цілісного освітнього 

простору, забезпечення адекватного управлінського супроводу; 
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–  організаційно-педагогічної, що передбачала попередню підготовку 

та навчання всіх суб’єктів освітньої діяльності з тим, що вони могли 

усвідомлено прийняти нові стандарти діяльності, реалізуючи потенціал 

правового розвитку особистості учня, інтеріоризувавши їх у власну особистісно 

орієнтовану педагогічну діяльність; 

– дидактичної, змістово-процесуальної, що проектувала зміни у змісті 

навчальної діяльності, педагогічному процесі, зокрема, їх максимальну 

орієнтацію на цілеспрямоване системне формування правосвідомості учнів у 

контексті розвитку їх загальної освіченості, громадянської зрілості, культури. 

І. Блок правознавчих дисциплін спрямований не лише на оволодіння 

школярами системою правознавчих знань, формування умінь використовувати 

їх на практиці, а, насамперед, на  розвиток ставлення до цього сегменту 

загальноосвітніх компетенцій, інтегрально – формування активної 

громадянської позиції учня, готовності до конструктивної діяльності на благо 

Батьківщини, асоціюючи власний успіх з цінностями загальнодержавного 

розвитку. На основі досвіду провідних країн світу, де значну увагу приділяють 

вивченню норм суспільства, вихованню поваги до держави та її історії і 

традицій, високої правової етики та моралі, збільшена питома вага навчально-

виховної діяльності, орієнтована на формування ціннісно-смислової основи 

правової культури учня.  Акцентується увага не лише на актуальних проблемах 

державотворення, а і на значних юридично-правових надбання, починаючи з 

Конституції Пилипа Орлика, елементи якої використали навіть в основному 

законі США, а також тому факті, що Україна була першопрохідницею в 

багатьох правових аспектах, зокрема, гордість викликають демократичні 

традиції козацької доби, патріотизмом національних героїв.  

Концепція формування правосвідомості школярів, відповідно, зміст та 

методика її реалізації, передовсім, сприяють актуалізації сфери громадянських 

смислів та цінностей, життєвих позицій та принципів, що забезпечується 

особистісно орієнтованими технологіями організації навчально-виховного 

процесу. Тому учнів, оволодіваючи сучасними правознавчими, юридичними 
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знання, історією вітчизняної юриспруденції та демократичних традицій 

формують активну громадянську, патріотичну позицію, небайдужість до 

процесів державотворення. 

Форми і методи формування правосвідомості учнів орієнтовані на 

реалізацію наступних цілей: учень повинен бачити і розуміти вимоги 

сучасності; чітко усвідомлювати себе в системі соціуму; володіти правовими 

нормами, елементарними знаннями теорії  держави і права, аби здобути високу 

правосвідомість і правову культуру, що означає володіти правами і 

обов’язками, повагою до іншого, правами національної толерантності, 

громадянської активності, елементарно знати статтю 68 Конституції України, 

де наголошується, що незнання законів не звільняє від юридичної 

відповідальності. У досягненні цієї мети важливу роль відіграє інноваційний 

шлях формування правосвідомості, правової культури. 

Основою експериментального навчання, відповідно, головною формою, 

де учні отримують базові теоретичні знання і практичні навики у системі 

формувань правосвідомості та правової культури, є урок. Урок правознавства у 

даному комплексі дисциплін трактується  як пріоритетний. Саме на уроках 

правознавства вчитель підбирає навчальний матеріал, який відповідає 

сучасності, обов’язково базується на принципах науковості, гуманізму, 

законності, толерантності. Адже, право включає різноманітні правила та 

обов'язки, теорію походження своєї джерельної бази, норми міжнародного 

права. І тут на прикладах історії походження та розвитку нашої держави, 

прикладах героїв, які віддали своє життя, виборюючи його для нащадків, у 

дітей формується почуття патріотизму, громадянської зрілості, відповідальності 

за свої вчинки, обов’язковості виконання норм права, його верховенства. 

Створена навчальна кімната «Академія права», де повністю відтворена судова 

зала з кліткою для звинувачених у скоєнні злочину та іншими атрибутами, яка 

визначена  навчальною лабораторією з правознавства. Це своєрідний комплекс-

кабінет, який вміщує основні структурні складові: навчально-методичну, 

дидактичну літературу; технічне забезпечення; медіазабезпечення; 
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облаштування для судового засідання. Використовується для проведення уроків 

правознавства, судових засідань. Залучаються учні 1-11 класів.  

Суть новації в тому, що учні в цій лабораторії, крім теоретичних знань, 

які отримують від вчителя, набувають основ практичного застосування знань. 

Під час проведення судових слухань вони демонструють знання прав, 

обов'язків суб’єктів судового процесу – судді, прокурора, адвоката, свідків, 

судової міліції, учасників судового процесу (запрошених, друзів, рідних), 

позивача і відповідача. Самостійно визначають теми судових слухань. Суди 

проводяться над умовними злочинцями – негативними суспільними проявами. 

Наприклад, судять байдужість, лінь, саму злочинність. Зрозуміло, що це 

своєрідна рольова гра, і в ролі відповідача виступають самі поняття негативних 

проявів суспільства, проте факти і докази учні збирають життєві, демонструють 

фільми, як доказову базу, вчаться правильно вести судові дебати, 

дотримуватись принципів гуманності, законності. Учні бачать, як суддя веде 

процес і вчаться поведінки під час його засідань. Учні, які виконують ролі 

стражів закону,  одягаються у відповідну форму, що не тільки не гнітить дітей, 

а навпаки – налаштовує на відповідальність, тому сюди вони приходять з 

великим бажанням і прагненням здобути знання. Судові засідання, де учні 

виконують вищевказані ролі, проводяться в школі 1-2 рази на місяць. Учні 

запрошують на такі уроки-практикуми і справжніх професійних суддів, 

адвокатів, працівників юстиції та правоохоронних органів. Робота такої 

навчально-практичної лабораторії забезпечує: теоретичну, практичну 

підготовленість школярів; вчить самоосвітньої діяльності; формує активність 

учнів; дисциплінує учнів; сприяє пошуковій роботі; здійснює профорієнтаційну 

мету; формує свідоме ставлення до себе й інших, високу правову культуру; 

пов’язує теорію з актуальними проблемами практики. 

Аналіз таких занять показав, що учні охоче «входять» у ролі, через гру 

вони не тільки отримують правові знання, а і  досвід правової поведінки, а 

також засвоюють морально-етичні норми: не були жорстокими, байдужими і не 

скоювали правопорушень. 
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Важливими формами розвитку в учнів правосвідомості, правової 

культури є уроки-екскурсії у «Світ права», навчання в архівах та ін.  Так 

опрацьовувалися історія походження права, правової системи різних країн, 

історико-біографічні дані активістів, патріотів, громадських діячів тощо. 

Приклад уроку з правознавства для учнів 9-го класу подано в Додатку Б4. 

 ІІ. Навчальні дисципліни загальноосвітнього спрямування. Вчителі 

всіх навчальних дисциплін були долучені до оптимізації змісту та методик 

викладання навчальних предметів на компетентнісній основі. Вони 

дотрималися загальної концепції розвитку загальноосвітнього навчального 

закладу відповідного профілю, досліджуючи потенційні можливості кожної 

навчальної дисципліни щодо реалізації потенціалу оптимізації профільного 

навчання. 

Для забезпечення цілісності освітнього простору вчителі були орієнтовані 

на опосередковану реалізацію мети формування та розвитку правосвідомості 

учнів у контексті змісту конкретних навчальних предметів. Наприклад, коли 

вивчалися предмети гуманітарного циклу, акцентувалася увага на проблемах 

історії України, всесвітньої історії щодо формування правової держави, 

загалом, боротьби добра і зла. Проблеми аналізувалися на конкретних 

прикладах загарбницьких війн, революцій справедливості. Високий потенціал 

формування правосвідомості  має тема Київської Русі, адже «Руська правда» 

Я. Мудрого – це звід законів Київської Русі. Аналізуємо правові статуси князів і 

простих русичів, визначаємо пріоритети прав і обов’язків.  

Наприклад, на уроці математики у 5-му класі учитель побудувала 

завдання так, що для вирішення задачі необхідно було правильно пройти 

Країною правил дорожнього руху. На уроках хімії разом з основним матеріалом 

діти повторювали основи безпеки життєдіяльності і кримінальної 

відповідальності за саморобне виготовлення вибухових засобів тощо. 

 На уроках української, світової літератури, вивчаючи біографії 

письменників, обов’язково характеризувався правовий статус особистості, її 

соціальний статус, відповідно до періоду, про який ідеться у творі. Наприклад, 
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вивчаючи творчість великого Кобзаря Т. Шевченка, визначається, яка нищівна 

система людських прав була при його житті, а також про його високу 

громадянську позицію — любов до України, до Батьківщини, до українського 

народу, про порушення його права на свободу слова, про його мужні риси 

патріота, що є основою правосвідомості. 

Вивчаючи предмет біології, зокрема, проблеми флори і фауни, 

актуалізується правосвідомість в системі екологічного права. Такі ж цілі 

ставляться при вивченні учнями тем з фізики, хімії, адже теплові явища, хімічна 

промисловість, якщо не регулювати, забруднюють і нищать природу, природу 

людського суспільства. На уроках математики, інформатики – цифри, формули 

можуть використовуватись в злочинних цілях хакерів, шахраїв. На уроках 

фізкультури, основ здоров’я, предметах естетичного циклу учні переконуються, 

що фізичне здоров’я, духовність, висока мораль є складовими високої 

правосвідомості і здорової нації в цілому. 

Також пропонуються цікаві, змістовні уроки для початкової школи – у 1-4 

класах. Учні, вивчаючи курс «Права дитини», вчаться бути гідними, 

ввічливими, добрими на прикладах казкових героїв Гидке каченя, Лисичка-

сестричка, Колобок та інші. Вчителі орієнтовані на те, щоб підбирати тематику, 

ретельно визначаючи основні поняття, повчання, щоб закріпити в дитячій уяві 

правильну життєву позицію. Так у казці «Колобок» підкреслюється, що 

неможливо посягати на життя іншого, життя – це найвища соціальна цінність. 

Отож, учителі структурували свої уроки, використовуючи елементи правового 

спрямування.  

Усі вчителі дотримувалися визначених у загальноосвітнього навчального 

закладу позицій щодо методичного забезпечення навчальної діяльності учнів, 

забезпечення пріоритетності інтеграктивних форм та методів організації 

навчання, формування системи конструктивних взаємовідносин з учнями, 

дотримання морально-правових цінностей, етики поведінки в процесі 

організації навчально-виховної діяльності (Додаток В.1.).  
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ІІІ. Позаурочна, позашкільна робота. У контексті експериментального 

навчання розроблена система позакласної навчально-виховної діяльності щодо 

підвищення рівня правосвідомості учнів, а особливо – створення адекватних 

умов для інтеріоризації правознавчих компетенцій у реальне життєве 

середовище. 

У кожній школі визначається своя система позакласного, позашкільного 

правового виховання, при тому реалізуючи спільні для всіх базові принципи. 

Наприклад, готовність до розбудови правової держави в майбутньому, 

формування себе як суб’єктів цього процесу визначається реальним 

долученням учнів організаційно-управлінських процесів через створення 

адекватного середовища, у нашому випадку – цілісного освітнього простору 

або його сегмента.  Йдеться про самоврядування, яке має високий само 

розвивальний потенціал в означеному аспекті. Основна мета учнівського 

самоврядування – розвинути активність учнів як суб’єктів соціального 

утворення, інтегруючи їх у реальну систему взаємовідносин та 

взаємозалежностей.  У такий спосіб створюється превентивне середовище (як 

модель громадянського суспільства), у якому закладаються правові відносини), 

де вони розвивають свої особистісні якості, самоврядні та управлінські 

здібності.  

Формується парламент як законодавча влада, яка колегіально приймає 

необхідні для загальноосвітнього навчального закладу, учнів, рішення, 

реагуючи на актуальні проблеми, ситуації. Його зміст полягає в тому, що діти 

самостійно вибирають міні-органи державної влади у своїй маленькій державі-

спільності «ДВА» – Держава, Воля, Авторитет. Принципи позиціонуються як 

гасла, які спрямовують діяльність загальноосвітнього навчального закладу, 

наповнюючи відповідним змістом її освітній простір. 

У них існує своя схема самоврядування. Кожний має свої посадові 

обов’язки, обговорюють разом заходи. За аналогом до державних органів 

формуються внутрішкільні міністерства освіти, здоров'я, МВС та інші. Тобто 

діти на основі аналогів реальних державних інституцій задіяні в гру на рівні 
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самоврядування в навчальному закладі. Учнівський парламент більшою мірою 

опікується проблемами дозвілля, побуту та ін.. При вирішенні актуальних для 

навчального закладу проблем парламент активно співпрацює з дирекцією 

загальноосвітнього навчального закладу, іншими організаційно-педагогічними 

структурами.   

Учні створили свою програму новин – «ШСН» − шкільна служба новин, 

де обговорюють, інформують заходи, досягнення. Самоврядування учнів 

підсилюється роботою педагогів-консультантів, які допомагають учням 

розібратися у мотивах вчинків, динаміці їх походження, механізмах та 

наслідках відхилень у поведінці. На основі всебічного аналізу передового 

досвіду та результатів експериментальної роботи сформульовані вимоги, які 

виконуються як необхідні для високої організації самоврядування, як засіб 

сприяння формуванню правосвідомості учнів. До них належать: виборність 

органів самоврядування на демократичних засадах; активність учасників 

самоврядування, внутрішнє єднання педагогів, дітей, батьків, спільна 

нейтралізація негативних умов, дотримання прав і обов’язків усіх суб’єктів 

виховного процесу; чітка постановка цілей перед учнями, роз’яснення 

необхідних умов та засобів їх досягнення; точність у визначенні змісту і 

функцій шкільного самоврядування і кожного учня, зайнятого в його системі, 

найбільш раціональна розстановка сил у кожній секції з урахуванням якостей 

та здібностей учнів, врахування їх лідерських якостей. 

В такий спосіб також забезпечуються основні принципи  демократичного 

суспільства: гармонійне поєднання прав і свобод з обов'язками громадян і 

дотриманням ними відповідних правових норм. Самостійне вирішення 

важливих проблем школярами закономірно передбачає поєднання свободи та 

відповідальності. 

Програма експериментального навчання передбачала ініціювання учнями 

разом з педагогічним колективом загальношкільних, міжшкільних заходів 

правознавчого спрямування, які сприймаються як такі, що відповідають їх 

інтересам, сприяють самореалізації. 
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Важливим різновидом і формою масового впливу на позитивну поведінку 

школярів, майбутніх громадян, є нова форма масової організації дітей – 

Всеукраїнський дитячий форум «Формула успіху правової держави очима 

дітей». Захід цінний тим, що, діти з усієї України і навіть представники 

зарубіжжя презентують власні проекти бачення правового поля майбутнього 

Української держави. До всеукраїнського дитячого правничого форуму 

готуються і вчителі, і учні, і їхні батьки. Цей масовий захід є одним з 

найголовніших дитячих заходів і авторським для правового ліцею 

м. Тернополя. З 2006 року проводиться в Тернополі. Учні захищають у своїх 

проектах бажання успішної формули державотворення. Це теми: подолання 

соціального сирітства; патріотизм - обов’язок чи право?; подолання корупції; 

професіоналізм правоохоронних органів; про реформи в освіті; про якість ЗНО 

та ін. Діти, захищаючи проект (5 хв.), пропонують вихід із ситуації, яка 

склалася в державі Україна. Демонструють схеми, теоретичну основу, приклади 

з інших держав, які є сьогодні успішними і подолали негаразди суспільства. 

Попередження негативної поведінки в суспільстві, колективі, проявів 

правового нігілізму, низької правової культури набуває нового значення, якщо 

активну участь у цьому процесі беруть безпосередньо самі учні, неповнолітні. 

Ефективною виявилася така форма виховного заходу як гра «Гарт твого 

майбутнього», яка проводиться  завдяки співпраці з арт бригадою. Вона 

проводиться у  формі спортивної естафети серед учнів та показових стройових 

виступів військовиків зі зброєю, які демонструють дітям чіткість, мужність, 

силу і міць держави.  

Апробовані форми взаємодії загальноосвітнього навчального закладу з 

представниками правоохоронних органів. Досвід роботи вчителів у цьому 

напрямку переконує, що така співпраця стимулює пізнавальний інтерес і 

активне ставлення учнів до опанування правових знань, залучення їх до 

самостійної роботи над правовим матеріалом, пов’язуючи теорію з 

актуальними проблемами сучасності, попереджає негативну поведінку 

школярів. Педагогічний колектив у співпраці з учнями дали своєрідні назви 
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такої співпраці з відповідними органами: із управлінням юстиції – правовий 

вектор. Учні самостійно придумують тематику пропаганди правових знань, 

використовують цікаві інсценівки, виступи КВН і демонструють учням різних 

класів, загальноосвітніх навчальних закладів. При цьому пропонують листівки, 

правові абетки. Попередньо за круглим столом обговорюють з дорослими 

задуманий захід; із членами Всеукраїнської спілки адвокатів – професійна 

дорожня карта. Тут адвокати-професіонали діляться досвідом роботи з учнями, 

розповідають життєві професійні ситуації; із юридичним факультетом 

університету – практичний записник. Ця співпраця забезпечується лекціями, 

бесідами з викладачами вузу:  лекції-консультації, лекції-дискусії, відеолекції; 

із відділом охорони дитинства – коло довіри. Представники цього відділу в 

основному проводять бесіди з учнями, де визначають зони ризику і пропонують 

методику довіри; із кримінальною міліцією неповнолітніх – профілактичний 

майдан. Такі зустрічі передбачають попередження злочинів, проступків. 

Аналізуючи, наприклад, якийсь вчинок неповнолітнього, розкривають причини, 

що призвели до цього вчинку, визначають його наслідки, той негативний вплив, 

який він має на оточуючих. При цьому дуже важливо, що оцінюється подія з 

правової та моральної точки зору, звертається увага на відповідальність перед 

законом підлітків і батьків чи тих, хто їх заміняє; із представниками соціальних 

служб – захисна арена. На сучасному етапі з’явилась нова категорія дітей – 

соціальні сироти. Ці діти, батьки яких перебувають за кордоном на заробітках 

або надто зайняті бізнесом, потребують особливої уваги. Їм важлива підтримка 

дорослих у формуванні своєї позиції в громадянському суспільстві, а відтак 

правосвідомості і правової культури. 

Організація масових заходів для учнів з активною їх позицією і 

побажаннями до сценаріїв та тематики є дуже важливим шляхом досягнення 

результатів в системі формування високої правової культури і правосвідомості. 

Сучасним є сьогодні флешмоб. Зібрання дітей за окремою тематикою з 

певними гаслами, наприклад, «Коли діти благають – гармати мовчать», формує 

в них їх значущість у суспільстві, почуття відповідальності за майбутнє 
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держави, відтак підвищує їх дисциплінованість і обов’язковість у виконанні 

своїх завдань. 

У контексті цілісного освітнього простору загальноосвітнього 

навчального закладу учні мають реальну можливість уявляли себе громадянами 

держави – загальноосвітнього навчального закладу правового профілю, де 

культивуються відповідні принципи життя, морально-правові цінності, правила 

поведінки, взаємовідносин з іншими. Саме правові базові позиції 

життєтворчості школяра слугують фундаментом розвитку їх правових 

компетенцій, забезпечення профорієнтації на перспективу за визначеним 

профілем загальноосвітнього навчального закладу. 

Для підвищення якості освіти була запрограмована цілеспрямована 

робота з оптимізації як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, які найбільшою 

мірою визначають ефективність формування цілісного освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу, зокрема, 

правовознавчого спрямування. Вирішення цих завдань передбачало реалізацію 

принципів адаптивного управління, основним механізмом якого є освітній 

моніторинг – постійне спостереження за якістю функціонування освітньої 

системи на основі кваліметричного підходу. Якість освіти як філософська 

категорія, з одного боку, педагогічна проблема, з іншого, розглядається з 

позицій квалітології – триєдиної науки, що охоплює теорію якості, теорію 

оцінювання якості (кваліметрію) і теорію управління якістю. 

Експериментальне  навчання було орієнтоване на оптимізацію процесу 

управління освітньою системою, забезпечення його реалізації на діагностико-

проективній основі з дотриманням вимог Державного стандарту. З цією метою 

була визначена система моніторингу, яка, за концепцією дослідження, 

комплексно визначала  якість освітньої діяльності, якість освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу, якість формування правознавчих 

компетенцій учнів і трактувалася:  
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− як механізм узгодження зовнішніх вимог, внутрішніх потреб та 

внутрішніх мотивів діяльності у потрібному для навчального закладу напрямі 

для визначення реалістичної мети освітньої діяльності;  

− засіб стимулювання самоаналізу освітньої діяльності різних рівнів, 

забезпечуючи можливість порівняння та узгодження зовнішніх та внутрішніх 

результатів діагностики (відповідно аналізу та самоаналізу); 

− спрямування розвитку освітньої системи відповідно до визначеної 

концепції та програми її реалізації, а також результатів діагностики, які 

відображають актуальний рівень функціонування освітньої системи цілісного 

освітнього простору.  

Змістово-технологічні засади розвитку цілісного освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу, зокрема, 

правознавчого спрямування складали головні підходи щодо модернізації 

системи формування правових компетенцій учнів, розвитку їх правосвідомості, 

правової культури в цілому. 

Програма експериментального навчання у цьому її аспекті стосувалася: 

− оптимізації викладання блоку правознавчих дисциплін, 

забезпечення її особистісно орієнтованої, компетентнісної основи; 

− вивчення правознавчого потенціалу змісту всіх навчальних 

дисциплін та розробка методичних особливостей його реалізації у 

загальноосвітнього навчального закладу правознавчого спрямування; 

− розробка системи позаурочної освітньо-виховної роботи учнів як 

потужного засобу підвищення рівня правосвідомості учнів, адекватного 

смислового, змістового наповнення цілісного освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу, забезпечуючи її 

правознавчо-виховне спрямування. 

Відповідно до концепції, загальноосвітнього навчального закладу  

профільного типу виконує дві головні функції: а) профорієнтації школярів 

щодо набуття в перспективі різних юридичних спеціальностей;  б) забезпечує 

формування правових компетенцій, правосвідомості учнів, здатних по життєво 
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реалізувати та захищати свої громадянські права, формувати позицію активного 

суб’єкта розбудови України як правової держави. Форми та методи 

експериментального навчання були максимально орієнтовані на стандарти 

компетентнісної, особистісно орієнтованої освіти. 

Підвищення професійно-управлінської компетентності керівника та 

інших суб’єктів управління навчальним закладом здійснювалося більшою 

мірою через самоосвітню діяльність. Розроблені пакети матеріалів, що 

стосуються інноваційних підходів до управління в системі компетентнісної 

моделі освіти, інформаційних матеріалів, що містять теорію, досвід 

інноваційної  особистісно орієнтованої управлінської діяльності.  

Виходили з позиції, що в нових умовах розбудови сучасної правової 

моделі загальноосвітнього навчального закладу потрібен, передусім, 

інтелігентний, знаючий, розуміючий суть інноваційної освітньої політики 

керівник, що володіє необхідними фаховими знаннями та вміннями, добре 

усвідомлює шляхи їх набуття, володіє принципами і методами пізнання теорії 

та практики власної педагогічної діяльності.  

Була проведена системна робота щодо реалізації наступних базових 

завдань самоосвітньої, просвітницької та організаційно-педагогічної роботи 

управлінської структури загальноосвітнього навчального закладу, педагогічних 

працівників: 

1. Осмислена сутність, теоретико-практичні основи формування цілісного 

освітнього простору сучасного навчального закладу профільного типу. 

Визначені основні напрями самоосвітньої діяльності керівника 

загальноосвітнього навчального закладу, що є ключовими для його успішної 

професійної діяльності в контексті розбудови моделі школи правознавчого 

спрямування. 

2. Організована робота щодо розробки концепції розвитку 

загальноосвітнього навчального закладу, програми її реалізації, максимально 

враховуючи актуальний стан та потенційні можливості педагогічного 

колективу; 
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3. Активізована робота із самоосвіти педагогічних працівників на 

формувальному етапі розбудови моделі загальноосвітнього навчального 

закладу профільного типу  – основи професійного, особистісного саморозвитку, 

формування готовності до роботи «в команді» щодо оптимізації освітнього 

простору загальноосвітнього навчального закладу профільного типу. 

4. Створені умови для опанування всіма педагогами колективу основ 

продуктивної «суб’єкт-суб’єктної» взаємодії в рамках освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу, технології 

організації роботи у команді із практичним залученням до цієї діяльності учнів, 

їх батьків та колег, представників громадськості міста. 

5. Організована спільна діяльність педагогічного колективу з оптимізації 

навчальних програм, змісту, форм та методів профільного навчання, 

інтегруючи можливості як блоку спеціальних дисциплін організації навчально-

виховної діяльності учнів, так і реалізуючи потенціал освітньої діяльності 

визначеного напряму (наприклад, правознавчого) всіх навчальних предметів, 

системи навчально-виховної діяльності в цілому. 

Активізація самоосвіти всіх суб’єктів освітньої системи – один з головних 

предметів професійної діяльності керівника в системі розбудови інноваційного 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу, адже він формує 

високу правосвідомість і правову культуру учнів як майбутніх громадян 

правової держави. Це завдання особливо актуальне в контексті основних 

тенденцій сучасної державотворчої діяльності. 

Підвищення професійної компетентності управлінського складу 

загальноосвітнього навчального закладу, педагогічного колективу формувалося  

як система розвитку методологічних, загальнотеоретичних, професійно-

фахових знань, сформованих на основі «Я-концепції» та комплексу адекватних 

умінь, що визначають здатність їх ефективно реалізувати у практичній 

навчально-виховній діяльності. 

Тому система навчально-методичної роботи педагогічного колективу 

орієнтувана на підвищення компетентності кожного суб’єкта освітньої системи 
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загальноосвітнього навчального закладу профільного типу відповідно до 

поданого вище трактування. 

Розробляючи програму професійного розвитку та саморозвитку сучасного 

керівника освітнім закладом, здатного реалізувати функції головного суб’єкта 

формування цілісного, інноваційно орієнтованого освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу, виходили зі значущості управлінської 

діяльності на етапі переходу на нові освітні стандарти, поліфункціональності 

його організаційно-педагогічної діяльності. Сутність самоосвітньої діяльності 

керівника і полягає в тому, щоб визначити пріоритетність напрямків 

саморозвитку, виходячи з наявності реальних компетенцій, вміння 

діагностувати якість освітньо-управлінської діяльності, визначати актуальні, 

найбільш нагальні проблеми, на яких варто сконцентрувати самоосвітню 

діяльність на відповідному етапі особистісного, професійно-управлінського 

саморозвитку. 

Сформувавши власний досвід самоосвітньої діяльності щодо 

забезпечення більш глибокого розуміння сутності інноваційної, 

компетентнісної освіти, теоретико-практичних основ її реалізації в умовах 

функціонування та розвитку сучасного освітнього закладу, а також 

особливостей діяльності загальноосвітнього навчального закладу профільного 

типу (зокрема правознавчого профілю), важливо було його поширити, стати 

головним суб’єктом просвітницької роботи в загальноосвітньому навчальному 

закладі, організатором системної роботи з підвищення професійної 

компетентності педагогічного колективу. 

 В рамках експериментального навчання був сформований комплекс 

заходів, що мав на меті, з одного боку, підвищити рівень розуміння 

компетентнісної освіти, правової як її значущого сегмента, з другого – 

забезпечити достатній рівень розуміння цілей, концепції розвитку цілісного 

освітнього простору правознавчого спрямування, а також змісту, технології, 

форм та методів організації навчально-виховної діяльності в рамках 

експериментального проекту. 
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 Була розроблена  та апробована система заходів, орієнтованих на 

підвищення рівня компетенцій педагогічного колективу, що трактувалося як 

необхідна умова його підготовки до формувального експерименту. 

Передбачалося, що організована освіта, що реалізувалася через комплекс форм 

та методів роботи з вчителями, перейде на рівень самоосвіти, актуалізуючи 

процеси самоуправління.  

Перший блок з розвитку професійних компетенцій педагогів 

реалізовувався шляхом запровадження нових педагогічних технологій, форм, 

методів і прийомів навчання, чому сприяли: відвідування уроків колег та обмін 

досвідом; періодичне проведення самоаналізу професійної діяльності;  

удосконалення власних знань в галузі класичної та сучасної психології, 

педагогіки; вивчення методичної, педагогічної і предметної літератури; огляд в 

Інтернеті інформації із предмета, педагогіки, психології, педагогічних 

технологій; рішення задач, вправ, тестів, кросвордів та інших завдань 

підвищеної складності або нестандартної форми; відвідування семінарів, 

тренінгів, конференцій, уроків колег; участь у дискусіях, нарадах, 

узагальненнях практичного досвіду колег; вивчення сучасних психологічних 

методик у процесі інтерактивних тренінгів; вивчення іноземних мов для 

дослідження досягнень світової педагогіки;систематичне проходження курсів 

підвищення кваліфікації (Додатки Б.2., Б.3.). 

Принципова відмінність сформованого комплексу заходів від 

загальноприйнятого, що традиційно планується у всіх навчальних закладах, 

полягала у наступному:  

1. У всіх заходах пріоритетними були теми логіки та змісту освітніх 

реформ, основи їх реалізації у сучасному навчальному закладі: «Цілісний 

освітній простір як основа самореалізації особистості учня, основи його 

формування»; «Система компетентнісної, особистісно орієнтованої освіти, 

особливості її реалізації у школі профільного типу»; «Особливості формування 

правосвідомості школяра на особистісно орієнтованій основі». 
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2. Активно обговорювалися проблеми трансформації концепції сучасного 

навчального закладу,  визначення цілісного освітнього простору як основи 

об’єднання всіх суб’єктів освітньої діяльності та цілеспрямованого їх поступу 

нових, колективно визначених освітніх стандартів на конкретний 

загальноосвітній навчальний заклад.  

3. Аналізувалася концепція розвитку відповідного загальноосвітнього 

навчального закладу профільного типу, ядро її домінуючих цінностей, базових 

позицій, загальної логіки,  поетапності та базових умов їх реалізації. Тобто, в 

такий спосіб в системі підвищення професійних компетенцій вчителів 

відбувалася інтеріоризація загальнотеоретичних основ формування та розвитку 

загальноосвітнього навчального закладу нового типу  безпосередньо у практику 

його розвитку як інноваційної освітньої школи, практику організації навчально-

виховного процесу, що реалізується безпосередньо вчителями, іншими членами 

педагогічного колективу. Так в інтерактивному режимі реалізувалися 

концептуально-ціннісна (визначення та осмислення основних цілей розвитку 

навчального закладу, базових позицій, загальної логіки,  поетапності та базових 

умов їх реалізації) та інформаційно-розвивальна (робота над методичним 

забезпеченням розвитку освітнього закладу, розвитком компетентності 

вчителів)  складові системи експериментального навчання.  

4. Перераховані вище заходи проводилися з домінуванням інтерактивних 

форм та методів роботи, що дало можливість педагогам активно взаємодіяти, 

обмінюватися досвідом, думками, долучатися до колективного вирішення 

спільних для всіх проблем організації навчально-виховного процесу, 

формування цілісного освітнього простору, який би був сприятливим для 

реалізації інноваційних змін, самореалізації кожного педагога в професійній 

діяльності. 

5. У процесі організації зазначених заходів особлива увага приділялася 

мотиваційно-емоційній складовій навчання, комфортності самопочуття 

кожного в контексті групової взаємодії. В такий спосіб стимулювалося відчуття 

продуктивності спільної взаємоузгодженої, конструктивної роботи як задля 
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загального успіху підвищення якості освітньої системи загальноосвітнього 

навчального закладу, а відтак і рівня її конкурентоздатності на ринку праці, так 

і задля підвищення особистих досягнень, почуття власної причетності до 

загальної справи.  

Система професійного навчання педагогів також була орієнтована на те, 

щоб, з одного боку, більш глибоко та системно опрацювати сучасні 

технологічні підходи до організації педагогічного процесу у 

загальноосвітньому навчальному закладі нового типу, з іншого – активно їх 

використовувати в процесі власної навчальної та самоосвітньої діяльності. Так 

реалізовувалася змістово-технологічна складова процесу експериментального 

навчання, орієнтована на підготовку вчителів та на цих засадах, тобто  на 

основі стандартів компетентнісної освіти, формування власної системи 

педагогічної діяльності (змісту, методів, форм, технологій).  

Зміст та форми проведення заходів з підвищення рівня кваліфікації 

педагогів перманентно коректувався, оперативно реагуючи на: проблеми 

вчителів, які виникали в процесі опрацювання необхідних інформаційних 

джерел, досвіду колег та власного досвіду педагогічної діяльності, 

запровадження інноваційних освітніх методик, виникнення труднощів, 

пов’язаних з системою інноваційних перетворень; результатів загального 

моніторингу рівня ефективності освітньої системи, якості та рівня 

сформованості цілісного освітнього простору, окремих процедур діагностики та 

самодіагностики за критеріями, визначеними в моделі експериментального 

навчання; 

У такий спосіб реалізувалася аналітико-результативна складова 

експериментального навчання, що обумовило підхід, за яким система 

професійного розвитку та саморозвитку керівника, навчального закладу, 

педагогів активно реагувала на реальний досвід та проблеми переходу на 

технології компетентнісної освіти, що, в свою чергу, диктувало необхідність 

додаткового теоретичного опрацювання актуальних для педагогів проблем, їх 



 
 

159 

колективного обговорення, вироблення спільних базових позицій щодо реформ, 

які запроваджуються у конкретному навчальному закладі профільного типу. 

Діагностична, аналітико-результативна робота, за таких умов, ставала 

необхідною складовою розбудови освітньої системи, її модернізації відповідно 

до концепції розвитку загальноосвітнього навчального закладу, базового блоку 

цінностей.  Це стосується як комплексного моніторингу рівня ефективності 

освітньої системи, так і діагностики рівня сформованості педагогічної 

діяльності кожного вчителя за визначеними показниками якості. Моніторинг 

дає об’єктивну інформацію для комплексного і глибокого аналізу освітніх 

систем (макро та мікро), проектування перспектив їх розвитку. 

Так, у процесі експериментального навчання опрацьовані проблеми, які 

були ініційовані вчителями, оскільки представляли особливий інтерес і 

визначалися як пріоритетні на етапі підготовки до реалізації актуальних завдань 

педагогічної діяльності:  

1. Колективний спосіб навчання (А. Рівин, В. Д’яченко), а саме: парами 

змінного складу; групами змінного складу; поабзацною проробкою тексту. 

2. Проблемне навчання.  

3. Технологія проектного навчання. 

4. Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових 

моделей (В. Шаталов).  

5. Технологія майстерень. 

6. Технологія розвитку критичного мислення. 

7. Технологія психолого-педагогічного проектування власної діяльності 

тощо.  

Опрацювання тем відбувалося в режимі компетентнічної освіти і 

проектувало логіку трансформації теорії у практичну діяльність, а далі – 

інтеріоризацію у власний досвід організації навчально-виховного процесу на 

основі «Я-концепції», тобто зі збереженням особистісно орієнтованого стилю 

та методики професійної діяльності. Тому передбачалася поетапність 

нарощування компетенцій через опрацювання: теорії питання (мета технології, 
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історія формування та розвитку); актуальності використання технології; 

алгоритмів діяльності вчителя при роботі за певною технологією; алгоритмів 

діяльності учнів в рамках технології; критеріїв оцінювання результатів роботи 

вчителів у процесі використання конкретної технології.  

У рамках експериментального навчання система інформаційно-

розвивальної роботи проектувалася не як самодостатня одиниця, а як реальний 

засіб розвитку освітньої системи навчального закладу відповідного профілю, 

підвищення рівня індивідуальних професійних досягнень кожного педагога, що 

мало продукувати не лише конкретні результати діяльності за базовими 

показниками якості, а і методичного інструментарію, покликаного 

оптимізувати процес реформ. 

Тому результати навчально-методичної діяльності вчителів виявлялися не 

лише в підвищенні якості навчально-виховного процесу закладу, а й у 

продукуванні інформаційно-методичних матеріалів, представлених у різних 

формах та методах роботи: публікаціях методичних посібників, статтей, 

підручників, програм, сценаріїв, результатів досліджень, експериментів; 

розробці нових форм, методів і прийомів навчання; доповідях, виступах, 

публічних звітах; виготовленні дидактичних матеріалів, тестів, наочності; 

методичних рекомендаціях щодо застосування нових освітніх, інформаційних 

технологій; проведенні відкритих уроків за власними або новаторськими 

технологіями; створенні комплектів педагогічних розробок; проведенні 

тренінгів, семінарів, конференцій, майстер-класів, узагальненні досвіду із 

досліджуваної проблеми (теми).  

Виходили з позиції, що в системі управлінської діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу нового типу, що проектує розвиток 

діяльності за стандартами компетентнісної освіти, управлінські функції 

реалізують не одноосібно визначені управлінські структури (директор, 

заступники, керівники підрозділів), а практично усі педагоги, які є суб’єктами 

функціонування та розвитку освітньої системи, долучаючись до загальних 

управлінських процесів, та реалізуючи функції самоуправління в рамках 
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власної професійної діяльності. Закономірно, що педагог також реалізує 

управлінські функціях в процесі організації навчально-виховної діяльності 

учнів, які реалізуються на тих самих принципових засадах: наукової 

обґрунтованості, демократизації, цілеспрямованості, системності, опори на 

актуальний рівень діяльності, переходу управління на рівень самоуправління та 

ін. 

 Ми сформували комплекси порівняльних характеристик освітньої 

діяльності управлінця, педагога, що працює за традиційною інформаційно-

репродуктивною концепцією освітньої діяльності, та  управлінця, педагога-

новатора, що орієнтований на систему компетентнісної освіти:  

1. У проблемній ситуації  педагог, що працює в системі традиційної 

освіти, шукає вихід «тут і зараз», діючи ситуативно, часто імпульсивно. 

Педагог-новатор шукає не стільки стереотипне відповідно до ситуації рішення, 

скільки попередньо проектує та прогнозує максимально вдалі варіанти, шукає 

причини невдач. Він користується технологією попереднього прогнозування 

освітніх процесів. 

 2. Робота педагога оцінюється за високою освіченістю учня, за 

досягненнями практичних результатів. Педагог-новатор виявляється не тільки 

за високими показниками якості знань, але й також шляхів досягнення цих 

високих показників: за рахунок чого, в якій послідовності дій на проміжних 

етапах навчання, як продіагностовано проміжні та кінцеві результати 

навченості.  

3. Робота за визначеними стереотипами, зокрема, опублікованими 

програмами або скоригованими розділами навчальних курсів (за змістом 

матеріалу та змістової інтеграції) (Робота за програмою). Авторська 

дослідницька робота з якісного переструктурування, коригування методичного 

забезпечення, із суттєвим додаванням авторського змісту (тексту) на 25 % і 

більше. Апробація в режимі експерименту із дослідженням прийнятності 

програми з метою підвищення ефективності навчального процесу. (Робота над 

програмою).  



 
 

162 

4. Застосування на практиці інноваційних методичних розробок 

(інноваційна діяльність). (Робота за методикою). Новаторська діяльність – 

робота «над методикою» як об'єктом дослідження з метою вирішення проблем 

на основі її апробації і впровадження.  

5. Традиційна фіксація результативності роботи  навчального закладу, 

навчально-виховної діяльності вчителя у шкільній документації. Використання 

оцінок у практичній роботі. За інноваційною діяльністю оцінні результати 

трактуються як діагностичний інструментарій для коригування процесу 

інноваційних змін й підведення підсумків. Оцінка не стільки для вчителя, 

скільки для оцінювання ефективності покрокових дій на шляху до реалізації 

освітньої технології й запрограмованого експерименту. 

6. Після завершення процесу навчання здобувається особистий результат 

у вигляді навченості учнів, накопиченого досвіду роботи тощо.  

На основі результатів пошуково-експериментальної роботи вирішується 

освітня проблема, створюється авторський  «текст»: авторська методика, 

технологія, програма, тиражований досвід (яка проблема вирішувалася, що 

перевірялося, якими способами (поелементна технологія), яка ефективність, 

виконання мети й завдань і тощо). 

Порівняльна характеристика типів освітньо-управлінської діяльності 

керівника, педагога використовувалася в системі експериментального навчання 

з тим, щоб усі його учасники могли: зрозуміти принципову відмінність  

особливостей реалізації освітньо-управлінських функцій в системі класичної, 

інформаційно-репродуктивної освіти та інноваційної, компетентнісної; бачити 

конкретну ціль професійного розвитку, орієнтуючись на покомпонентну модель 

діяльності педагога, включаючи його управлінську складову; продіагностувати,  

самоідентифікувати себе  за критеріями та характеристиками відповідного типу 

та рівня освітньої діяльності, управлінської як її складової) 

Система підвищення рівня професійної компетентності всіх суб’єктів 

управлінського блоку, вчителів як організаторів педагогічного процесу, що 

також реалізують визначені управлінські функції, формувалася також за 
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критерієм забезпечення переходу від організованої освітньої діяльності, що 

управляється зовнішнім агентом, у самоуправління, що здійснюється на само 

регулятивній основі. 

Виходили з позиції, що самоосвіта директора, педагога буде 

продуктивною у разі, якщо: у процесі самоосвіти реалізується потреба до 

розвитку й саморозвитку, виходячи з власного досвіду професійної діяльності; 

педагоги володіють способами самопізнання й самоаналізу педагогічного 

досвіду; педагог є відкритим до змін, розуміючи їх об’єктивну обумовленість. 

Особлива увага приділялася аналітико-рефлексивній діяльності педагогів, 

яка виступала головним механізмом забезпечення готовності до змін, 

одержання теоретичних знань, оволодіння діагностикою, а саме 

самодіагностикою та діагностикою учнів, набуття практичних умінь аналізу 

педагогічного досвіду. 

Програма професійного розвитку керівників, педагогів  передбачала 

можливість дослідницької та пошукової діяльності, а також педагогічної 

творчості, особистісного саморозвитку, що визначалися як відповідно до 

актуальних проблем та загальних потреб НЗ, що працював над реалізацією 

нової концепції розвитку школи профільного типу, так і індивідуальних потреб 

усіх суб’єктів освітньої діяльності.  

При тому використовувалися стимули інтенсифікації професійного 

розвитку керівника, вчителя:  можливість відкриття власного майстер-класу;  

можливість працювати за певною програмою; можливість працювати з певним 

класом; одержання гранту на реалізацію проекту; затвердження авторської 

програми; стажування, курси; надання часу на методичну роботу; надання 

творчої відпустки в канікулярний час;  додаткові дні до відпустки; оплата 

придбання науково-методичної літератури; премії від спонсорів та меценатів;  

узагальнення досвіду, сприяння публікаціям методичних матеріалів; робота в 

експертних групах; надання оплачуваних годин на методичну роботу; 

входження до складу різних органів, що вирішують важливі проблеми життя 

навчального закладу.  
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Мотивацію підвищують також відсутність конфліктів, атмосфера поваги, 

гордості за професію, підтримка, стимулювання ініціативи: «Учитель живе 

доти, поки вчиться, як тільки він перестає вчитися, у ньому вмирає педагог» 

(К. Ушинський). 

 Програма передбачала наступні напрямки самоосвітньої діяльності 

педагогів – учасників експериментальної роботи: 1. Професійний (предмет 

викладання). 2. Психолого-педагогічний (орієнтація на учнів і батьків). 

3. Психологічний (імідж, спілкування, мистецтво впливу, лідерські якості 

тощо). 4. Методичний (педагогічні технології, форми, методи та прийоми 

навчання). 5. Правознавчий. При застосуванні декомпозиції кожної з позицій 

було створено факторно-критеріальну модель сформованості основних 

параметрів самоосвіти педагога (табл. ).  

Таблиця 3.9.  

Факторно-критеріальна модель сформованості основних параметрів 

самоосвіти педагога в системі експериментального навчання 

 

№ 

з/п 

Параметр Вага 

параме

тра 

Ступінь 

прояву 

Показник Вага 

показн. 

Ступінь 

прояву 

1. Професійний 

напрям 

0,41  Професіоналізм у 

викладанні предмета  

0,17  

Безперервність 

самоосвіти з предмету, 

школознавства 

0,27  

Інформаційно 

комунікаційна 

компетентність 

0,32  

2. Психолого- 

педагогічний 

напрям 

0,18  Готовність до 

інноваційної 

педагогічної діяльності  

0,26  

Власне педагогічна 

діяльність  

0,35  

Результативність 

педагогічної діяльності  

0,39  

3. Психологічний 

напрям  

0,13  Мотивація до 

педагогічної діяльності  

0,33  

Володіння аналітико- 

діагностичним 

інструментарієм 

визначення розвитку 

психічних процесів  

0,35  
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Організація та 

планування педагогічної 

діяльності на основі 

даних психологічних 

досліджень  

0,32  

4. Методичний 

напрям  

0,19  Володіння 

педтехнологіями, що 

формують ЗУН та 

розвивають 

комунікативну 

компетентність вчителів  

0,28  

Володіння технологіями 

психолого-

педагогічного 

проектування та 

портфоліо  

0,25  

Організація навчально- 

виховної роботи в 

команді  

0,47  

5. Правовий 

напрям  

0,12  Правова грамотність у 

проектуванні власної 

педагогічної діяльності  

0,23  

Правознавча 

спрямованість 

поведінки керівника  

0,38  

Володіння основними 

здоров'язбережувальним

и педагогічними 

технологіями  

0,39  

6. Результативність 

самоосвіти 

0,21  Якісні зміни у 

педагогічній діяльності  

0,17  

Підготовка власних 

програм, підручників, 

посібників  

0,23  

Здійснення інноваційної 

діяльності  

0,2  

Творче використання у 

педдіяльності досягнень 

науки  

0,16  

Створення авторської 

програми навчання і 

виховання  

0,24  

 

При розробці факторно-критеріальної моделї сформованості основних 

параметрів самоосвіти виходили з позиції, що самоосвітня діяльність повинна 

забезпечувати: 

– професійний саморозвиток професійної компетентності педагога у 

комплексі всіх складових, виходячи з актуального досвіду педагогічної 
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діяльності, потенційних можливостей та індивідуальних характеристик 

кожного; 

– здатність педагога працювати в команді, цілеспрямовано та 

системно формуючи цілісний освітній простір, виходячи з концепції та спільно 

розробленої програми її реалізації; 

– готовність до конструктивної взаємодії, творчої співпраці, 

комунікативної, інтерактивної діяльності з іншими учасниками освітнього 

процесу в рамках цілісного освітнього простору загальноосвітнього 

навчального закладу.  

Отож, система експериментального навчання сучасної школи 

профільного типу визначає компетентність педагога безвідносно до рівня та 

типу професійної діяльності (керівника, вчителя, вихователя, методиста, 

психолога та ін.), як фахівця, який володіє високою кваліфікацією та 

професійною культурою, здатний об'єктивно осмислювати педагогічні явища і 

факти, критично оцінювати та творчо перетворювати педагогічну дійсність. Усе 

це пов'язано, насамперед, із проблемами саморозвитку особистості та творчою 

самореалізацією педагога, новими концептуальними підходами до 

реформування загальноосвітнього навчального закладу профільного, 

іноваційного типу.  

 

 

3.3. Аналіз результатів та обґрунтування ефективності моделі 

формування профільно орієнтованого цілісного освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу 

Відповідно до завдань емпіричного етапу експерименту проводилися 

дослідження результатів формування цілісного освітнього простору, 

реорганізації навчально-виховного процесу з метою переходу на компетентнісну 

модель профільної освіти. Результати формувального етапу експерименту були 

досягнуті шляхом реалізації концепції розвитку профільної школи, а також 

сформованої на її основі структурно-функціональній моделі формування 
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цілісного освітнього простору та проведення відповідної системи організаційно-

методичних, практичних заходів.  

Ефективність такої роботи відображена у порівняльному аналізі 

результатів, отриманих на констатувальному та формувальному етапах 

експерименту.  Також було теоретично обґрунтовано отримані в результаті 

статистичної обробки експериментальні дані, в результаті чого виявлені 

найбільш суттєві закономірності, залежності в процесі формування цілісного 

освітнього простору, проведено узагальнення результатів, виявлено тенденції в 

контексті заявленої проблематики. 

На етапі контрольного експерименту  був використаний  той самий, що і 

на констатувальному  етапі дослідження, комплекс діагностичних заходів, за 

допомогою яких виявлено ефективність концепції, її базових позицій, змістово-

технологічного забезпечення програми реалізації. Порівняння результатів 

констатувального  та  контрольного етапів  експериментального дослідження  

дозволяє стверджувати,  що в процесі  реорганізації системи на основі 

сформованої структурно-функціональної моделі, спрямованої на формування  

цілісного простору профільної школи наявна позитивна динаміка, яка, хоч і 

знаходиться на початковому (базисному) етапі, проте, характеризується 

цілісністю та системністю процесу підвищення репрезентативних показників.  

Цей факт свідчить про правильність та функціональну ефективність 

визначеного підходу до формування системи експериментальної роботи, адже 

цілісний освітній простір, як явище, не може мати ситуативні ефекти і є дієвим 

виключно у випадку комплексного впливу на всі об’єкти та складові цього 

простору. Водночас, система експериментального навчання була більшою 

мірою орієнтована на формування  концептуальних, змістово-технологічних 

засад розвитку школи, забезпечення рівня компетенцій школярів відповідно до 

визначеного профілю (правознавчих), тому вищий рівень результативності 

зафіксовано саме у напрямках, на яких була зосереджена більша увага. Що 

стосується загального рівня освітньої діяльності (середній рівень успішності), 

то показники контрольного експерименту є не настільки відчутними, що 
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свідчить про складність процесу, необхідність більш системної та 

довготривалої роботи у зазначеному напрямі.  

Результати діагностики, отримані  в експериментальних та контрольних 

групах, подані у таблицях.                                                                                           

                                                                                                          Таблиця 3.10 

Кількісний розподіл учнів експериментальних та контрольних груп   

(у %) за критеріями та рівнями їх навчальної діяльності  

(результати формувального експерименту) 
    Показники 

            рівнів 

 

Рівні 

 

Контрольні класи (у%) Експериментальні класи (у%) 

К1 К2 К3 К4 Е1 Е2 Е3 Е4 

Високий  
10,50% 10,20% 9,50% 12,90% 12,50% 13,40% 12,60% 12,90% 

Достатній 
43,00% 42,50% 41,29% 40,10% 49,90% 48,30% 46,90% 52,10% 

Задовільний 
28,70% 30,00% 29,70% 33,50% 29,60% 27,70% 31,50% 24,90% 

Низький 
17,80% 17,30% 19,50% 13,50% 8,00% 10,60% 9,00% 10,10% 

Усього 100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 100,00% 

100,00

% 100,00% 

100,00

% 

 

Для зясування достовірності результатів дослідження на рівні контрольного 

експерименту було визначено рівень відмінностей отриманих показників 

експериментальних та контрольних груп  за допомогою критерію однорідності 

2 на рівні значущості =0,05 за формулою 
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де L – кількість градацій у шкалі (для нашого експерименту L=4); N – кількість 

учнів в експериментальній групі, M – кількість осіб у контрольній групі; nі – 

кількість учнів експериментальної групи, які зараховані до І рівня, mі – 

кількість учнів контрольної групи, які віднесені до І рівня. 

 В такий спосіб перевірено гіпотезу Н0: відмінності між 

експериментальною та контрольною групою незначні (на рівні допустимої 

похибки), при альтернативній гіпотезі Н1: між експериментальною й 

контрольною групою відмінності суттєві.  
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У результаті обчислень для груп К1 і Е1 ем.
2=4,422774, а отже ем.

2 менше 

2
0,05, для груп К2 і Е2 ем.

2=2,505025, для груп К3 і Е3 ем.
2= 4,731523 і для К4 і Е4 

ем.
2=3,318091, що свідчить про недостатній рівень значення 2

0,05.  

 Результати обчислень подані у таблицях (3.3. ,3.4.). 

Таблиця 3.11. 

Результати обчислень 2 для контрольних (К1, К2) та експериментальних 

(Е1 і Е2) груп (результати формувального етапу експерименту) 

 
Групи К1 К2 Е1 Е2 

K1 0 0,043185 4,422774 2,502632 

K2 0,043185 0 4,246942 2,505025 

E1 4,422774 4,246942 0 0,483786 

E2 2,502632 2,505025 0,483786 0 

 

Таблиця 3.12. 

Результати обчислень 2 для контрольних (К3, К4) та експериментальних 

(Е3, Е4) груп (результати формувального етапу експерименту) 

 
Групи К3 К4 Е3 Е4 

K3 0 1,861111 4,731523 5,198633 

K4 1,861111 0 1,496562 3,318091 

E3 4,731523 1,496562 0 1,112352 

E4 5,198633 3,318091 1,112352 0 

 

Виходячи з представлених вище результатів, можна стверджувати, що 

між показниками контрольних та експериментальних груп по завершенню 

системи експериментального навчання не зафіксовано суттєвих відмінностей, 

що загалом свідчить про наявність впливу цілісного освітнього простору  на 

початковому етапі його формування на загальну успішність школярів, проте 

цей процес є досить повільним і потребує більш довготривалих та системних 

дій.  

Проаналізувавши результати експерименту на формувальному етапі 

дослідження та порівнявши їх з результатами попередніх етапів, а також 

порівнявши результати експериментальних та контрольних груп, ми 

констатуємо незначне підвищення рівня  навчальної успішності учнів в усіх 
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групах, В експериментальних групах таке підвищення  склало в основному 2-

3% (12,50%, 13,40%, 12,60%, 12,90%), в контрольних групах – 0,2% 

( 10,50%, 10,20%,  9,50%,12,90%) для високого рівня. Найбільш значущі 

зрушення відбулися в учнів, віднесених до достатнього рівня сформованості 

освітньої діяльності. В експериментальних класах результативність 

зафіксована на рівні 49,90% , 48,30%, 46,90%, 52,10%, в той час як в 

контрольних класах вона становила 40-43%. Таким чином, різниця в 

показниках між експериментальними та контрольними групами на 

формувальному етапі є помітною, але недостатньою, що показало обчислення 

за формулою χ2. 

Така тенденція вказує на те, що проведений експеримент показав 

позитивні тенденції в аспекті загальної успішності учнів та є ефективним на 

початковому етапі. Незначний рівень підвищення показників 

експериментального навчання демонструє всю складність та довготривалість 

формування цілісного освітнього простору, що повинен мати системний та 

поетапний характер. Як показує практика, будь які реформаторські процеси є 

стресовими як для її суб’єктів, які виступають агентами реформаторських дій, 

так і для всіх об’єктів  системи, які більшою мірою виступають реалізаторами 

ініціатив, що запроваджуються.  Це означає, що початковий етап є найбільш 

складним, а результати найменш помітними. Необхідно зауважити, що 

підвищення показників успішності загальноосвітньої діяльності відбулось 

рівномірно у всіх експериментальних групах. Це вказує на системний підхід 

до процесу реформування навчальної системи та залучення всіх її складових 

до інноваційних змін. Також відбулися деякі зміни у процесі оцінювання 

навчальних досягнень учнів, акцентуючи більшу увагу не стільки на 

інформаційному засвоєнні навчального матеріалу з навчальної дисципліни, 

скільки на компетентнісному, що визначає рівень розуміння навчального 

матеріалу, включення його в діяльність, творчу в тому числі. 

Отож, у відсотковому еквіваленті найбільший ріст показав «достатній» 

рівень. Показники рівнів «низький» та «задовільний» впали відповідно, що в 
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сумі складає середній показник підвищення рівня «достатній» мінус ті учні, за 

рахунок яких підвищився рівень «високий». Підвищення показників 

успішності і в контрольних класах підкреслює системність проведеної роботи, 

наявність спільних підходів до організації педагогічного процесу, вимог до 

оцінювання навчальних компетенцій учнів на початковому етапі формування 

цілісного освітнього простору. Експериментальні класи в такому просторі не є 

автономними, а ефект проведеної  в загальноосвітнього навчального закладу 

роботи екстраполювався і на контрольні групи, а також через загальні 

тенденції до підвищення рівня інноваційності освітнього процесу. 

 Найбільш репрезентативними щодо ефективності експериментального 

навчання є показники, що визначають рівень сформованості  правознавчих 

компетенцій учнів. 

Таблиця 3.13. 

Кількісний розподіл учнів експериментальних та контрольних груп   

(у %) за критеріями та рівнями правознавчих компетенцій 

 
    Показники 

            рівнів 

 

Рівні 

 

Контрольні класи (у%) Експериментальні класи (у%) 

К1 К2 К3 К4 Е1 Е2 Е3 Е4 

Високий 
9,20% 9,60% 11,00% 8,80% 14,60% 14,40% 14,00% 13,70% 

Достатній 
46,20% 47,00% 41,70% 40,30% 59,20% 61,60% 58,50% 56,80% 

Задовільний 
36,50% 34,70% 35,80% 42,00% 20,10% 18,50% 21,60% 22,90% 

Низький 
8,10% 8,70% 11,50% 8,90% 6,10% 5,50% 5,90% 6,60% 

Усього 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

100,00

% 100,00% 

 

Графічно динаміку росту показників за критеріями росту правознавчих 

компетенцій можна зобразити в наступний спосіб. 
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Рис. 3.2. Рівні сформованості правознавчих компетенцій школярів 

(результати формувального експерименту) 

 

У результаті обчислень для груп К1 і Е1 ем.
2=7,862259, а отже ем.

2 менше 

2
0,05, для груп К2 і Е2 ем.

2=8,577009, для груп К3 і Е3 ем.
2= 8,491957і для К4 і Е4 

ем.
2=9,833321, що свідчить про що свідчить про суттєве перевищення значення 

2
0,05.  Результати обчислень подані у таблицях (3.14, 3.15). 

Таблиця 3.14. 

Результати обчислень 2 для контрольних (К1, К2) та експериментальних 

(Е1 і Е2) груп (результати формувального етапу експерименту) 

 
Групи К1 К2 Е1 Е2 

K1 0 0,082312 7,862259 9,733731 

K2 0,082312 0 6,781102 8,577009 

E1 7,862259 6,781102 0 0,146417 

E2 9,733731 8,577009 0,146417 0 

 

Таблиця 3.15. 

Результати обчислень 2 для контрольних (К3, К4) та експериментальних 

(Е3, Е4) груп (результати формувального етапу експерименту) 

 
Групи К3 К4 Е3 Е4 

K3 0 1,093807 8,491957 6,771407 

K4 1,093807 0 11,6901 9,833321 

9,20%

46,20%
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8,10%
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E3 8,491957 11,6901 0 0,105492 

E4 6,771407 9,833321 0,105492 0 

 

Аналіз результатів дослідження правових компетенцій на етапі 

контрольного експерименту показав, що як і за критеріями загальноосвітньої 

діяльності, спостерігається помірне, однак більш значуще підвищення 

показників. Найбільшим прогресом відзначаються показники за  критерієм 

«середній бал успішності з циклу правознавчих дисциплін». Наприклад, 

кількість учнів з достатнім рівнем збільшилася з 40,30% – 46,20% (контрольні 

групи)  до 56,80% – 61,60%  (експериментальні). Це обумовлено тим, що 

досягнення формальних результатів успішності є більш простим завданням, 

ніж підвищення рівня правосвідомості та рівня сформованості мислення. 

Необхідно зазначити що більш високий ріст результатів успішності з 

правознавчих дисциплін, у порівнянні з ростом успішності з загальноосвітніх 

дисциплін, обумовлюється  профільністю навчального закладу і тим, що 

інноваційні процеси, які були активовані в ході експерименту, спонукають 

учнів до більш чіткого розуміння поставлених перед ними завдань та  

виділенні пріоритетності з-поміж навчальних предметів. Відчутно вплинула 

на результативність експериментального навчання за цим критерієм і система 

позаурочних та позашкільних заходів правознавчого спрямування. 

Характерно, що підвищення результатів за критеріями «рівень 

сформованості мислення» та «рівень правосвідомості» є менш відчутним, 

оскільки ці аспекти правознавчої компетенції мають довший період 

формування, при тому підвищення відсоткового показника рівня 

сформованості мислення є вищим, ніж показника рівня правосвідомості. Це 

пояснюється причинно-наслідковими зв’язками між даними 

компетентнісними характеристиками, адже правосвідомість, як явище, 

формується завдяки відповідними мисленнєвим процесам, які спонукають 

самоактуалізацію в суспільно-правовому полі та усвідомлення себе, як 

суб’єкта цього поля. 
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Таблиця 3.16. 

Кількісний розподіл учнів експериментальних та контрольних груп  (в 

%) за критеріями та рівнями сформованості навчальної діяльності 

(вміння вчитися) 

 
Критерії Групи Рівні сформованості навчальної діяльності 

Високий Достатній Задовільний Низький 

конст форм конст форм конст форм конст форм 

Мотивація до 

саморозвитку 

ЕГ 9,2 15,2 23,5 45,7 49,9 31,4 17,4 7,7 

КГ 9,1 9,3 25,8 26 46,1 47,1 19,0 17,6 

Пізнавальний 

інтерес, 

здатність до 

ефективної 

навчальної праці  

ЕГ 8,9 14,4 23,2 35,1 47,2 26,2 19,8 5,7 

КГ 9,0 9,2 24,2 24,0 471 47,0 19,5 16 

Рівень творчої 

діяльності  

ЕГ 23 38,0 35,9 39,9 18,8 14,0 15,3 8,1 

КГ 19,7 20,8 46,8 47,0 22 21,4 11,5 10,8 

 

Дослідження рівня сформованості навчальної діяльності показало, що 

даний аспект має порівняно низьку позитивну динаміку. Це пояснюється тим, 

що дана проблематика має особистісний характер, тобто перебуває в площині 

особистісних якостей  учнів. З огляду на це, вплив на такі характеристики є 

менш продуктивним, а отже, й процес їхнього зростання є більш повільним. 

Додаткові перешкоди створюють зовнішні фактори та впливи, що перебувають 

поза освітнім простором. 

Показники за критеріями «мотивація до саморозвитку» та «пізнавальний 

інтерес, здатність до ефективної навчальної праці» показали однорідну 

динаміку зростання в відсотковому еквіваленті (з 9,3 до 15, % для високого 

рівня; з 26 до 45,7% для достатнього). Наявність такої динаміки значною мірою 

пояснюється ефектом «новизни». Тим, що запропоновані нові форми та методи 

організації навчальної діяльності природно викликають інтерес, спонукають 

спробувати власні сили в нових умовах, а невисокі показники, за результатами 

діагностики, викликані недовготривалістю даного ефекту.  

Динаміка росту показників за критерієм «рівень творчої діяльності» є 

вдвічі вищою  за рахунок високого рівня попиту учнів на альтернативні, 
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інтерактивні, творчі форми та методи діяльності у навчальному закладі. На 

констатувальному етапі експерименту показники за цим критерієм були вдвічі 

вищими за інші два критерії, відповідно і ріст показників був вдвічі вищим (з 

19,7 до 23%).  

Особлива увага була приділена аналізу результатів формувального 

експерименту за критеріями базових складових формування цілісного 

освітнього простору (відповідно до структурно-функціональної моделі), 

оскільки за концепцією дослідження, саме він виступав головним предметом 

дослідження, визначальним фактором формування загальноосвітніх, 

правознавчих, навчальних компетенцій учнів загальноосвітнього навчального 

закладу профільного типу. 

За критерієм  рівня сформованості ціннісно-концептуальної основи 

розвитку освітньої системи загальноосвітнього навчального закладу 

профільного типу отримані досить значущі результати.  

Таблиця 3.17. 

Рівні сформованості концептуально-цільової основи розвитку 

освітнього простору 

 
         Рівні та їх показники 

 

Критерії 

 

Високий Достатній Задовільний Низький 

школи школи школи школи 

К Е К Е К Е К Е 

Наявність системо 

твірних цілей 

розвитку НЗ 

конст     29,1 27,8 70,9 71,2 

форм    21 29,2 20 78,8 59 

Сформованість 

концепції 

інноваційного 

розвитку 

освітньої системи 

конст     9,3 8,9 90,7 91,1 

форм    17,5 9,3 19,5 90,7 63 

Об’єднання 

суб’єктів 

освітньої системи 

навколо спільних 

цілей 

конст     9 8,2 91 91,8 

форм    14,6 10,9 26,5 89,1 68,9 
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 Досить помітний приріст показників за критеріями сформованості 

концептуально-цільової основи розвитку профільно орієнтованої освітньої 

системи загальноосвітнього навчального закладу пояснюється необхідністю 

мобілізації незначної частини суб’єктів освітньої системи (управлінців, 

найбільш активних, компетентних педагогів), а також наявністю в досвід 

загальноосвітніх навчальний закладів профільного та інноваційного типу 

концепцій розвитку загальноосвітнього навчального закладу, профільної в тому 

числі. 

Відчутну динаміку росту показників обумовила робота з  визначення 

системотвірних цілей розвитку НЗ задовільного рівня (з 20 до 29, 2%), 

формування  концепції інноваційного розвитку освітньої системи 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу (з 9,3 до 29,2%), 

відповідно, зменшення показників низького рівня. Експериментальна робота зі 

створення цілісного освітнього простору та реформуванню освітньої системи 

навчального закладу призвела до появи відсоткових показників (у порівнянні з 

констатувальним етапом експерименту)  рівня «достатній». загальноосвітнього 

навчального закладу вийшли на зазначений рівень сформованості за 

зазначеними показниками (відповідно від 14,6 до 21%). 

Цей факт свідчить про те, що були створені засадничі умови для 

формування фундаменту освітнього простору. А саме – сформульовані 

завдання, розроблена концепція, проведена робота з організації системної 

роботи та мотивації всіх суб’єктів процесу.  

Дані критерії розрізняються за пріоритетністю і розглядати їх необхідно 

як поступові задачі в наступній динаміці: формування системо твірних цілей 

розвитку НЗ → формування концепції інноваційного розвитку освітньої 

системи → об’єднання суб’єктів освітньої системи навколо спільних цілей. Про 

дотримання описаної динаміки в ході експерименту свідчить і відповідна 

динаміка відсоткового приросту показників від більшого до меншого:  

«Наявність системо твірних цілей розвитку» НЗ  (21%); «Сформованість 

концепції інноваційного розвитку освітньої системи» (17,5%); «Об’єднання 
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суб’єктів освітньої системи навколо спільних цілей» (14,6%). Очевидно, оскільки 

робота над першочерговими завданнями формування базису розвитку освітньої 

системи проводилась більш довгий період часу, тому і відсоткові показники за 

відповідними критеріями продемонстрували більший приріст.  

 Другий блок критеріїв, і, відповідно, експериментальної роботи був 

пов'язаний з підвищенням професійної компетентності педагогічного 

колективу, розуміння сутності інноваційної освіти, прийняття реформ, що 

запроваджуються у загальноосвітньому навчальному закладі. Закономірно, що 

результатом такого системного навчання стали зміни в змісті та технології 

організації педагогічного процесу учнів. Відповідні зміни відбувалися за всіма 

зазначеними параметрами. 

Таблиця 3.18.  

Рівні сформованості цілісного освітнього простору профільної школи 

(в %) за критеріями інформаційно-розвивальної, змістово-процесуальної 

складових 
        Рівні та їх показники 

 

Критерії 

 

Високий Достатній Задовільний Низький 

школи школи школи школи 

К Е К Е К Е К Е 

Ефективність 

педагогічного 

процесу 

конст 18 18,8 20 21 23 22 39 39 

форм 18,7 26,8 20,3 31,4 24,1 14,8 36,9 27 

Мотивованість до 

інноваційної 

діяльності, 

професійного 

росту  

конст 17 18,1 24 25 24 23 40 40 

форм 18,1 26 25 29,1 25 22.8 31,9 22,1 

Суб’єктність 

позиції у розвитку 

освітнього 

простору НЗ  

конст 7 6 15 16 20 20,1 60 60 

форм 7 14 17 28 19 13 57 45 

  

Загальні результати діагностики сформованості профільно 

орієнтованого цілісного освітнього простору школи за критеріями 

інформаційно-методичної, змістово-процесуальної складових на 

формувальному етапі експерименту продемонстрували також досить помірну 

динаміку росту. Підвищення показників рівнів «високий» та «достатній»  за 
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усіма критеріями склав приблизно 2% в ЕГ, та менше ніж 0,5% в КГ. 

Найбільший відсоток приросту показників отриманий за достатнім рівнем 

сформованості інформаційно-розвивальної, змістово-процесуальної 

складових. Так, за критерієм «Ефективність педагогічного процесу) 

фіксується збільшення показників з  21% до 31,4%; «Мотивованість до 

інноваційної діяльності, професійного рост» – з 25% до 29,1; «Суб’єктність 

позиції у розвитку освітнього простору НЗ» – з  16% до 28%.  Цей факт свідчить 

про високий рівень взаємозалежності складових, на що вказує практично 

рівнозначність усіх критеріїв за пріоритетністю, а відтак, необхідність 

комплексного підходу до формування освітнього простору в цьому аспекті.  

Це означає, що для підвищення загального рівня педагогічної діяльності 

школи необхідно рівномірно спрямовувати зусилля на вирішення комплексу 

проблем за всіма зазначеними аспектами, оскільки дана система 

характеризується «горизонтальною» формою організації та наявністю ефекту  

синергії (при зменшенні ефективності функціонування одного з елементів 

системи, вся система втрачає продуктивність, в цілому і навпаки).  

Таблиця 3.19.  

Кількісний розподіл педагогів експериментальних та контрольних груп  

(у %) за критеріями та рівнями сформованості сприятливого 

мікроклімату в освітньому закладі 

 
       Рівні та їх показники 

 

Критерії 

 

Високий Достатній Задовільний Низький 

школи школи школи школи 

К Е К Е К Е К Е 

Ефективність 

взаємовідносин 

суб’єктів 

освітньої 

діяльності  

конст 8 8,6 12 13,1 29 28 50 50 

форм 8,7 28,8 14,3 33,7 25,1 14,9 46,9 27 

Ефективність 

співпраці у 

підготовці та 

проведенні 

заходів  

конст 41 39 24 25 24 23 10 10 

форм 42,3 46 25 49,1 25 10.6 11,9 6,1 

Комфортність конст 13 12 15 16 20 20,1 50 50 
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самопочуття, 

здатність до 

самореалізації  

форм 14,1 24 16 28,8 22 13,9 47,9 33,3 

  

Дослідження за критеріями та рівнями  сформованості сприятливого 

мікроклімату в освітньому закладі показало наступні результати.  

За критерієм «ефективність взаємовідносин суб’єктів освітньої діяльності» 

ріст показників рівнів «високий» та «достатній» склав в середньому 1.5-2% в 

ЕГ та 0.3-0.5% в КГ. Це свідчить про наявний початковий етап об’єднання 

суб’єктів освітнього простору навколо запропонованої концепції розвитку 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу, організації 

навчальної діяльності на основі інноваційних освітніх технологій, а значить і  

поглибленні вже існуючих та створенні нових професійних та 

міжособистісних взаємозв’язків та взаємовідносин передусім членів 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу. Даний  

процес пояснюється ентузіазмом значної частини педагогів, викликаним 

інтересом до інноваційного розвитку, до нових реалій функціонування НЗ, 

очікуванням позитивних змін.  

Найбільший ріст показників за рівнями «високий» та «достатній»  

спостерігається за критерієм  «ефективність співпраці у підготовці та 

проведенні заходів» в середньому на  4% в ЕГ та на 1.5-2% в КГ. Характерно, 

що більша частина відсотків приросту припадає на рівень високий (6%), при 

2% приросту показників рівня достатній).  

Це свідчить про те, що проведені заходи в ході експерименту мали 

значний вплив на формування нових або зміцнення існуючих міжособистісних 

зв’язків, які в контексті зазначеного параметру відіграють таку саму важливу 

роль, як і  професійні зв’язки.  

З огляду на те, що комфортність самопочуття, здатність до самореалізації 

має найдовший період формування, очевидно, тому відсотковий приріст за цим 

показником є найменший (близько 1% в ЕГ та 0.3-0.5% в КГ). Низькі показники 

динаміки пояснюються тим, що умови  для комфортного самопочуття, як 
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першочергової мети створення  позитивного мікроклімату, є продуктом 

функціонування комплексної системи факторів. Наявність такої тенденції 

демонструє правильність заявленої концепції формування освітнього простору, 

проте, низькі показники динаміки вказують на те, що система функціонує не 

достатньо збалансовано.  

Таблиця 3.20. 

Кількісний розподіл педагогів експериментальних та контрольних груп  

(у %) за критеріями та рівнями  управлінської діяльності в навчальному 

закладі 

 
       Рівні та їх показники 

 

Критерії 

 

Високий Достатній Задовільний Низький 

школи школи школи школи 

К Е К Е К Е К Е 

Демократичний 

стиль управління 

всіх рівнів 

(Керівник-

учитель», 

«учитель-учень» 

конст 12 10 19 18 32 33,1 42 42 

форм 12,7 18,9 19,9 33,8 30,3 24,9 37,1 26,4 

Тенденція 

переходу від 

управління до 

самоуправління 

конст 13 13 14 14,9 14 13 59 59,1 

форм 13,3 16 16 29,1 15 19,8 55,7 35,1 

  

 Аналіз тенденцій розвитку управлінської діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу профільного типу засвідчує позитивні тенденції росту за 

всіма критеріями (наприклад, з 10% до 18,9% для високого рівня, з13% до 16% 

для достатнього рівня). Більш детальний аналіз особливостей переходу на 

демократичний стиль взаємовідносин на всіх рівнях показав, що найбільш 

динамічно цей процес відбувався і групі педагогів, що реалізують різні 

управлінські функції і були безпосередньо долучені до формування концепції 

та програми розвитку загальноосвітнього навчального закладу, а також групи 

педагогів, що відзначаються інноваційністю, творчістю підходів до організації 

педагогічної діяльності. 
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Однак, деякі зрушення відмічені і стосовно педагогів, що відзначалися 

домінуванням авторитарного стилю управління (з 42% до 26,4%). Такий 

перехід не у всіх педагогів є органічним і відміченим однозначною тенденцією 

розвитку. 

 Закономірно, що по мірі підвищення демократичних принципів 

управління педагогічним процесом збільшується питома вага само 

управлінської діяльності всіх рівнів. Тому приріст показників приблизно 

адекватний критерію демократичного стилю управління (наприклад, з 14,9% 

до 29,1% для достатнього рівня. 

 Загалом, результати формувального етапу експерименту свідчать про 

коректність сформованої та теоретично обґрунтованої концепції та програми 

розвитку цілісного профільно орієнтованого освітнього простору. Незважаючи 

на складність процесу, фіксується динаміка росту практично за всіма 

показниками його системотвірних складових. 

 

Висновки до розділу 3 

Концепція та програма експериментального дослідження була 

сформована відповідно до розроблених теоретичних основ формування 

цілісного освітнього простору профільного навчального закладу, визначених 

організаційно-дидактичних умов його змістово-технологічного забезпечення, а 

також розробленої структурно-функціональної моделі розвитку цілісного 

освітнього простору навчального закладу правознавчого профілю. 

Рівень сформованості цілісного профільно орієнтованого освітнього 

простору загальноосвітнього навчального закладу визначався за групою 

критеріїв, які, відповідно до теоретичної частини дослідження, структурно-

функціональної моделі формування освітнього простору, найбільшою мірою 

визначають успішність його формування. Це блоки критеріїв, що відповідають 

за успішність навчальної діяльності учнів, акцентуючи увагу на профільних 

компетенціях (у нашому випадку правознавчих), та групи критеріїв, які 

діагностують рівень сформованості освітнього простору, що інтегрально 
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визначає ефективність, сприятливість умов  для навчально-виховного процесу, 

зокрема, формування правознавчих компетентній відповідно до профілю. Це – 

концептуально-цільова складова освітньої діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу інформаційно-методична, змістово-технологічна та 

організаційно-управлінська.  

Аналізуючи результати кількісних показників констатувального 

дослідження, слід зазначити, що найбільша частина учасників експерименту 

демонструє задовільні та достатні показники (від 36,9 до 50,6% учнів показали 

задовільний рівень сформованості мислення в процесі рішення проблемних 

задач правознавчого характеру, від 34,3 до 37,2% учнів – задовільний рівень 

правосвідомості. Результати досліджень за критеріями «мотивація до 

саморозвитку» свідчать про те, що найбільша кількість учнів показали 

достатній рівень (від 46,1 до 49,7%) та за критерієм «пізнавальний інтерес, 

здатність до ефективної навчальної праці»  – відповідно, 40,2 – 41,3. Слід 

зазначити, що ці показники тісно корелюють між собою та з показниками 

результатів дослідження рівня правознавчих компетенцій. Цей факт 

обумовлений рівноцінним впливом наявності або відсутності цілісного 

освітнього простору на ці аспекти навчальної діяльності. Дослідження за 

критерієм «рівень творчої діяльності» показало на порядок вищі результати 

(високий –19,7- 23,0%; достатній – від 36,8 до 35,9%; задовільний – від 22,0 

до18,8%), що пояснюється як високим потенціалом творчого розвитку школяра, 

так і орієнтацію на творчість як на вищий рівень навчальних досягнень за 12-

бальною системою оцінювання.   

 Слід відзначити, що концептуально-цільовий базис формування 

цілісного профільно орієнтованого освітнього простору загальноосвітнього 

навчального закладу на даному етапі експерименту є малоефективним: 

більшою мірою він формально існує (концепція та програма розвитку школи) і 

не є об’єднуючим фактором освітньої системи, тим більше формування 

цілісного освітнього простору. Що стосується дослідження за критеріями 

«сформованість концепції інноваційного розвитку профільної освітньої 
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системи» (8,9 – 9,3% для задовільного рівня) та «об’єднання суб’єктів освітньої 

системи навколо спільних цілей» (8,2-9% – задовільний), то практично нульові 

показники високого та достатнього рівнів вказують на відсутність 

концептуального базису розвитку НЗ та плану переходу на новітню 

компетентнісну систему профільної освіти через формування цілісного 

освітнього простору. 

Відповідно до діагностики компетентності вчителів, їх здатності до 

професійного саморозвитку, отримані результати, які свідчать про те, що 

більшість учителів працюють за інформаційно-репродуктивними технологіями, 

у більшості членів педагогічного колективу рівень сформованості теоретико-

практичної бази щодо переходу на компетентнісну модель навчального 

процесу, його змістово-технологічного забезпечення недостатній.  

Якісні показники організаційно-управлінської діяльності є також досить 

низькими. Відсоткові показники рівня «високий» за обома критеріями 

знаходяться на рівні 12-14%. Це обумовлюється тим, що в умовах домінування 

інформаційно-репродуктивної системи освіти спостерігається високий рівень 

директивно-адміністративної системи управління.   

Система експериментального навчання передбачала комплексність 

підходу до формування цілісного профільно орієнтованого освітнього простору 

і формувалася, забезпечуючи інтеграцію: концептуально-цільової складової, 

яка відповідала за визначення стратегії і тактики розвитку освітньої системи; 

інформаційно-методичної, що передбачала попередню методичну підготовку та 

навчання всіх суб’єктів освітньої діяльності;  змістово-технологічну, що 

проектувала зміни у змісті освітньої діяльності загалом, технології навчально-

виховного процесу. Зазначені підходи реалізувалися через: блок правознавчих 

дисциплін, навчальні дисципліни загальноосвітнього спрямування, систему 

позаурочної роботи, а також співпраця з позашкільними установами та 

організаціями. 

Окремо програмувалась системна робота щодо розвитку фахової, 

правознавчої компетентності педагогів, а також компетенцій стосовно теорії  
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інноваційної освіти, практики її реалізації у професійній діяльності, системі 

роботи сучасної загальноосвітнього навчального закладу  профільного типу 

загалом. 

Розроблена програма, блок засадничих позицій, форм та методів 

підвищення управлінської діяльності загальноосвітнього навчального закладу, 

компетенцій її головних суб’єктів у контексті формування загальноосвітнього 

навчального закладу профільного типу. 

Проаналізувавши результати контрольного експерименту та порівнявши 

їх з результатами констатувального, відзначаємо незначне підвищення рівня  

навчальної успішності учнів в усіх групах. В експериментальних групах таке 

підвищення  склало в основному 2 – 3% (від 12,50% до 13,40%), в контрольних  

групах – 0,2% (від 9,50% до12,90%) для високого рівня. Найбільш значущі 

зрушення відбулися в учнів, віднесених до достатнього рівня сформованості 

освітньої діяльності. В експериментальних класах результативність зафіксована 

на рівні 46,90%  –  52,10%,  в той час як в контрольних класах вона становила 

40 – 43%. Аналіз результатів дослідження правових компетенцій на етапі 

контрольного експерименту показав, що як і за критеріями загальноосвітньої 

діяльності, спостерігається помірне, однак більш значуще підвищення 

показників. Наприклад, кількість учнів з достатнім рівнем збільшилася з 

40,30%  –  46,20% (контрольні групи)  до 56,80%  –  61,60% (експериментальні). 

Досить помітний приріст показників за критеріями сформованості 

концептуально-цільової основи розвитку освітньої системи загальноосвітнього 

навчального закладу  профільного типу пояснюється необхідністю мобілізації 

незначної частини суб’єктів освітньої системи (управлінців, найбільш 

активних, компетентних педагогів), а також наявністю в досвіді навчальних 

закладів інноваційного типу концепцій розвитку школи, профільної в тому 

числі. Динаміку росту показників обумовила робота з  визначення 

системотвірних цілей розвитку загальноосвітнього навчального закладу 

задовільного рівня (з 20 до 29, 2%), формування  концепції інноваційного 
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розвитку освітньої системи загальноосвітнього навчального закладу (з 9,3 до 

29,2%), відповідно, зменшення показників низького рівня. 

 За критеріями інформаційно-методичної, змістово-технологічної 

складових на формувальному етапі експерименту продемонстрували також 

позитивні зміни. Підвищення показників рівнів «високий» та «достатній»  за 

усіма критеріями склав приблизно 2% в ЕГ, та менше ніж 0,5% в КГ. За 

критерієм «ефективність взаємовідносин суб’єктів освітньої діяльності» ріст 

показників рівнів «високий» та «достатній» склав в середньому 1,5-2% в ЕГ та 

0,3-0,5% в КГ. 

Аналіз тенденцій розвитку управлінської діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу профільного типу засвідчує позитивні тенденції росту за 

всіма критеріями (наприклад, з 10% до 18,9% для високого рівня, з 13% до 16% 

для достатнього рівня).  

Загалом, результати формувального етапу експерименту свідчать про 

правильність концептуально-теоретичних базових позицій, структурно-

функціональної моделі формування цілісного освітнього профільно 

орієнтованого простору загальноосвітнього навчального закладу, яка отримала 

відповідне змістове, методичне забезпечення. 

Результати дослідницької діяльності з проблематики розділу висвітлено у 

таких авторських працях: [58; 59; 62; 63; 64], а також праці, що представляє 

досвід роботи правового ліцею №2 м. Тернополя (Заради гідності і свободи / 

Автор проекту, упорядник І.В. Іванюк, П.І. Козловський.– Тернопіль: ТзЩВ 

«Терно-граф», 2016.– 120 с.). 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і 

запропоновано нове вирішення наукової проблеми формування профільно 

орієнтованого цілісного освітнього простору загальноосвітнього закладу через 

обґрунтування відповідної структурно-функціональної моделі, змістово-

технологічне забезпечення та організаційно-дидактичні умови її ефективної 

реалізації. 

Отримані в процесі дослідження результати дозволяють зробити такі 

висновки:  

1. У функціональному плані сутність цілісного освітнього простору   

трактується як основа самореалізації особистості в педагогічному процесі, 

базова умова переходу навчального закладу на інноваційні освітні стандарти, 

особистісно орієнтовані технології організації навчально-виховного процесу, а 

також забезпечення саморозвитку  школи як цілісної освітньої системи.   

 Цілісність профільно орієнтованого освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу як системи є результатом узгодженої 

взаємодії складових цієї системи, що уможливлює: актуалізацію механізмів 

саморозвитку відповідних складових; успішне досягнення кінцевого освітнього 

результату – формування компетентного випускника, здатного в подальшому 

набувати компетенції за обраним профілем навчання (профільні компетенції); 

забезпечення суб’єктності учасників освітньої діяльності; формування 

позитивної атмосфери, сприятливого психологічного мікроклімату у 

загальноосвітньому навчальному закладі. З’ясовані теоретичні основи 

формування профільно орієнтованого освітнього простору загальноосвітнього 

навчального закладу: а) визначені та теоретично обґрунтовані системотвірні 

блоки формування цілісного освітнього простору: концептуально-цільовий, 

інформаційно-методичний, змістово-технологічний, організаційно-

управлінський; уточнені та адаптовані до особливостей формування 
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загальноосвітнього навчального закладу профільного типу принципи 

формування цілісного освітнього простору: принцип концептуальності 

формування та розвитку освітнього простору на основі цінностей профільного 

навчання; принцип забезпечення цілеспрямованості та ефективності взаємодії 

суб’єктів освітньої діяльності; принцип забезпечення мобільної мотиваційної 

основи для всіх учасників освітнього простору; принцип орієнтації освітнього 

простору на формування умов, оптимальних для особистісного розвитку, 

саморозвитку старшокласників. 

2. Встановлено, що базові компетенції вчителів, керівників як суб’єктів 

формування освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу 

детермінуються, з одного боку,  чинними правовими актами в галузі освіти, 

освітніми стандартами, а з  іншого, вимогами до реалізації допрофільної 

підготовки і профільного навчання учнів з урахуванням  реальних умов їх 

саморозвитку, самоактуалізації, реалізації творчого потенціалу.  

Також базові компетенції вчителів, керівників визначаються, виходячи з 

головних показників ефективності сучасної загальноосвітнього навчального 

закладу профільного типу: наскільки навчально-виховний процес забезпечує 

суб’єктність, особистісну орієнтованість загальноосвітнього розвитку учня, 

формування та саморозвиток його профільних, навчальних компетенцій, 

визначених за домінуючими пріоритетами; готує її до ефективної пізнавальної 

діяльності, самореалізації в освітньому, життєвому просторах.  Відповідно, 

визначаються та аналізуються такі компетенції вчителів: фахові компетенції 

педагогів щодо визначеного профілю навчання; психолого-педагогічні 

компетенції, що стосуються забезпечення психолого-педагогічного супроводу 

організації педагогічного процесу на компетентнісній основі; організаційно-

управлінські компетенції педагогів, що стосуються організації педагогічного 

процесу, управління процесом його здійснення; методичні компетенції, що 

обумовлюють здатність педагога до ефективної організації педагогічного 

процесу за своїм фахом 
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Такі ознаки як перманентність і цілеспрямованість взаємодії суб’єктів у 

процесі формування профільно орієнтованого цілісного освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу спонукають до самоудосконалення 

вчителів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів.  У цьому контексті 

організаційно-управлінську компетентність визначено як своєрідне інтегральне 

утворення (професійно цінні знання, вміння, особистісні якості), сформоване на 

основі «Я-концепції», що обумовлює здатність керівника, вчителів до 

ухвалення як стратегічних, так і тактичних рішень відповідно до цілей та 

концепції розвитку загальноосвітнього навчального закладу, що 

цілеспрямовано формує профільно орієнтований цілісний освітній простір.  

3. Рівень сформованості цілісного профільно орієнтованого освітнього 

простору школи визначався за групою критеріїв,  які,  відповідно до 

теоретичної частини дослідження, структурно-функціональної моделі 

формування освітнього простору, найбільшою мірою визначають ефективність 

його формування.  Це блоки критеріїв, що відповідають за:  а) успішність 

навчальної діяльності учнів, акцентуючи увагу на профільному спрямуванні 

(рівень загальноосвітніх та профільних компетенцій), визначають суб’єктність 

позиції в навчальній діяльності (здатність вчитися); мотиваційну основа 

навчання, рівень творчої діяльності;  б) рівень професійної діяльності педагогів 

через традиційний комплекс показників якості організації педагогічного 

процесу, забезпечення його профільної спрямованості; мотивації до 

інноваційної діяльності, професійного росту, суб’єктності позиції у розвитку 

освітнього простору;  в) рівень сприятливого психологічного мікроклімату як 

емоційно-конструктивного контенту профільно орієнтованого освітнього 

простору через якість взаємовідносин «керівник-вчитель», «вчитель-вчитель», 

«вчитель-учень»,  «керівник-учень»,  «учень-учень» та ін.,  психологічну 

комфортність, здатність до самореалізації всіх учасників педагогічного 

процесу; г) ефективність організаційно-управлінської діяльності через 

забезпечення демократичного стилю управління всіх рівнів, забезпечення 
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тенденції переходу від управління до самоуправління в процесі розвитку 

цілісного освітнього простору. 

Зважаючи на те, що феномен цілісного освітнього простору є досить 

складним і поліфункціональним, розроблено блоки показників ефективності, 

які мають високий інтегрувальний потенціал і найбільшою мірою визначають 

якість освітніх послуг, інтегрально – якість функціонування цілісного 

профільно орієнтованого освітнього простору. Доведено, що рівень цілісного 

освітнього простору можна визначати через діагностику зазначених блоків 

діяльності, які дають можливість не лише оцінити продуктивність освітньої 

системи, а й отримати такі характеристики, що дадуть можливість комплексно 

її проаналізувати, визначити вагомі досягнення та найбільш проблемні зони 

задля забезпечення ефективності проектування наступного етапу її розвитку. 

Рівень (загальноосвітні та профільний) навчальних досягнень учнів 

діагностувався за окремим блоком показників, виходячи з традиційної 12-

бальної системи оцінювання. 

 Чіткий поділ на рівні дозволяє ефективно корегувати процес розвитку 

освітнього простору, надає інструментарій для аналізу і дидактичного, 

організаційно-управлінського супроводу. 

4.  На основі сутності, структурної організації, базових показників якості 

освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу з певним 

профільним спрямуванням навчання розроблено структурно-функціональну 

модель його розвитку і відповідну програму. За логікою поетапного розвитку 

освітньої системи виокремлено складові, які реалізують функції системотвірних 

на відповідних етапах діяльності: цільова  –   формування блоку цінностей, цілей, 

проектування основи їх реалізації у загальноосвітньому навчальному закладі; 

процесуальна – адекватна організація педагогічного процесу, формування 

реальних компетенцій педагогів, інших суб’єктів освітньої системи на основних 

теоретичних засад інноваційної, компетентнісної освіти; модернізація змісту, 

добір адекватних технологій його реалізації, що детермінує необхідність 

інтеграції змісту навчальних предметів, забезпечує формування загальноосвітніх 
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та профільних компетентностей учнів, об’єднуючи всі навчальні предмети 

навколо реалізації визначених у загальноосвітньому навчальну закладі з 

профільним спрямуванням навчання цілей з використанням позашкільних форм 

роботи; діагностична  – контрольно-аналітична діяльність з визначення 

загальної результативності формування профільно орієнтованого цілісного 

освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу. 

Організаційно-дидактичні умови трактуються як комплекс 

системотвірних зовнішніх параметрів та внутрішніх характеристик, які 

найбільшою мірою визначають ефективність організаційно-дидактичної 

складової формування цілісного профільно орієнтованого освітнього простору, 

забезпечуючи продуктивну взаємодію всіх його суб’єктів та цілеспрямовуючи 

їх зусилля на формування навчального закладу за стандартами компетентнісної 

освіти. При тому визначаються наступні умови:  розвиток профільно 

спрямованої взаємодії та взаємовідносин суб’єктів навчальної діяльності 

школи, забезпечення сприятливого мікроклімату в колективі; забезпечення 

перманентного підвищення професійної компетентності педагогів за 

стандартами та технологіями інноваційної освіти;  забезпечення тенденції 

переходу від управління до самоуправління у всіх сегментах освітньої 

діяльності; посилення суб’єктності позиції керівників, педагогів, учнів у 

визначенні та коректуванні цілей, цінностей, змісту, технологічного 

забезпечення, діагностики якості навчального процесу, освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу. 

Експериментальна перевірка ефективності формування цілісного 

профільно орієнтованого освітнього простору загальноосвітнього навчального 

закладу засвідчила позитивну динаміку розвитку всіх сегментів системи 

відповідно до базових критеріїв якості. Так, зафіксовано незначне підвищення 

рівня  загальної навчальної успішності учнів в усіх групах. Наприклад, для 

високого рівня в експериментальних класах ріст склав в основному 2-3% (від 

12,50% до 13,40%), в контрольних – 0,2% (від 9,50% до12,90%). Діагностика 

рівня правових компетенцій учнів на етапі контрольного експерименту 
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показала очікувану динаміку росту: кількість учнів з достатнім рівнем 

компетенцій збільшилася з 40,30% – 46,20% (контрольні групи)  до 56,80% – 

61,60%  (експериментальні). Досить помітний приріст показників за 

критеріями сформованості ціннісно-концептуальної основи розвитку освітньої 

системи загальноосвітнього навчального закладу профільного типу, зокрема  

визначення системотвірних цілей розвитку НЗ (для задовільного рівня – з 20 до 

29, 2%), формування  концепції інноваційного розвитку освітньої системи 

загальноосвітнього навчального закладу  профільного типу (з 9,3 до 29,2%), 

відповідно, зменшення показників низького рівня. Підвищення показників 

рівнів «високий» та «достатній»  за критеріями інформаційно-розвивальної 

складової склав приблизно 2% в ЕГ, та менше ніж 0,5% в КГ. За критерієм 

«ефективність взаємовідносин суб’єктів освітньої діяльності» ріст показників 

рівнів «високий» та «достатній» склав в середньому 1,5 – 2%  в ЕГ та 0,3 – 0,5% 

в КГ. Аналіз тенденцій розвитку управлінської діяльності школи профільного 

типу засвідчує позитивні тенденції росту за всіма критеріями (наприклад, з 10% 

до 18,9% для високого рівня, з 13% до 16% для достатнього рівня).  

Загалом, результати формувального етапу експерименту свідчать про 

правильність концептуально-теоретичних базових позицій, структурно-

функціональної моделі формування цілісного освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу профільного типу, яка отримала 

відповідне дидактичне,  змістове,  методичне забезпечення. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів формування та 

розвитку цілісного освітнього простору загальноосвітнього навчального 

закладу  профільного типу. Перспективність розробки досліджуваної проблеми 

полягає в обґрунтуванні логіки деталізованого поетапного розвитку освітнього 

простору загальноосвітнього навчального закладу профільного типу, 

максимально враховуючи наявний потенціал, сформований досвід освітньої 

діяльності, а також більш глибокому та системному дослідженні управлінської 

діяльності школи щодо формування системи як цілісності, здатності до 

перманентного саморозвитку.  
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   ДОДАТКИ 

Додатки А 

Додаток А.1. 

Рівень сформованості мислення учнів 

 (результати виконання контрольних завдань) 

 
Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Класи 

Контрольні класи 

К1 Е1 К2 Е2 К3 Е3 К4 Е4 

Високий 8,9 8,6 9,7 7,9 8,1 7,5 9,4 10,4 

Достатній 33,2 35,4 37,7 29,5 31,6 24,7 40 39,7 

Задовільний 41,3 40,2 38,3 48,2 44,2 50,6 36,9 37,8 

Низький 16,6 15,8 14,7 14,4 16,1 17,2 13,7 12,1 

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Додаток А.2. 

Рівень правосвідомості школярів 

Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Класи 

Контрольні, експериментальні 

К1 Е1 К2 Е2 К3 Е3 К4 Е4 

Високий 9,7 13 11,6 9,5 10,7 8,3 9,4 12,4 

Достатній 27,7 32,2 30,9 32,6 33,6 29,4 37,4 40,2 

Задовільний 35,3 34,3 38,3 36,6 36 37,2 35,9 35,2 

Низький 27,3 20,5 19,2 21,3 19,7 25,1 17,3 12,2 

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Додаток А.3. 

Мотивація до саморозвитку 

Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Класи 

Контрольні, експериментальні класи 

К1 Е1 К2 Е2 К3 Е3 К4 Е4 

Високий 10,1 9,5 8,7 9 8,4 7,9 9,4 10,8 

Достатній 25,7 22,5 27,1 31,1 22,7 22,3 34,9 35,6 

Задовільний 45,2 49,7 44,5 41,3 48,2 48,5 38,7 38,1 

Низький 19 18,3 20,7 18,6 20,7 21,3 17 15,5 

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Додаток А.4. 

Пізнавальний інтерес, здатність до ефективної навчальної праці учнів 

 

Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Класи 

К1 Е1 К2 Е2 К3 Е3 К4 Е4 

Високий 8,9 9 9,3 9 9,7 8,4 9,9 10,5 

Достатній 26,4 25 27,3 31,1 25,4 22,3 27,4 34,4 

Задовільний 44,6 48,4 42,8 41,3 45,4 48,5 45,3 39 

Низький 20,1 17,6 20,6 18,6 19,5 20,8 17,4 16,1 

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Додаток А.5. 

Рівень творчої діяльності учнів 

 

Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Класи 

К1 Е1 К2 Е2 К3 Е3 К4 Е4 

Високий 19,7 23 21,6 22,2 20,6 21 23,4 23,9 

Достатній 42,7 37,9 38,9 38,9 38,1 36,5 39 40,7 

Задовільний 25,1 23,4 23,9 22,9 23,5 25,1 21,9 21,6 

Низький 12,5 15,7 15,6 16 17,8 17,4 15,7 13,8 

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Додаток А.6. 
 

Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Наявність системо твірних цілей розвитку профільного НЗ 

Контрольні школи Експериментальні школи 

К1 Е1 К2 Е2 

Високий  0 0 0 0 

Достатній 0 0 0 0 

Задовільний 28,8 29,4 32,5 27,9 

Низький 71,2 70,6 67,5 72,1 

Усього 100 100 100 100 
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Додаток А.7. 
 

Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Сформованість концепції інноваційного розвитку освітньої 

системи профільного типу 

Контрольні школи Експериментальні школи 

К1 Е1 К2 Е2 

Високий  0 0 0 0 

Достатній 0 0 0 0 

Задовільний 9,3 8,9 11,2 10,4 

Низький 90,7 91,1 88,8 89,6 

Усього 100 100 100 100 

 

 

Додаток А.8. 

Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Об’єднання суб’єктів освітньої системи навколо спільних цілей 

Контрольні школи Експериментальні школи 

К1 Е1 К2 Е2 

Високий  0 0 0 0 

Достатній 0 0 0 0 

Задовільний 9 8,2 10,7 9,6 

Низький 91 91,8 89,3 90,4 

Усього 100 100 100 100 

 

 

 

Додаток А.9. 

Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Ефективність педагогічного процесу 

Контрольні школи Експериментальні школи 

К1 Е1 K2 Е2 

Високий  18 18,8 20,3 19,4 

Достатній 20 21 23,4 22,7 

Задовільний 22,9 21,2 21,2 20,6 

Низький 39,1 39 35,1 37,3 

Усього 100 100 100 100 
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Додаток А.10. 

Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Мотивованість до інноваційної діяльності, професійного росту 

Контрольні школи Експериментальні школи 

К1 Е1 K2 Е2 

Високий  17 18,1 19,8 18,4 

Достатній 24 25,3 27,6 24,9 

Задовільний 24,6 23,1 22,1 20,8 

Низький 34,4 33,5 30,5 35,9 

Усього 100 100 100 100 

 

 

Додаток А.11. 

Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Суб’єктність позиції у розвитку освітнього простору 

профільного НЗ 

Контрольні школи Експериментальні школи 

К1 Е1 K2 Е2 

Високий  7,3 6,2 8,7 8,1 

Достатній 15,4 16,2 17,6 15,9 

Задовільний 20,3 21,4 22,4 23,1 

Низький 57 56,2 51,3 52,9 

Усього 100 100 100 100 

 

 

 

Додаток А.12. 

Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Ефективність взаємовідносин суб’єктів освітньої діяльності 

Контрольні школи Експериментальні школи 

К1 Е1 K2 Е2 

Високий  7,8 8,4 9,6 9,1 

Достатній 11,7 12,9 13,8 13 

Задовільний 29,4 28,3 31 30,6 

Низький 51,1 50,4 45,6 47,3 

Усього 100 100 100 100 
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Додаток А.13. 

Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Ефективність співпраці у підготовці та проведенні заходів 

Контрольні школи Експериментальні школи 

К1 Е1 K2 Е2 

Високий  41 39,4 42,7 41,1 

Достатній 23,9 25,2 25,9 24,5 

Задовільний 23,7 24,8 24 25,1 

Низький 11,4 10,6 7,4 9,3 

Усього 100 100 100 100 

 

Додаток А.14. 

Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Комфортність самопочуття, здатність до самореалізації 

Контрольні школи Експериментальні школи 

К1 Е1 K2 Е2 

Високий  12,9 12,1 13,4 12,9 

Достатній 15,4 16,3 17,7 16,1 

Задовільний 20,1 21 23,9 21,8 

Низький 51,6 50,6 45 49,2 

Усього 100 100 100 100 

 

Додаток А.15. 

Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Демократичний стиль управління всіх рівнів («Керівник-

учитель», «учитель-учень») 

Контрольні школи Експериментальні школи 

К1 Е1 K2 Е2 

Високий  12 13,3 14,3 13,1 

Достатній 18,7 18,4 19,9 19 

Задовільний 32 32,1 34,7 33,6 

Низький 37,3 36,2 31,1 34,3 

Усього 100 100 100 100 

 

Додаток А.16. 

Показники  

у відсотках 

 

Рівні 

Тенденція переходу від управління до самоуправління 

Контрольні школи Експериментальні школи 

К1 Е1 K2 Е2 

Високий  13,3 13,2 14,6 14 

Достатній 14,7 15,4 18,7 16,4 

Задовільний 14 13,5 15,1 14,7 

Низький 58 57,9 51,6 54,9 

Усього 100 100 100 100 
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Додаток Б.1. 

Анотований перелік програм 

Технологія досягнення професійного успіху 

Програма спеціального курсу для учнів 10-11 класів 

Автор – Іванюк Інна Володимирівна, директор ТНВК ШПЛ №2, вчитель 

вищої категорії, «Вчитель-методист». 

Мета курсу – формування правознавчих життєвих компетентностей, що 

необхідні для досягнення професійного успіху та активного громадянина , 

патріота своєї держави 

Курс робить спробу реалізувати завдання формування успішності 

підлітків, підготувати їх до дорослого життя, навчити вирішувати особисті й 

професійні проблеми, що виникають у житті, сформувати в них високу 

правосвідомість та правову культуру  

 

Додаток Б.2. 

Орієнтовна програма 

підготовки педагогічних працівників 

до інноваційної діяльності 

Запровадити систему заходів щодо мотивації пошуково-дослідницької, 

інноваційної діяльності педагогічних працівників (пропаганда новаторського 

досвіду, творчі портрети вчителів-новаторів, інформація про хід реалізації 

обласної науково-методичної програми «Запровадження інноваційних 

педагогічних технологій в навчально-виховний процес»  у районі тощо). 

Організувати інформаційний супровід пошукової, інноваційної діяльності 

педагогів (створення банку педагогічних ідей, освітніх інновацій, кращого 

досвіду). 

Здійснити систему заходів (семінари-практикуми, методичні рекомендації 

тощо) щодо вироблення вмінь педагогічної рефлексії власного досвіду (описати 
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свій досвід, виділивши в ньому основні педагогічні ідеї, творчу новизну, 

результативність, особливості технології). 

Розвивати діагностико-прогностичну діяльність з виявлення творчо 

працюючих учителів, схильних до продукування нових ідей та технологій. 

Спрямувати підвищення кваліфікації на розвиток методологічних знань, 

інноваційних, дослідницьких умінь педагогічних працівників. 

Запровадити моніторинг готовності вчителів до інноваційної діяльності, 

стимулювати самооцінку та самокорекцію даного виду діяльності (виявлення 

особливостей власної технології, можливостей підвищення інноваційного 

потенціалу власної професійної діяльності). 

Включити у зміст підвищення кваліфікації проблематику з нормативно-

правової бази інноваційної діяльності та організації педагогічних досліджень, 

підготувати відповідні рекомендації. 

Проводити методичне навчання на обласному, районному та шкільному 

рівнях з проблем педагогіки інновацій та методології і методики інноваційної 

діяльності. 

Створити та організувати роботу диференційованих творчих груп 

учителів, що володіють різною мірою знань з педагогічної інноватики. 

Забезпечити консультативну допомогу окремим учителям, педагогічним 

колективам на етапі вибору проблеми та конструювання плану індивідуальної 

чи колективної пошукової діяльності. 

Надати допомогу вчителям у розробці планів-проспектів, програм, 

моделей інноваційної пошукової діяльності. 

Створити сприятливий психолого-педагогічний клімат для діяльності 

педагогів-новаторів, інноваційне освітнє середовище в закладах освіти.  

Забезпечити стимулювання інноваційного пошуку, його науково-

методичну підтримку, репрезентацію досвіду, висвітлення проміжних 

результатів у методичних виданнях. 

Створити управлінські умови для закріплення пошукової діяльності 

педагогів-новаторів: робота з керівниками шкіл за темою «Програма підготовки 
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вчителя-новатора», забезпечення зв’язків між творчими колективами педагогів 

та науковцями, координація науково-дослідницької та експериментальної 

роботи в області, районі, місті. 

Забезпечити експертизу матеріалів, за якими педагог-новатор (колектив 

навчального закладу) здійснюватиме інноваційну освітньо-виховну діяльність; 

експертизу практичних результатів інноваційної діяльності та окремих новацій, 

що виникають як результат діяльності педагога-дослідника. 

Окремі теми програми варіюються, залежно від емпіричної і теоретичної 

міри володіння вчителем дослідницькою культурою. 

 

Додаток Б.3. 

Перелік питань для оцінки  

інноваційних навчальних програм 

1. Чому виникла потреба у створенні навчальної програми (немає 

аналогів, курс абсолютно новий; існуючі програми не задовольняють) 

2. На основі чого створена пропонована програма  (на основі власних 

підходів і досвіду, якому немає аналогів)? 

3. В чому відмінність розробленої програми від існуючих, в чому її 

особливості, оригінальність? 

4. Чи забезпечує реалізація запропонованої програми обов’язкові вимоги 

державних стандартів? 

5. Які (конкретно) нові результати будуть досягнуті при роботі за новою 

програмою (більш високий рівень знань, умінь і навичок, розвиток світогляду, 

ціннісних орієнтацій, креативність мислення;  економія часу і зусиль; 

підвищення рівня мотивації навчальної діяльності та ін.)? 

6. За рахунок чого в програмі передбачається досягнення бажаних 

високих і нових результатів (чи забезпечується змістом програми виховна, 

розвиваюча, ціннісна, діяльнісна, комунікативна, самоосвітня, оздоровча 

направленість; які можливості для індивідуалізації і диференціації навчання, 

врахування пізнавальних інтересів і нахилів учнів; доступність навчання; 
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культуровідповідність навчання, його реґіональна, національно-етнічна 

спрямованість, повнота сприйняття і засвоєння матеріалу; економічність, 

відповідність матеріалу наявному навчальному часові; спрямованість на більш 

важливі, пріоритетні для даної галузі знань компоненти, сучасність, 

актуальність, зв’язок з життям; можливість координації та інтеграції з іншими 

програмами; репрезентативність програми, її здатність гідно представляти зміст 

відповідної галузі знань і т.п.? 

7. Які  труднощі можливі під час реалізації нової програми і як 

передбачається їх долати, попереджувати, компенсувати? 

8. Чи супроводжується дана програма іншими компонентами навчально-

методичного комплексу (підручник, збірник задач, інші посібники, методичні 

розробки для вчителя і учнів і т.п.)? Якщо ні, то яким чином передбачається 

вирішувати дану проблему? 

9. Які педагогічні технології, домінуючі форми організації даної 

програми? Чи готові автори до їх ефективного використання? 

10. Чи виконуються основні вимоги до оформлення, побудови 

інноваційної навчальної програми (наявність пояснювальної записки, яка 

містить концепцію навчального курсу, його специфіку; структурування курсу 

за розділами і темами; розумність дозування часу на вивчення різних елементів 

програми; чіткість вимог до очікуваних результатів навчання та ін.)? 

11. Чи вимагає програма дослідницько-експериментальної перевірки, 

якщо так, то як передбачається її здійснити? 

12. Яка допомога зі сторони адміністрації школи, запрошених спеціалістів 

необхідна для доопрацювання програми, її експертизи, перевірки? 

 

Додаток Б.4. 

Конспект уроку інноваційного типу 

Тема. Суди загальної юрисдикції: система, компетенція, спеціалізація. 

Державна судова адміністрація. 
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Мета. Сприяти засвоєнню учнями нових знань про компетенцію, систему судів 

загальної юрисдикції, ознайомити з повноваженнями державної судової 

адміністрації, продовжити роботу з документами, виховувати 

справедливість, чесність, законопослушність. 

Тип уроку. Урок – взаємонавчання. 

Обладнання. Таблиці апеляційних судів в Україні та повноваження 

апеляційних судів, підготовлені тексти документів про повноваження 

судів загальної юрисдикції. 

Перебіг уроку 

І. Вступне слово вчителя 

Уявімо ситуацію, що нам необхідно звернутися до суду. Яка 

послідовність звернення, до яких судів будемо звертатися? Які повноваження 

державної судової адміністрації?  

Давайте ми сьогодні дамо відповіді на поставлені запитання. 

ІІ. Вивчення нового матеріалу 

Вчитель об’єднує учні в чотири групи по 5-6 чоловік. Учні між собою 

розподіляють ролі: доповідача, секретаря, консультанта, писаря, тощо. Роздає 

кожній групі надрукований текст, де висвітлений зміст – відповідь на поставлені 

запитання.  

Документ 1 

Суди загальної юрисдикції здійснюють правосуддя шляхом розгляду  і 

вирішення цивільних, кримінальних, адміністративних та інших справ. 

Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, 

народні засідателі й присяжні. Судочинство здійснюється суддею одноособово, 

колегією суддів чи судом присяжних.  

Система судів загальної юрисдикції: 

 місцеві суди; 

 апеляційні суди, Апеляційний суд України; 

 Касаційний суд України; 
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 Вищі спеціалізовані суди; 

 Верховний суд України. 

Найвищим судовим органом в наведеній системі судів загальної 

юрисдикції є Верховний суд України. 

Військові суди належать до загальних судів і здійснюють правосуддя у 

Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених 

відповідно до закону. Спеціалізованими судами є господарські, адміністративні 

та інші суди визначені як спеціалізовані. 

Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються Президентом 

України за поданням Міністра юстиції України, погодженим з Головою 

Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого 

суду. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна адміністративно-

територіального устрою,  передислокація військ. Кількість суддів у судах 

визначається Президентом України за поданням Голови Державної судової 

адміністрації, погодженим з Головою Верховного Суду України або головою 

відповідного вищого спеціалізованого суду, з урахуванням обсягу роботи суду 

та в межах видатків, затверджених в Державному бюджеті України на 

утримання судів.  

Місцевими загальними судами є: 

 районні; 

 районні у містах; 

 міські; 

 міськрайонні; 

 військові суди гарнізонів. 

Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, голови та заступника 

голови суду. Вони обираються на посаду строком на п’ять років з числа суддів 

та звільняються з посади Президентом України за поданням Головою 

Верховного Суду України на підстав рекомендації Ради суддів України. 

Повноваження місцевого суду: 
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1. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені 

процесуальним законом до його підсудності. 

2. Місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, 

а також справи про адміністративні правопорушення. 

3. місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з  

господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним 

законом до їх підсудності. 

4. Місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, 

пов’язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого 

самоврядування, крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового 

управління, розгляд яких здійснюють військові суди. 

5. Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також 

порядок їх розгляду визначається процесуальним законом. 

 

Документ 2 

 Апеляційні суди. У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють 

загальні та спеціалізовані апеляційні суди. 

 Апеляційними загальними судами є: апеляційні суди областей, апеляційні 

суди міст Києва та Севастополя, апеляційний суд Автономної республіки Крим, 

військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд військово-Морських Сил 

України, Апеляційний суд України.  
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 Апеляційні суди, до складу яких входять судді, голова суду та його 

заступники, наділені повноваженнями розглядати справи в апеляційному 

порядку. А також визначені законом справи у першій інстанції, крім цього вони 

повинні надавати методичну допомогу у застосуванні законодавства місцевим 

судам, вести та аналізувати судову статистику, вивчати та аналізувати судову 

практику. 

 Найважливішою функцією апеляційних судів є перегляд судових рішень 

та ухвал за скаргами сторін та інших осіб, які брали участь у розгляді справи 

судом першої інстанції а також за поданням прокурора, який брав участь у 

розгляді справи судом першої інстанції а також за поданням прокурора, який 

брав участь у розгляді справи. 

 Повноваження апеляційних судів. 

спеціалізовані 

апеляційні 

господарські суди 

апеляційні 

адміністративні 

суди 

апеляційні суди областей 

апеляційні суди міст Києва і 

Севастополя 

апеляційний суд АР Крим 

Військові апеляційні суди 

регіонів 

апеляційний суд Військово- 

Морських Сил України 

Апеляційний суд України   
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Апеляційний суд України 

загальні 
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1. Розгляд справ в апеляційному порядку відповідно до процесуального 

закону. 

2. Розгляд по першій інстанції справ визначений законом, крім апеляційних 

господарських справ. 

3. Ведення та аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової 

практики. 

4. Надання методичної допомоги у застосуванні законодавства місцевим 

судом. 

5. Здійснюють інші повноваження, передбачені законом. 

Розгляд справ в апеляційному порядку здійснюються в складі трьох 

суддів апеляційного суду. Право на оскарження в апеляційному порядку 

рішення суду першої інстанції повністю або частково мають сторони, а також 

інші особи та прокурор, які брали участь у розгляді справи. Апеляційні скарги, 

апеляційне подання прокурора на рішення суду першої інстанції можуть бути 

подані протягом одного місяця з наступного дня після проголошення рішення. 

Апеляційна скарга, апеляційне подання подаються через суд першої інстанції, 

який розглядав справу.  

При розгляді справи в апеляційній інстанції суд перевіряє законність і 

обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної 

скарги, апеляційного подання прокурора. Суд апеляційної інстанції може 

встановлювати нові факти, досліджувати нові докази, які, на думку осіб, що 

беруть участь у справі, судом першої інстанції досліджувались з порушенням 

встановленого порядку. У суді апеляційної інстанції сторони мають право 

укласти мирну угоду відповідно до загальних правил про цю процесуальну дію, 

незалежно від того, хто подав апеляційну скаргу. Суд апеляційної інстанції 

відхиляє апеляційну скаргу, апеляційне подання прокурора, якщо встановлює, 

що суд першої інстанції постановив рішення з додержанням вимог 

матеріального і процесуального права. 

Рішення або ухвали за апеляційною скаргою, апеляційним поданням 

прокурора, постановлені судом апеляційної інстанції набирають чинності 
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негайно після їх ухвалення. З Ухваленням рішення або ухвали апеляційної 

інстанції, рішення або ухвали суду першої інстанції втрачають свою чинність. 

Документ 3 

Касаційний суд України діє у складі суддів, обраних на посаду 

безстроково голови суду та його заступників. У складі Касаційного суду 

України діють судові палати: судова палата у цивільних справах, судова палата 

у кримінальних справах, військова судова палата. 

Згідно із ст.320 ЦПК, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а 

також прокурор і особи, які не брали участь у справі, коли суд вирішував 

питання щодо їх права і обов’язків, мають право оскаржити у касаційному 

порядку рішенні і ухвали, постановлені судом першої інстанції, які були 

предметом розгляду суду апеляційної інстанції, а також ухвали та рішення суду 

апеляційної інстанції. Касаційна скарга, касаційне подання прокурора 

подається протягом одного місяця з дня проголошення ухвали або рішення суду 

апеляційної інстанції. Підставами касаційного подання є неправильне 

застосування судом норм чинного законодавства, порушення норм 

процесуального права. 

Справи, які розглядає Касаційний суд України: 

 наведені в скарзі, поданні прокурора доводи містять ознаки 

неправильного застосування судом норм процесуального права, що тягне 

скасування ухваленого рішення; 

 у касаційному провадженні суду перебуває справа аналогічного 

характеру; 

 суд допустив інше застосування закону ніж касаційна інстанція при 

розгляді справи аналогічного характеру; 

 справа у першій інстанції розглянута апеляційним судом (ст. 328 

ЦПК); 

Касаційне подання прокурора подається через суд першої інстанції, в 

якому зберігається справа. 
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У касаційному порядку справа розглядається не менше як двома 

третинами суддів судової колегії в цивільних справах. Суд касаційної інстанції 

має право:  

1. Постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги, касаційного 

подання прокурора; 

2. Постановити ухвалу про повне або часткове скасування 

оскарженого судового рішення і направити справу на новий розгляд у суд 

першої або апеляційної інстанції; 

3. Постановити ухвалу про скасування оскаржуваного рішення і 

залишити в силі судове рішення, що було помилково скасовано судом 

апеляційної інстанції. 

4. Постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити 

провадження в заведеній цивільній справі або залишити заяву без розгляду. 

5. Змінити рішення по суті справи не передаючи її на новий розгляд. 

Ухвалені судом касаційної інстанції рішення або ухвали набирають 

чинності після їх ухвалення й оскарженню не підлягають. Після закінчення 

касаційного провадження справа направляється в суд першої інстанції, який 

відкрив провадження у справі (ст.347 ЦПК). 

 

Документ 4 

Державна судова адміністрація становить систему органів, що 

складаються з Державної судової адміністрації України та територіальних 

управлінь державної судової адміністрації. Державна судова адміністрація 

України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює організаційне 

забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, а також інших органів та 

установ судової системи відповідно до законодавства. Організаційне 

забезпечення діяльності Верховного Суду України та вищих спеціалізованих 

судів здійснюється апаратами цих судів. Територіальне управління державної 

судової адміністрації утворюється в Автономній республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі. Територіальні управління державної судової 
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адміністрації підпорядковуються Державній судовій адміністрації України. У 

структурі Державної судової адміністрації утворюється структурний підрозділ 

по управлінню організаційним забезпеченням військових суддів. Посадові 

особи державної судової адміністрації є державними службовцями. Державна 

судова адміністрація України є юридичною особою, має печатку із 

зображенням державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний 

баланс та рахунки в установах банку.  

Повноваження державної судової адміністрації: 

1. Забезпечує належні умови діяльності судів загальної юрисдикції, 

кваліфікаційних комісій суддів, органів суддівського самоврядування, 

Академій суддів України. 

2. Вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у 

встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення. 

3. Вивчає кадрові питання апарату суддів, прогнозує необхідну 

потребу у спеціалістах, здійснює через Міністерство юстиції України та інші 

органи замовлення на підготовку відповідних спеціалістів. 

4. Веде статистичний і персональний облік даних про кадри судів, 

готує матеріали щодо призначення, обрання та звільнення суддів. 

5. Забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації суддів і 

працівників апарату судів, створює систему підвищення кваліфікації. 

6. Організовує роботу по веденню судової статистики, діловодства та 

архіву; контролює стан діловодства в судах загальної юрисдикції. 

7. Організовує проходження навчальної практики в судових установах 

і розробляє відповідні програми. 

8. Готує матеріали для формування пропозицій щодо бюджету судів 

та здійснює заходи щодо їх фінансування відповідно до цього закону; 

9. Виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів у 

випадках, передбачених законом. 

10. Здійснює матеріальне і соціальне забезпечення суддів, у тому числі 

у відставці, а також працівників апарату судів. 
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11.  Забезпечує медичне обслуговування і санітарно-курортне 

лікування суддів та працівників апарату судів, вживає заходів щодо 

забезпечення благоустроєним житлом. 

12.  Забезпечує у взаємодії з органами суддівського самоврядування, 

судами та іншими правоохоронними органами незалежність, недоторканість і 

безпеку суддів. 

13.  Організовує і фінансує будівництво і ремонт будинків та 

приміщень судів, а також організовує їх технічне оснащення. 

14.  Організовує впровадження в судах комп’ютеризації для 

судочинства, діловодства та інформаційно-нормативного забезпечення судової 

діяльності; забезпечує суди необхідними технічними засобами фіксування 

судового процесу. 

15.  Здійснює зв’язки з відповідними органами та установами, в тому 

числі інших держав, з метою вдосконалення організаційного забезпечення 

діяльності судів. 

16.  Організовує діяльність служби судових розпорядників. 

17.  Разом з Радою суддів України визначає нормативи навантаження 

суддів усіх рівнів та виробляє пропозиції щодо кількості суддів у відповідних 

судах. 

18.  Здійснює інші повноваження визначені законом. 

Учні опрацьовують даний матеріал до 10 хвилин. Після цього 

застосовується метод «ажурної пилки». Обмінюються лідерами груп і 

повідомляють про вивчення.  

ІІІ. Закріплення нових знань. 

Вчитель коментує, слідкує за часом, сприяє підведенню підсумків. 

Запитання для закріплення нового матеріалу. Застосовується «метод-

прес», учні швидко і чітко відповідають на запитання. 

- Що таке судова влада? 

- Чим займається Апеляційний суд України? 

- Назвіть справи, які розглядає Касаційний суд України. 
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- Що являє собою Державна судова адміністрація? 

На допомогу вчителю можна створити групу арбітрів, які будуть стежити 

за відповіддю учасників гри. 

IV. Підсумок уроку. 

В кінці уроку вчитель підводить підсумки уроку, виставляє відповідні 

бали, задає домашнє завдання. 

- Опрацювати документи теми, вміти коментувати основні положення. 

 

Додаток В.1. 
 

Анкети по вивченню мотивації навчальної діяльності старшокласників у 

процесі профільного навчання 

 

1. Як Ви вважаєте, чи цікаво Вам навчатись за обраним профілем?  (потрібне 

підкресліть) 

а)  дуже цікаво; 

б)  завжди цікаво; 

в)  цікаво, але не завжди; 

г)  цікаво на уроках іншого рівня (що не відповідає обраному); 

д)  не цікаво. 

2. Як Ви вважаєте, що спонукає Вас до навчання? (Потрібне підкресліть) 

а) інтерес до змісту матеріалу, що вивчається; 

б) бажання дізнатись якомога більше; 

в) бажання подолати труднощі навчання і отримати почуття      задоволення; 

г) бажання вступити до вищого навчального закладу; 

є) бажання отримати хорошу оцінку;  

д) почуття обов’язку; 

ж) бажання завоювати престиж серед однокласників; 

з) страх перед поганою оцінкою; 

і) бажання уникнути неприємностей від батьків і учителів.    
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3. Чи реалізуєте Ви свої можливості на уроках та при виконанні домашніх 

завдань? (Потрібне підкреслити.) 

а) реалізую повністю; 

б) реалізую частково; 

в) майже ні; 

г) зовсім не реалізую. 

 

Додаток В.2. 

Анкета 

1. Порівняйте, чи змінились за вказаний термін причини, що спонукають  Вас 

до навчання? 

2. Чи стало Вам цікавіше навчатись? 

3. Чи буває Вам на уроках цікаво? 

4. Порівняйте, чи стали Ви більше реалізувати свої можливості, здібності на 

уроках та при виконанні домашніх завдань? 

5. Порівняйте, чи стали Ви краще встигати в засвоєнні матеріалу на уроках? 

6. Чи стали Ви менше потребувати допомоги на уроках? 

7. Порівняйте, чи стали Ви краще реалізовувати свої можливості на уроках та 

при виконанні домашніх завдань? 

8. Як змінились причини, що спонукають Вас до навчання (вкажіть, які були 

причини і які стали зараз): 

а)  бажання уникнути неприємностей від батьків та учителів; 

б)  страх перед поганою оцінкою; 

в)   бажання завоювати престиж серед однокласників; 

г)   бажання отримати хорошу оцінку; 

д)   почуття обов’язку; 

є)  бажання вступити до вищого навчального закладу; 

ж) бажання подолати труднощі навчання і отримати почуття      задоволення; 

з)   бажання дізнатись якомога більше; 

і)   інтерес до змісту матеріалу, що вивчається.  
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9. Які нові інтелектуальні досягнення на Вашу думку у Вас з’явились? 

10. Чи задоволені Ви досягнутим рівнем оволодіння знань? Яких нових 

результатів Ви хотіли б ще досягнути? 

11. Які фактори Вам заважають у навчанні? 

 

Додаток В.3. 

Показники оцінки 

готовності вчителя до інноваційної діяльності 

(О.Г. Козлова) 

Показники 

оцінки 
Параметри 

оцінки 
Ознаки виявлення параметрів 

Мотиваційна 

готовність 
Готовність до змін Творчо-перетворююче ставлення до дійсності; відхід від 

нормативів. 
Усвідомлення необхідності в інноваційній діяльності. 
Позитивне сприйняття власного минулого досвіду в 

контексті інноваційної діяльності. 
Узгодженість власних цілей з проблемами інноваційної 

діяльності. 
Готовність до участі в проектуванні нових освітніх систем. 

Сприйнятливість до 

нововведень 
Відкритість внутрішнього світу вчителя культурі, 

суспільству. 
Здатність до подолання стереотипів у педагогічній 

діяльності. 
Готовність до подолання творчих невдач. 
Рівень включеності в інноваційні рішення. Самостійність у 

прийнятті рішень. 
Подолання психологічних бар’єрів. 

Технолого-

педагогічна 

підготовленість 

Теоретико-

методологічна 

обізнаність 

Наявність глибоких теоретичних знань і вмінь з предмета. 
Уміння співвідносити з базовими знаннями свою 

практику, вдосконалювати на основі базових знань власну 

практичну діяльність. 
Наукова обґрунтованість, включення нових ідей у 

практику. 
Концептуальність, можливість розповсюдження і 

використання розроблених ідей. 
Органічне поєднання інноваційної діяльності та особистої 

культури. 
Технологія 

прийняття рішення 
Уміння використовувати способи вирішення аналітико-

рефлексивних, конструктивно-прогностичних, 

організаційно-діяльнісних, оцінювально-інформаційних, 

корекційно-регулюючих педагогічних завдань. 
Уміння здійснювати вибір інноваційної проблеми і теми. 
Володіння евристичними методами розв’язання проблеми. 
Володіння методикою складання авторських програм, 

навчальних планів, моделювання та конструювання 

елементів уроку. 
Володіння способами модернізації, систематизації засобів 

навчання. 

 Технологія Уміння оперувати категоріями: мета, завдання, проблема, 
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пошукової 

діяльності 
задум, гіпотеза, інструментарій дослідження. 
Уміння складати розгорнуту програму експерименту. 
Застосування засобів діагностики, корекції просування 

учнів у навчанні та розвитку. 
Володіння методикою педагогічного експерименту. 

Ставлення до 

педагогічної 

діяльності 

Ціннісне ставлення 

до педагогічної 

діяльності 

Розуміння й оцінка цілей та завдань педагогічної 

діяльності. 
Усвідомлення цінностей педагогічних знань. 
Визнання цінності суб’єкт-суб’єктних стосунків. 
Задоволення педагогічною працею. 

Професійне 

самовдосконалення 
Прагнення до самореалізації, до втілення в професійну 

діяльність намірів та способу життя. 
Інтегративність видів педагогічної культури. 
Усвідомлення свого індивідуального стилю з позицій 

педагогічної культури. 
Творче перетворення середовища розвитку учнів. 
Ступінь узагальнення результатів роботи (на рівні школи, 

району, регіону, країни). 
Комунікативна 

культура 
Уміння встановлювати гуманістичні особистісно 

орієнтовані стосунки з учнями, батьками, колегами. 
Уміння терпляче ставитися до інших точок зору, вести 

діалог. 
Уміння застосовувати компромісні рішення. 
Орієнтація на визначення позитивних якостей, сильних 

сторін, значущості іншого. 
Уміння контролювати власний емоційний стан. 
Наявність установки на реалізацію здібностей кожного 

учня, на встановлення комфортного мікроклімату в 

педагогічному процесі. 
Повага до самого себе, вміння використовувати власні 

сильні сторони в організації і реалізації педагогічного 

процесу. 

 

 

Додаток В.4. 

Опитувальний лист для оцінки якостей, необхідних для 

інноваційної педагогічної діяльності 

(Є.В. Макагон) 

Усвідомлення мети власної діяльності і своєї ролі в дослідно-

експериментальній роботі. 

Творча спрямованість особистості педагога (рівень креативності). 

Володіння методикою організації і проведення  дослідно-

експериментальної роботи. 

Знання педагогічних технологій. 

Моделювання нового педагогічного досвіду шляхом проведення 

самостійного дослідження. 
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Володіння навичками особистісно-орієнтованої взаємодії в навчальному 

середовищі. 

Вміння оцінити свій індивідуальний стиль і побудувати план розвитку 

своєї інноваційної діяльності. 

Усвідомлення творчої спрямованості інноваційної діяльності. 

Прогностичні здібності педагога. 

 

Додаток В.5. 

Карта експертизи та оцінки 

вмінь творчої та дослідно-пошукової діяльності 

(за Макагон Є.В.) 

Параметри оцінки Самооцінка Експертна  

оцінка 
1. Розуміння сутності педагогічних інновацій та рівнів творчої 

діяльності вчителя.  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2. Уміння аналізувати наявні педагогічні інновації, зіставляти їх 

із власними інтересами і досягненнями, використовувати у 

власній педагогічній діяльності. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3. Уміння формулювати мету та завдання власної дослідно-

експериментальної діяльності. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4. Володіння методикою організації та проведення дослідно-

експериментальної роботи в школі. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5. Уміння розробляти показники та критерії ефективності 

педагогічного експерименту. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6. Рівні участі педагога в творчій діяльності:   
6.1. Участь у колективному педагогічному дослідженні. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
6.2. Створення власних інноваційних розробок. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
6.3. Організація роботи проблемно-пошукової групи. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
6.4. Участь у роботі школи педагогічної майстерності, творчих 

групах тощо. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6.5. Проведення відкритих заходів, участь у роботі семінарів, 

практикумів тощо. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

 

Додаток В.6. 

Методика діагностування особистості «Мотивація до успіху» 

Т. Элерса 

Оцінюється ступінь прагнення досягти мети, успіху. 

Інструкція. Пропонується низка запитань, на кожний з яких слід 

відповідати «так» або «ні». 
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Текст опитувальника 

1. Якщо між двома варіантами є вибір, його краще зробити швидше, 

ніж відкладати на потім. 

2. Мене дратує, якщо я помічаю, що не можу на 100% виконати 

завдання. 

3. Коли я працюю, це виглядає так, ніби я все ставлю на карту. 

4. Якщо виникає проблемна ситуація, найчастіше я приймаю рішення 

одним з останніх. 

5. Якщо два дні підряд у мене немає справи, я втрачаю спокій. 

6. Іноді мої успіхи нижчі за середні. 

7. Я вимогливіший до себе, ніж до інших. 

8. Я доброзичливіший за інших. 

9. Якщо я відмовляюся від складного завдання, згодом засуджую себе, 

оскільки знаю, що в ньому я добився б успіху. 

10. У процесі роботи я потребую невеликих пауз для відпочинку. 

11. Старанність – це не головна моя риса. 

12. Мої досягнення в роботі не завжди однакові. 

13. Інша робота притягає мене більше тієї, якою я займаюсь. 

14. Осуд стимулює мене сильніше за похвалу. 

15. Знаю, що колеги вважають мене діловою людиною. 

16. Подолання перешкод сприяє тому, що мої рішення стають 

категоричнішими. 

17. На моєму честолюбстві легко зіграти. 

18. Якщо я працюю без натхнення, це звичайно помітно. 

19. Виконуючи роботу, я не розраховую на допомогу інших. 

20. Іноді я відкладаю на завтра те, що повинен зробити сьогодні. 

21. Треба покладатися тільки на самого себе. 

22. У житті небагато речей важливіших за гроші. 

23. Якщо мені потрібно виконати важливе завдання, я не думаю ні про 

що інше. 
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24. Я менш честолюбний за багатьох. 

25. У кінці відпустки я зазвичай радію, що скоро вийду на роботу. 

26. Якщо я налаштований на роботу, роблю її краще і кваліфікованіше 

за інших. 

27. Мені простіше і легше спілкуватися з людьми, які здатні 

наполегливо працювати. 

28. Коли я не маю роботи, то відчуваю дискомфорт. 

29. Відповідальну роботу мені доводиться виконувати частіше за 

інших. 

30. Якщо мені доводиться приймати рішення, прагну робити це 

якнайкраще. 

31. Іноді друзі вважають мене ледачими. 

32. Мої успіхи в певній мірі залежать від колег. 

33. Протидіяти волі керівника безглуздо. 

34. Іноді не знаєш, яку роботу доведеться виконувати. 

35. Якщо у мене щось не ладнається, я стаю нетерплячим. 

36. Зазвичай я звертаю мало уваги на свої досягнення. 

37. Якщо я працюю разом з іншими, моя робота результативніша, ніж у 

інших. 

38. Не доводжу до кінця роботу, за яку берусь. 

39. Заздрю людям, не завантаженим роботою. 

40. Не заздрю тим, хто прагне до влади і високого становища. 

41. Якщо я упевнений, що знаходжусь на правильному шляху, для 

доведення своєї правоти піду на крайні заходи. 

Обробка результатів 

По 1 балу нараховується за відповідь «так» на питання: 2-5, 7-10, 14-17, 

21, 22, 25-30, 32, 37, 41 і «ні» - на наступні: 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38 і 39. 

Відповіді на питання 1, 11, 12, 19, 23, 33-35 і 40 не враховуються. 

Підраховується загальна сума балів. 
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Висновки 

Чим більша сума балів, тим вищий рівень мотивації до успіху. 

Від 1 до 10 балів – низька мотивація до успіху; 

від 11 до 16 балів –задовільний рівень мотивації; 

від 17 до 20 балів –достатній рівень мотивації; 

більше 21 бала –високий рівень мотивації до успіху. 

 

Додаток В.7. 

Діагностика установок "процес - результат" (О. Потьомкіна) 

Інструкція: Уважно прочитайте питання й відповідайте на них двома 

способами: "так", якщо ваша відповідь стверджувальна, і "ні", якщо ви 

відповідаєте  негативно, а ваша поведінка не відповідає позитивній  відповіді 

на питання. 

№ Питання Так Ні 

1.  Сам процес виконуваної роботи захоплює вас більше, ніж етап її завершення?   

2.  Для досягнення мети ви звичайно не жалієте сил?   

3.  
Ви зазвичай довго не зважуєтеся почати робити те, що вам не цікаво, навіть 

якщо це необхідно? 

  

4.  Ви впевнені, що наполегливості у вас більше, ніж здібностей?   

5.  
Закінчуючи цікаву справу, ви часто шкодуєте про те, що цікава робота вже 

завершена, а з нею прикро розставатися? 

  

6.  
Вам більше подобаються діяльні люди, здатні досягати результату, ніж 

просто добрі й чуйні? 

  

7.  Ви отримуєте  насолоду від гри, у якій не потрібно думати про виграш?   

8.  Ви вважаєте, що успіхів у вашому житті більше, ніж невдач?   

9.  
Ви найбільше поважаєте людей, здатних захопитися справою по-

справжньому? 

  

10.  
Ви часто завершуєте роботу всупереч несприятливим умовам, браку часу, 

перешкодам з боку? 

  

11.  
Ви часто починаєте одночасно багато справ і не встигаєте закінчити їх до 

кінця? 

  

12.  Ви вважаєте, що маєте достатньо сил, щоб розраховувати на успіх у житті?   

13.  Чи можете ви захопитися справою настільки, що забуваєте про час і про себе?   

14.  Вам часто вдається довести почату справу до кінця?   

15.  
Буває, що ви, захоплюючись деталями, заглиблюючись у них, не можете 

закінчити почату справу? 

  

16.  Ви уникаєте зустрічей з людьми, які не володіють діловими якостями?   

17.  
Ви часто завантажуєте свою відпустку або вихідні дні роботою через те, що 

комусь обіцяли що-небудь зробити? 

  

18.  Ви засуджуєте людей, які не вміють подбати про себе?   
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19.  
Погоджуючись на будь-яку справу, ви більше думаєте про те, наскільки вона 

вам цікава? 

  

20.  Прагнення до результату в будь-якій справі – ваша відмінна риса?   

Ключ до виявлення настанов "процес – результат": 

 "орієнтація на процес"  – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19  

 "орієнтація на результат" – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 

Обробка результатів:  

За кожний збіг відповіді з ключем випробуваному дається 1 бал. 

Підраховується загальна кількість набраних балів в "орієнтації на процес" 

та в "орієнтації на результат". 

Більшість балів визначає установку на процес або результат. 

 

Додаток В.8. 

Аналіз та оцінка  мікроклімату в колективі 

Інструкція для учасників дослідження: 

Нижче наведені деякі характеристики роботи в житті трудового 

колективу. Заповнюючи таблицю, на кожній шкалі, що визначає ступінь тієї чи 

іншої характеристики, зробіть свої позначки: 

- позначкою «X» вкажіть, наскільки дана характеристика притаманна 

Вашому колективу на сьогодні; 

- позначкою «0» вкажіть місце характеристики, що мала б займати, 

на Вашу думку, в роботі та в житті колективу. 

1 Можливість в рамках Вашого колективу 

вибирати напрямок своєї діяльності, зміст 

робіт 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Можливість в межах визначених термінів 

встановлювати на свій розсуд черговість 

робіт, вибирати спосіб та час їх виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Можливість вибору тих співробітників, з ким 

хотілось би виконувати ту чи іншу роботу 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Можливість зміни напрямку робіт, виду 

діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Задоволеність стосунками з колегами по 

роботі 

1 2 3 4 5 6 7 
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6 Задоволеність стосунками з керівником 1 2 3 4 5 6 7 

7 Можливість проявити свої ділові якості 1 2 3 4 5 6 7 

8 Визнання та схвалення колегами по роботі 

Ваших заслуг та досягнень 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Визнання та схвалення колегами по роботі 

Ваших особистих якостей 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Визнання та схвалення керівником Ваших 

особистих якостей 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Отримання чітких однозначних завдань 1 2 3 4 5 6 7 

13 Ступінь нервового напруження, пов’язаного з 

роботою 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Обробка та інтерпретація результатів: 

Для інтерпретації результатів дослідження необхідно розрахувати середнє 

арифметичне по кожному показнику (по «X» і по «0») та знайти їх 

співвідношення за формулою: 

Х / 0=М 

Чим значення М ближче до 1, тим сприятливіший мікроклімат у колективі. 

Досвід використання зазначеної методики свідчить про те, що вона дає 

можливість діагностувати такі показники: 

1. загальну оцінку психологічного мікроклімату в колективі (рівень його 

сприятливості); 

2. оцінку «реального» та «ідеального» психологічного мікроклімату (орієнтацію 

членів колективу на «реальні» та «ідеальні» показники клімату); 

3. особливості двох основних складових психологічного мікроклімату: а) 

орієнтацію на справу; б) орієнтацію на людей. 

Для діагностики орієнтації членів колективу на справу використовувались такі 

запитання: 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13. Для діагностики орієнтації членів колективу на 

людей використовувались запитання: 5, 6, 8, 9, 10, 12.  

 



 
 

245 

Додаток В.9. 

Опитувальник з вирізнення загального типу орієнтованості педагогів на 

навчально-дисциплінарну чи особистісно-орієнтовану моделі взаємодії з 

дітьми 

Вашій увазі пропонується твердження, що стосуються навчання і 

виховання школярів. Якщо ви повністю згодні з тим чи іншим твердженням, 

поставте напроти нього бал “5”. Якщо згодні більшою мірою, ніж не згодні – 

“4”. Якщо згодні й не згодні у рівній мірі – “3”. Якщо в більшій мірі не згодні, 

ніж згодні – “2”. Якщо, накінець, повністю не згодні з наведеним твердженням, 

поставте бал “1”. 

  

№ Твердження Бал 

1 Суворий педагог краще ніж несуворий  

2 Педагог – головна фігура, від нього залежить успіх і ефективність 

виховної роботи 

 

3 На заняттях, у ході режимних моментів школяр мусить виконувати те, 

що намічено педагогом 

 

4 Слухняність дітей – заслуга педагога  

5 Дитина подібна “глині”, з неї можливо ліпити все, що завгодно  

6 Школяр мусить виконувати всі вимоги педагога  

7 Основна мета педагога – реалізувати вимоги програми навчання і 

виховання школярів 

 

8 Центральне завдання навчально-виховної роботи – озброєння 

школярів ЗУНами 

 

9 Головне в робі педагога – домагатися від школяра ретельності 

(готовності до виконання) 

 

10 Виховання, перш за все, це вимогливість до дитини  

11 Заохочувати слід лише ті бажання й ініціативу школярів, які 

відповідають поставленим педагогом задачам 

 

12 Хороша дисципліна – запорука успіху у навчанні і вихованні школяра  

13 Покарання не краща форма виховання, але вона необхідна  

14 Діяльність школярів вимагає постійного контролю  

  

Як бачимо, опитувальник складений з тверджень – стереотипів, що 

характеризують навчально-дисциплінарну взаємодію зі школярами. 

Передбачається, що педагоги, орієнтовані на навчально-дисциплінарну модель, 

частіше реагуватимуть позитивно на наведені стимули опитувальника, ніж 

педагоги з особистісно-орієнтованою моделлю. В результаті відпрацювання 
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були встановлені наступні примірні нормативи (підраховується сума балів для 

кожного досліджуваного): 

48 балів і вище – виражена орієнтація на навчально-дисциплінарну 

модель взаємодії з школярами; 

43-47 балів – помірна орієнтація на навчально-дисциплінарну модель; 

38-42 балів – помірна спрямованість на особистісно-орієнтовану модель 

взаємодії з школярами; 

37 балів і нижче – виражена спрямованість на особистісно-орієнтовану 

модель взаємодії з школярами. 

Додаток В.10. 

Методика діагностики рівня педагогічної співпраці в процесі навчання 

Перечитавши твердження, які вміщені в таблиці, поставте знак “+“ в графі 

“Варіанти відповідей“ напроти тверджень, з якими Ви згідні. 

№ Зміст твердження Варіанти відповідей 

п/ п . зав

жд

и 

час

то 

інк

оли 

ніко

ли 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10 

11 

 

12 

Обговорюю з учнями мету і завдання спільної навчальної 

діяльності. 

Раджуся з дітьми щодо питань організаційних форм 

проведення уроку. 

Прагну створити на уроці міжособистісні взаємини з 

учнями на основі довіри. 

Прагну до взаємної особистісної інформованості з учнями. 

Використовую учнів у ролі “викладачів“ на уроці. 

Виставляю окремим учням декілька оцінок протягом уроку. 

Визнаю право учнів на помилку. 

Використовую на уроці навчальний взаємоконтроль учнів. 

На уроці прагну ставити не завищені оцінки учням, а 

адекватні їхнім знанням. 

Недобросовісним учням ставлю в журналі “двійки“. 

Оцінки використовую в якості головного мотивуючого 

стимулу до навчання. 

Під час порушення учнями навчальної дисципліни, у 

випадку їхньої непідготовленості до навчального заняття, 

негайно ставлю до відома адміністрацію школи і батьків. 

    

 

Обробка результатів. Відповіді від 1 до 8 включно оцінюються в графі 

“завжди“ в 3 бали; “часто“ - 2; “інколи“ - 1; “ніколи“ - 0 балів. Відповіді від 9 до 
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12 включно (відповіді для перевірки) оцінюються у зворотній послідовності: 

“ніколи“ - 3; “інколи“ - 2; “часто“ - 1; “завжди“ - 0 балів. Максимальна кількість 

набраних балів - 36. 

Тих, хто отримав від 24 до 36 балів, можна вважати прихильниками 

педагогічного співробітництва; сума від 12 до 23 балів характеризує 

помірковане ставлення до співпраці з учнями на уроці; від 1 до 11 балів - 

характеризуються негативним ставленням до організації спільної діяльності з 

учнями в процесі навчання. 

 

Додаток В.11. 

Експертна самооцінка педагогічних умінь вчителя 

Запропоновані нижче „Листи експертної самооцінки“ призначені для 

експрес-діагностики професійної компетентності вчителя і розраховані на 

заповнення вчителем чи експертом. Пункти листів містять опис головних 

професійних знань і умінь, які повинні бути присутні в роботі вчителя. Вчитель 

(експерт) оцінює, на якому рівні розвинуті в нього дані вміння, навички чи 

наскільки активно він використовує в своїй роботі ті чи інші прийоми. 

Лист оцінки включає в себе 20 пунктів, кожний з яких оцінюється за 5-

бальною шкалою. Пункти групуються в 5 блоків у відповідності з 

професійними компетенціями вчителя: 

- педагогічна діяльність (пункти 1-4); 

- педагогічне спілкування (пункти 5-8); 

- особистісні особливості( пункти 9-12); 

- навченість школярів (пункти 13-16); 

- вихованість школярів (пункти 17-20); 

із врахуванням особливостей праці вчителя початкової, середньої, сільської чи 

міської шкіл. 

Інструкція щодо обробки листів самооцінки 

Вчитель здійснює самоаналіз кожного блоку професійної компетентності, 
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визначає загальний бал кожного з них і підсумковий бал з усіх блоків. 

З кожного листа самооцінки підраховується 6 показників: 

Х1 - сума балів з пунктів 1-4; 

Х2 - сума балів з пунктів 5-8; 

Х3 - сума балів з пунктів 9-12; 

Х4 - сума балів з пунктів 13-16; 

Х5 - сума балів з пунктів 17-20. 

Сума балів з усіх показників множиться на 2. 

Далі підраховується загальна оцінка: Х6= Х1+Х2+Х3+Х4+Х5. 

Середній бал обраховується за формулою Хср=Х6 : 5,  де 5 - кількість 

блоків. 

Оцінки за блоками використовують для якісного аналізу роботи і 

розробки рекомендацій щодо самовдосконалення власної діяльності. Але вони 

приймають участь у подальших підрахунках і використовуються лише на стадії 

інтерпретації результатів. 

Величина середньої загальної оцінки може коливатися від 40 до 200 

балів. Якщо вчитель набрав від 40 до 80 балів, це низька оцінка. від 80 до 121 

балів - середня оцінка, яка дає підстави розглядати вчителя як претендента на ІІ 

категорію; 121-160 - достатньо висока оцінка, яка дозволяє вчителю 

претендувати на І категорію; 161 - 200 балів - висока оцінка, яка може бути 

підставою для присвоєння вищої категорії. 

Оцініть наведені нижче твердження за 5-бальною шкалою, де: 

5 - дана якість розвинута дуже сильно чи даний вид діяльності постійно 

зустрічається в роботі вчителя; 

4 - дана якість достатньо сильно розвинута чи даний вид діяльності 

зустрічається в роботі вчителя часто; 

3 - дана якість розвинута задовільно чи даний вид діяльності 

зустрічається не часто; 

2 - дана якість розвинута недостатньо або даний вид діяльності 
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зустрічається доволі рідко; 

1 - дана якість практично не виражена (виражена слабо) чи даний вид 

діяльності практично відсутній. 

Лист № 1 експертної самооцінки педагогічних умінь учителя 

№ Твердження Бали 

1 Ставить комплекс педагогічних задач, враховує складні педагогічні 

ситуації, розподіляє увагу, здійснює гнучкість в засобах організації 

уроку. 

54321 

2 Відмінно поінформований про життя дітей поза школою. 54321 

3 Володіє різноманітністю форм і методів навчання та виховання. 54321 

4 Планує навчання на основі вивчення учнів  і аналізує педагогічну 

діяльність з врахуванням цього. 

54321 

5 Передбачає близькі та віддалені результати навчально-виховного 

процесу. 

54321 

6 Враховує потреби дітей в близькому спілкуванні, вміло підтримує й 

спрямовує їхню емоційність, зберігає безпосередність і співпереживання 

іншим людям. 

54321 

7 Створює умови педагогічної безпеки у спілкуванні з дітьми. 54321 

8 Забезпечує умови самореалізації особистості і реалізації її внутрішніх 

резервів. 

54321 

9 Має і утверджує особисту позитивну концепцію праці вчителя, з якої й 

виходить його професійна поведінка. 

54321 

10 Працює творчо, використовує оригінальні прийоми. 54321 

11 Керує своїм емоційним станом. 54321 

12 Об’єктивно оцінює свої можливості (актуальні, ретроспективні, 

потенційні), а також зі сторони інших (рефлексивна самооцінка). 

54321 

13 Здійснює поетапне відпрацювання всіх компонентів навчання 

(формулювання навчальних завдань, виконання навчальних дій, 

формулювання індивідуального стилю навчання учнів). 

54321 

14 Розвиває в дітей здатність до самонавчання. 54321 

15 Опирається на результати вивчення учнів, виявляє окремі показники 

навченості (активність орієнтування, кількість дозованої допомоги для 

просування учнів), здійснює індивідуальний і диференційований підходи. 

54321 

16 Формує мотиваційний інтерес до здібностей навчальної роботи, 

самооцінювання і самоконтролю. 

54321 

17 Оцінює стан та рівень вихованості. 54321 

18 Розвиває самостійність учнів з врахуванням суспільно-корисної 

діяльності, пов’язує еталони вихованості з трудовою діяльністю 

дорослих, нормами та укладом життя. 

54321 

19 Прагне зміцнити вихованість як єдність знань, переконань і поведінки 

учнів. 

54321 

20 Встановлює зв’язок між способами своєї праці і результатами навченості 

та вихованості учнів. 

54321 

Методика діагностика рівня розвитку педагогічної діяльності 

Даний варіант методики дозволяє виявити з максимальною об'єктивністю 
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важливі показники педагогічної діяльності вчителя, які складені у відповідності 

з кваліфікаційними вимогами і можуть бути підставою для його атестації.  

Методика діагностування містить в собі вісім показників. Показники I,ІІ, ІІІ, ІV 

стосуються безпосередньо практичної діяльності  вчителя  і є предметом 

експертної оцінки; показники V, VI, VII, VIII- відображають аналітичну 

діяльність педагога. 

Всі показники даного варіанту методики складаються з двох частин: 

змістовної і оціночної. Змістовна частина включає в себе якісну 

характеристику діяльності педагога, складену на основі кваліфікаційних вимог. 

Оціночна частина включає в себе шкалу оцінок за 10-бальною системою і має 

декілька критерійних рівнів, що дозволяє експерту найбільш об’єктивно 

оцінити діяльність педагога за кожним показником: 

9-10 балів. Діяльність вчителя за даним показником відображає повністю 

якісну характеристику, яскраво виражена і стабільна. Здійснюється системний, 

творчий підхід в реалізації діяльності, яка відповідає даному показнику. 

5-8 балів. В діяльності педагога в основному відображена дана 

характеристика і проявляється достатньо стійко, але системність і творчий 

підхід відпрацьовані не до кінця, хоч учитель і прагне досягнути цього. 

3-4 бали. Дана характеристика проявляється в діяльності педагога 

нестабільно, але в межах допустимої норми. Системність і творчість в 

діяльності здійснюються епізодично, вчитель ще не досконало оволодів 

знаннями і методами використання їх у своїй роботі. 

1-2 бали. Характеристика діяльності згідно даного показника 

проявляється недостатньо, нестабільно, рівень розвитку педагога можна 

віднести до критичного стану. 

Максимальне число балів у підсумку може досягнути 80. Виходячи з 

цього можна визначити рейтинг вчителя, який відповідає певній категорії. 

Рекомендуємо використати при цьому таку градацію: 

- вища категорія - 65-80 балів; 

- перша категорія - 55-64 бали; 



 
 

251 

- друга категорія - 45-54 бали. 

Підсумковою сумою балів є середнє арифметичне значення всіх оцінок 

членів експертної групи. 

Висновки, які може зробити вчитель на основі аналізу отриманих даних: 

співвіднести самооцінку з оцінками експертів, помітити тенденцію до її 

заниження чи завищення; визначити напрям у своїй діяльності, з якого дається 

узгоджена висока оцінка, і описати результати даного виду роботи, шляхи їх 

досягнення; побачити результати діяльності, яка вимагає особливої уваги і 

внесення коректив; зафіксувати всі розходження в оцінці діяльності зі сторони з 

самооцінкою і спробувати знайти причину відмінностей (неадекватна 

самооцінка чи інші причини). 

Додаток В.12. 

I. Оцінка викладацької діяльності вчителя щодо стимулювання 

пізнавальної самостійності учнів 

Якісна характеристика Бали 

А. Вчитель глибоко розкриває і реалізує в процесі діяльності основні 

положення навчального предмета, створює передумови і закладає основи 

для подальшої самоосвіти, самопізнання і професійної орієнтації учнів. 

Б. На уроці стимулюється: 

- активність усіх учнів; 

- їх захопленість демонстраційними і практичними завданнями; 

- потреба в самостійному отриманні знань; 

- потреба в творчому опрацюванні засвоєного. 

В. Широко практикуються види завдань, які вимагають самостійності і 

творчості. 

Г. Забезпечуються стійкі позитивні результати в навчально-виховному 

процесі. 

Д. В новій мірі використовуються можливості предмета для морального 

виховання учнів. 

Е. Вчитель досконало володіє способами оптимізації навчально-виховного 

процесу, досягає максимально можливих результатів. 

Ж. Оцінка знань учнів вчителем стимулює їх подальшу роботу з 

вдосконалення знань. 

9-10 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 

 

 

 

3-4 

 

1-2 

Примітки: в графі “Бали” підкреслюється оцінка, яку дають члени атестаційної 

комісії; 

- під час оцінювання враховуються насамперед кінцеві результати праці 

вчителя і лише потім якість його уроків. 
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II. Володіння організаційними формами діагностичної  роботи з учнями 

Якісна характеристика Бали 

А. Вчитель володіє різними формами діагностики: бесіда, спостереження, 

анкетування, тестування, соціометрія та ін. Знає технологію їх проведення. 

Б. Може модифікуватися і розробляти свої методики діагностики, 

використовуючи наукові підходи до її розробки. 

В. Органічно поєднує діагностику з навчальним матеріалом і виховною 

роботою. 

Г. Використовує діагностику на різних етапах уроку під час створення 

мотивації, формуванні навчальної задачі, організації дій щодо її 

розв’язання та контролю. 

Д. Оперативно вносить зміни в урок, враховуючи результати діагностики. 

9-10 

 

 

 

 

5-8 

 

3-4 

 

 

1-2 

III. Оцінка позаурочної організаційно-виховної роботи вчителя 

Якісна характеристика Бали 

А. Вчитель виступає провідним організатором виховного впливу на учнів 

зі сторін школи, позашкільних виховних закладів і громадських 

організацій. 

Б. Здійснюється суттєвих необхідний вплив на організацію виховання дітей 

в сім’ї. 

В. Позитивно впливає на вибір учнями майбутньої професії. 

Г. Вибір форм і організація позаурочної діяльності носять цілеспрямований 

характер, відповідають інтересам кожного окремого учня, класу в цілому, 

всього колективу школи зокрема. 

9-10 

 

 

5-8 

 

3-4 

1-2 

IV. Реалізація вчителем індивідуальних програм навчання 

Якісна характеристика Бали 

А. Організація індивідуальної самостійної роботи учнів проводиться 

вчителем з врахуванням: 

- рівня розумового розвитку учня; 

- його швидкості засвоєння навчального матеріалу; 

- рівня сформованості знань, умінь і навичок; 

- сформованості навчальної мотивації; 

- індивідуальних особливостей дитини; 

- стану здоров’я учня. 

Б. Робота в даному напрямі проводиться систематично, послідовно, на 

основі даних діагностики, фіксування проміжних і кінцевих результатів. 

В. Постійно уточнюються мета, задачі, конкретизуються план 

індивідуальної роботи з учнями. 

 

 

9-10 

5-8 

 

 

3-4 

 

1-2 

V. Оцінка вмінь учителя планувати свою діяльність,  прогнозувати 

результати своєї роботи 

Якісна характеристика Бали 

А. Характер планування визначається твердим самопереконанням щодо 

забезпечення виконання навчальної програми, досягнення учнями 

загальноосвітнього розвитку на оптимальному рівні. 

9-10 
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Б. Неухильно дотримуються принципи планування. Плани спрямовані на 

втілення в життя досягнень передового досвіду. 

В. Під час планування роботи враховуються результати попередньої 

діяльності, визначаються шляхи закріплення і подальшого розвитку 

досягнутого, передбачається послідовне усунення недоліків. 

Г. Цілі навчання формуються чітко, без декларативності і загальних фраз. 

Д. Вчитель планує систему уроків з теми, урізноманітнює структуру, 

форми і методи навчання з врахування особливостей кожного учня. 

Е. Плани забезпечують єдність учителя, учнів, колег і батьків і 

передбачають досягнення цілей оптимальними методами. 

Ж. Плани відображають оптимальний, мотиваційний комплекс праці 

педагога: ВМ - внутрішні мотиви, ЗПМ - зовнішні позитивні мотиви; ЗНМ 

- зовнішні негативні мотиви. (Під зовнішніми позитивними мотивами слід 

розуміти різні види заохочення, повага колег, батьків і т.п. Під зовнішніми 

негативними мотивами слід розуміти страх покарання). 

 

 

 

5-8 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

1-2 

VI. Професійна компетентність педагога 

Якісна характеристика Бали 

А. Вчитель орієнтується на нові цінності освіти, знає концепції нових шкіл, 

альтернативних систем навчання і виховання; може викласти нові підходи 

до побудови змісту освіти. 

Б. Знає психолого-педагогічні основи розвиваючого навчання. 

В. Знає сутність, принципи і концептуальні підходи диференціації і 

інтеграції навчання. 

Г. Володіє базою знань з вікової і педагогічної психології: 

- психологія закономірностей різних вікових періодів учнів, колективу і 

методів їх діагностики; 

- форми і методи педагогічної взаємодії; 

- принципи організації самоаналізу. 

9-10 

 

 

5-8 

 

 

 

3-4 

 

1-2 

VII. Творче ставлення до викладання 

Якісна характеристика Бали 

А. Вчитель створює нову програму, здійснює її науково-педагогічне 

обґрунтування і експериментальну перевірку. 

Б. Може підтвердити відповідність даної програми сучасному змісту 

базової науки і її актуальність, новизну в порівнянні з аналогічними; 

- визначає можливості практичного використання даної програми іншими 

педагогами. 

В. Вміє професійно грамотно описати і оформити свій досвід. 

9-10 

 

5-8 

 

 

3-4 

 

1-2 

VIII. Оцінка роботи вчителя над підвищенням свого  професійного рівня 

Якісна характеристика Бали 

А. Вчитель виявляє інтерес до всього нового в педагогіці, психології і 

теорії свого предмета. 

Б. Для підвищення своєї майстерності використовує різні види курсових 

підготовок, в тому числі і нетрадиційних, 

а також - самоосвіту. 

В. Займається дослідницькою, експериментальною роботою. 

9-10 

 

5-8 

 

3-4 

1-2 
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Додаток В.13. 

Ефективність системи управлінської діяльності керівника 

 

     № 

п\п 

Критерії і якісна характеристика Якісна оцінка 

І.  Робота з розвитку освітнього простору школи 

1. Наявність концепції  та плану розвитку школи  

2. Інноваційна спрямованість діяльності  

3. Здатність до продуктивної співпраці з педагогічним колективом  

4. Демократичний стиль управління, взаємовідносин з учителями, 

учнями 

 

5. Загальна фахова та професійна компетентність  

6. Моніторинг якості функціонування освітньої системи школи  

ІІ.  Підвищення кваліфікації кадрів. Методична робота. Атестація 

1. Рівень і форми роботи по підвищенню кваліфікації кадрів  

2. Робота з молодими спеціалістами  

3. Робота з резервом  

4. Сутність і завдання методичної роботи в школі  

5. Зміст і форми методичної роботи  

6. Інновація науково-експериментальна робота, її результати  

7. Вивчення, узагальнення і втілення досягнень передового 

педагогічного досвіду 

 

8. Атестація педагогічних кадрів  

III. Варіативна частина 

1. Освітній і кваліфікаційний рівень керівника школи  

2. Оптимальність системи управлінської інформації в школі  

3. Використання комп’ютера в управлінській діяльності  

4. Якість планування і прогнозування  

5. Ефективність організаційно-виконавчої діяльності, 

організаційної структури управління 

 

6. Роль колегіональних органів управління (рада школи, педрада і 

т.д.) 

 

7. Якість прийнятих управлінських рішень  

8. Раціональний розподіл часу  

Методи контролю: відвідування виховних заходів, бесіди, 

анкетування, вивчення документів 
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Додаток В.14. 

Анкета для учня (Г.В.Єльнікова)  

«Мій урок _________________________» 

Закресліть квадратик біля правильної відповіді 

1. Коли пролунав дзвоник та увійшов вчитель: 
 я перервав всі справи, 

що робив на перерві, бо 

буде важлива, цікава 

робота; 

 я перервав всі справи, 

що робив на перерві, бо 

знаю, що можуть 

покарати; 

 я спочатку закінчив 

справи, що робив на 

перерві, потім 

приготувався до роботи; 

  я помітив через 

декілька хвилин, коли 

всі замовчали; 

2 Про що Ви подумали, коли вчитель розказав про важливість сьогоднішнього уроку? 
 я одразу зацікавився;  я подумав: 

«Побачимо...»; 
 я подумав: «Щось не 

віриться, чи буде 

цікаво...»; 

 я прослухав, або 

вчитель не казав; 

3 Як на Ваш погляд, чи встигли Ви зробити все, що планували спочатку? 
 я не зрозумів, що ми 

повинні були робити, 

тому не можу сказати, чи 

ми це зробили; 

 я зрозумів, що ми 

повинні були зробити, 

але ми робили не те; 

 я зрозумів, що ми 

повинні були зробити, та 

ми це не зробили; 

 я зрозумів, що ми 

повинні були зробити, 

ми повністю цього 

досягли. 
4 Завдання, що Ви отримували протягом уроку? 
 Мені було дуже легко 

виконувати, бо ми це 

робили; 

 Мені було не важко 

виконувати, бо вчитель 

показував як це 

виконувати; 

 Мені було важко, тому 

що це було нове 

завдання; 

 Мені було важко та 

цікаво, бо треба було 

щось вигадувати. 

5 Хто більше говорив на уроці вчитель чи учні? 
 Учні, бо ми постійно 

щось обговорювали чи 

відповідали; 

 Не можу сказати: 

вчитель поясняв, потім 

ми обговорювали; 

 Приблизно однаково;  Вчитель говорив 

більше, а ми відповідали 

на його запитання. 
6 Наскільки активні Ви були потягом уроку? 
 Мені хотілося щось 

відповісти протягом 

всього уроку, і я багато 

відповідав; 

 Мені хотілося багато 

відповідати, але на це 

вистачило часу, мені не 

давали слова; 

 Я відповідав, коли 

мене просили; 
 Мені не хотілося 

відповідати, нехай це 

роблять інші. 

7 На Ваш погляд, вчитель з вами розмовляв чи пояснював (розповідав)? 
 Більше розповідав і 

пояснював, ніж 

розмовляв з нами; 

 Приблизно однаково 

розповідав і розмовляв; 
 Більше розмовляв з 

нами, і пояснював; 
 Пояснював,  розмовляв 

з нами і давав нам 

розмовляти один з 

одним. 
8 На Ваш погляд, час уроку плинув швидко чи тягнувся? 
 Коли вчитель 

закінчував урок мені 

хотілося його 

продовжувати; 

 Мені було дивно, що 

пролунав дзвоник, я не 

чекав кінця уроку; 

 Як завжди. Я вже 

чекав. 
 Я вже не міг 

дочекатися перерви. 

9 Чи сподобалася тобі робота на сьогоднішньому уроці? 
 Не сподобалось, бо 

боявся, що получу 

погану оцінку або 

зауваження; 

 Як завжди. Краще б 

подивився телевізор, але 

треба вчитися; 

 Було цікавіше, ніж на 

минулому уроці; 
 Дуже сподобалося, 

хочу щоб так було на 

кожному уроці. 

10 Вчитель вислуховує на уроці Ваші питання або зауваження? 
 Нас багато і вчителю 

нема коли 

вислуховувати питання 

кожного; 

 Вислуховує та йому 

нема коли реагувати на 

кожне наше запитання; 

 Вислуховує та іноді 

реагує; 
 Вислуховує і завжди 

реагує; 
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11 Чого Ви навчилися на уроці? 
 Новий матеріал мені 

не дуже зрозумілий, 

краще би пояснили; 

 Новий матеріал мені 

зрозумілий; 
 Мені сподобався 

новий матеріал – він не 

складний; 

 Я тепер знаю як можна 

вивчити новий матеріал. 

Зможу так само 

розібрати його і 

самостійно. 

Ключ до анкети учня: 

Номер 

питання 

1 2 3 4 

Кількість балів за відмічену 

відповідь 

1 4 3 2 1 

2 4 3 2 1 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 4 3 2 1 

6 4 3 2 1 

7 1 2 3 4 

8 1 2 3 4 

9 1 2 3 4 

10 1 2 3 4 

11 1 2 3 4 

 

 

Додаток В. 15. 

Правова освіта в позаурочний час 

Навчальна програма факультативних занять з правознавства  

для учнів 9-11 класів 

Пояснювальна записка 

Новий історичний виток у становленні і розвитку незалежної Української 

держави покликаний сформувати правосвідому, авторитетну націю, яка займе 

гідне місце в системі успішних країн світу. З розвитком демократизації 

суспільства стане рівноправним партнером міжнародного права.Без 
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усвідомлення того, що формула успіху правової держави залежить від 

формування в людей високої правосвідомості і правової культури — 

залишиться примарою цієї мети. 

Ось чому правова освіта і виховання маленьких, юних українців повинні 

стати прерогативою в системі навчання і виховання. Правознавство надає 

людині поняття її правового статусу, самопізнання себе в системі правових 

відносин, взаємодії прав і обов’язків. Дає відповідь на запитання походження 

української нації через етапи історичних типів держави. Вчить з повагою 

відноситися до історичних завоювань української нації з метою здобуття 

авторитету у відносинах з іншими народами. 

Незважаючи на те, що всі учасники процесу розвитку правової освіти, а 

саме основні суб’єкти правовідносин вчитель-учень, розуміють необхідність 

реформування правової освіти, а саме, вивчення правознавства повинно 

розпочинатись ще з дошкільного віку і крокувати паралельно з розвитком 

свідомості, становлення особистості впродовж всього навчального періоду; ця 

дисципліна на сьогодні продовжує домінувати в основному в 9-ому класі. 

Світові стандарти розвитку правової освіти доводять, що вивчення 

правознавства особливо потрібне, адже це завдання держави в системі її 

розвитку і становлення її як правової. Україні особливо потрібно слідувати 

цьому принципу. 

Дана програма факультативних занять з правознавства для учнів 9-11 

класів передбачає завдання: 

•  поглибити вивчення правової дисципліни, дати можливість 

розширити знання учнів, наблизити їх до практичного використання; 

• формувати вміння користуватися джерельною базою правових галузей 

права; 

• розвивати мислення, спостережливість; 

• формувати риси активної життєвої позиції; 

• набувати навиків активних, рішучих учасників правовідносин в 

системі встановлення справедливості і законопорядку; 
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• розвивати обдарованість учнів в системі юридичної науки. 

Завдяки запропонованим практичним заняттям учням надається 

можливість реалізувати свої знання, спробувати себе в ролі служителя закону, 

вести дослідницьку роботу, відчути значимість і відповідальність в системі 

правовідносин. 

Програму в 9-ому класі побудовано за лінійним принципом. Вона є 

суттєвим доповненням до основного курсу правознавства, в ній значно 

розширений, поглиблений зміст роботи в системі вивчення правової 

дисципліни, додаються теми практичного спрямування правових знань. У 

формуванні змісту програми враховані найсучасніші проблеми становлення 

правосвідомості. Наприклад, у вивчені теми «Правова держава» заняття на тему 

«Особливості соціального становлення молоді в Україні. Молодь у кризовому 

соціумі», надається можливість використати найсучасніші факти, проблеми, 

вирішення взаємодії підростаючого покоління і правових норм, існуючих 

неформальних організацій та їх правового статусу з висновком формування в 

них правосвідомості і приведення дозвілля, творчого потенціалу неформалів в 

правомірну поведінку. 

Концентричний принцип побудови програми в 10-ому класі дає 

можливість розширити і поглибити зміст повторного вивчення окремих 

розділів, особливо це торкається тем правової держави, державного апарату 

влади, прав і обов’язків громадян. 

Віковий рівень учнів сприяє тому, що вони значно якісніше засвоюють 

юридичну лексику, розуміння системи взаємодії людини, громадянина і 

держави у правовідносинах. Тому, теми помірної складності, проте глибше 

розкривають юридичні терміни, дають можливість яскравіше відстежити 

обдарування дітей у вивченні правової дисципліни. 

Можливість замінити вивчення окремих розділів і тем іншими, надає 

блочний принцип побудови програми в 11-ому класі. 

В програмі передбачені питання і відповіді становлення правової 

держави. Особливо це торкається тем взаємодії права і політики, проекту 
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вивчення Ювенальної юстиції, судової влади. Теми юридичної деонтології 

надають можливість учням зрозуміти нелегку професію юриста, визначити 

власні здібності у виборі даної професії. 

Практичні знання більш складного рівня, дають можливість розвивати 

юридичну лексику, риси особистості, вміння дискутувати, що є актуальним у 

сучасному стані суспільства. Чітко відрізняти демократію і свободу слова, як її 

складову, від «голослів’я», довільний вибір у діяльності в рамках закону, 

спрямований на успіх, від безконтрольності і безвідповідальності за свої 

вчинки. 

Програма розрахована на 1 год. в тиждень, 35 год. в рік. Вчитель може 

змінювати теми в рамках змісту, об’єднувати в залежності від можливості 

викладання факультативу з правознавства в школі. В жодному разі програма не 

претендує на повне вичерпання тем занять, практичних робіт. Вони можуть 

змінюватися з врахуванням віку, програмного забезпечення курсу та інших 

чинників. Здобуті знання і вміння оцінюються вчителем тематично. Поряд з 

традиційними оцінками навчальних досягнень учнів можуть використовуватися 

й альтернативні підходи, які забезпечували б якісні результати навчання. 

Вчителю слід пам’ятати, запропоновані практичні заняття покликані 

вміло організувати навчальну діяльність, застосовуючи інтерактивні технології, 

що сприяє розвитку творчих обдарувань учнів.  

 

9 клас 

 
№ 

п/п 

Зміст навчального  

матеріалу 

Виділена 

кількість 

годин 

Очікувані результати 

Тема1. Держава, влада, людина (7 год.) 

1.  Характеристика правової 

взаємодії держави, влади, 

людини в системі історичних 

типів держав. 

1 Учні поглиблюють знання про поняття 

держави, державної влади. Усвідомлюють 

взаємозв’язок державного апарату, влади, 

людини і громадянина. 

Самостійно, завдяки набутим знанням, 

визначають структурні ділянки 

державного апарату влади та державного 

ладу, як основного аспекту розвитку і 

будівництва держави. 

2.  Основні структурні ділянки 

державної влади. 

1 

3.  Механізм взаємодії 

державного апарату влади, 

людини, громадянина. 

1 



 
 

260 

4.  Захист функцій державної 

влади. Правоохоронні органи 

(зустріч із представником 

правоохоронних органів). 

1 Набувають навичок практичного 

використання знань у системі взаємодії 

людини, громадянина з державним 

апаратом, правоохоронними органами. 

Вміють висловлювати свої думки, 

здобувати практику грамотно вести 

дискусію, звертатися до представників 

державного апарату в силу визначених 

законом норм. 

Завдяки практичній роботі, здобувають 

впевненість у своїй правовій свідомості та 

правоздатності. Вчаться захищати свою 

активну життєву позицію в рамкам 

закону, а також дотримуватися виконання 

законів, що є основним чинником 

демократичної правової Української 

держави. 

5.  Політичні режими, форма 

правління, державний устрій. 

1 

6.  Режим демократії і 

неповнолітні особи. 

1 

7.  Практична робота №1. Пряме 

інтерв’ю з державним 

чиновником. 

1 

Тема 2. Право-особливий вид соціальних норм (9 год.) 

8.  Право=Воля+Закон. Поняття 

джерел права, як основного 

важеля успіху правової 

держави. 

1 Чіткіше і досконаліше пізнають світ 

соціальних норм, щоб виділити право як 

особливий вид у цій системі. 

Розрізняють правові норми як норми 

волевиявлення і норми права, які носять 

обов’язковий характер. 

Вчаться бачити особливості правового 

статусу фізичних і юридичних осіб, а 

також їх відповідальності за вчинені 

проступки і злочини. 

Стверджувально переконуються в 

систему гарантій захисту законності в 

державі, порядку схеми досягнути захисту 

своїх прав в державних органах влади. 

Усвідомлюють відповідальність за 

правопорушення і переконуються в тому, 

що висока мораль, вихованість і правова 

культура — основні чинники 

законопорядку в державі. 

Завдяки проведеній практичній роботі, 

здобувають риси рішучості, сміливості у 

спілкуванні з людьми, вчаться чітко 

ставити запитання, аналізувати почуте, а 

відтак, формують в собі активну життєву 

позицію. 

9.  Правова норма. Взаємодія 

правової системи права. 

1 

10.  Суб’єкти права та суб’єкти 

правовідносин. 

1. 

11.  Громадські гарантії 

законності. 1. 

12.  Поняття примусу і 

переконання. 1 

13.  Правова культура, як основа 

правової держави. 
1 

14.  Правопорушення і юридична 

відповідальність. Різниця 

проступку і злочину. 

2 

15.  Практична робота №2. 

Опитати 10 фізичних осіб про 

їх відношення до примусу і 

переконання. Що на їх думку 

необхідно в першу чергу 

застосовувати державному 

апарату влади. 

Проаналізувати відповіді. 

Висновок: мораль і 

переконання, основні засади 

демократії та правової 

держави. 

1 

Тема 3. Основи публічного права України (11 год.) 

16.  Конституція — Основний 1 Усвідомлюють значимість Основного 
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Закон держави. Види 

конституцій. 

закону держави Конституції України, 

засвоюють знання про особливість 

конституційного права в Україні, 

розуміють різницю між публічними і 

приватними нормами права. 

Набувають знань про основні поняття 

громадянства України. Чітко виділяють 

громадянські і особисті права. 

Знайомляться з основними функціями 

діяльності місцевого самоврядування в 

Україні 

Навчаються розумінню норм 

фінансового, екологічного, кримінального 

права. Особливо розуміють поняття 

кримінальної відповідальності, як 

найнебезпечнішої серед всіх інших видів. 

Здобувають знання поняття злочинів, 

покарань за їх здійснення. 

Завдяки проведеній практичній роботі, 

зустрічі з правоохоронцем, володіють 

знаннями практичного досвіду 

застосування норм кримінального права, 

виховуються законослухняними і 

відповідальними громадянина ми. 

Набувають знань застережень від 

злочинів. 

17.  Особливості норм 

конституційного права. 
1 

18.  Громадянство України. 

Громадянин і держава — 

правовий зв'язок підстави 

набуття і припинення. 

1 

19.  Обов’язки і права громадян за 

Конституцією України. 1 

20.  Правовий статус іноземців, 

біженців. 1 

21.  Місцеве самоврядування в 

Україні. 1 

22.  Фінансово-правові норми. 1 

23.  Суб’єкти адміністративного 

права та адміністративних 

відносин. 1 

24.  Екологічні права і обов’язки 

громадян. 1 

25.  Поняття, мета і види 

злочинів, кримінальних 

покарань. 1 

26.  Особливості кримінальної 

відповідальності 

неповнолітніх. Практична 

робота №3. Зустріч з 

працівником кримінальної 

міліції у справах 

неповнолітніх. 1 

Тема 4. Основи приватного права України (8 год.) 

27.  Особливості складу 

цивільних правовідносин. 

Договори. 

1 

Завдяки набутим знанням, відмічають 

основні особливості цивільних 

правовідносин. 

Здобувають навики укладання 

договорів, знань про основні норми 

приватного права: шлюбно-сімейного, 

трудового, земельного, набувають знань 

про трудовий договір, особливості праці 

неповнолітніх, а також факти юридичної 

відповідальності за порушені норми 

права. 

Чітко усвідомлюють основні положення 

норм Конституції про те, що незнання 

28.  Сімейне право України. 

Усиновлення, опіка, 

патронат. 

1 

29.  Договір житлового найму. 

Купівля, продаж, набуття 

житла. 

1 

30.  Особливості складу трудових 

правовідносин. Трудовий 

договір, контракт. 

1 

31.  Трудова дисципліна. Робочий 

час і час відпочинку. 
1 
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Особливості праці 

неповнолітніх. 

законів не звільняє від юридичної 

відповідальності. 

3 проведеної практичної роботи роблять 

висновки, що злочинність повинна 

зникнути назавжди, а в суспільстві має 

панувати право, воля і закон. 

32.  Право колективної і 

приватної власності на 

землю. 

1 

33.  Юридична відповідальність 

за правопорушення та 

незнання законів. 
1 

34.  Практична робота №4. 

Заняття — суд над 

злочинністю (за різні види 

правопорушень). 

1 

 

 

10 клас 

 
№ 

п/п 

Зміст навчального  

матеріалу 

Виділена 

кількість 

годин 

Очікувані результати 

Тема 1. Правова держава (6 год.) 

1.  Вклад вітчизняних 

мислителів у розвиток 

концепції громадянського 

суспільства і правової 

держави. 

1 

Поглиблюють знання про зміст і 

розвиток правової держави. Визначають 

пріоритети прав і свобод людини в 

противагу іншим головним завданням 

державотворення. 

Вміють аналізувати і робити 

порівняльну характеристику розвитку 

Української правової держави та інших 

держав світу, що мають право називатися 

успішними. 

Завдяки виконаній практичній роботі, 

володіють основними правовими 

аспектами успішної правової держави. 

Навчаються висловлювати власну думку, 

формувати рішучість, наполегливість. 

2.  Пріоритет прав і свобод 

людини в системі державного 

розвитку. 

1 

3.  Особливості соціального 

становлення молоді в 

Україні. Молодь у кризовому 

соціумі. 

2 

4.  Міжнародні стандарти 

забезпечення правових 

гарантій. 

1 

5.  Практична робота №1. 

Формула успіху правової 

держави — очима дітей 

(конференція). 

1 

Тема 2. Історія держави і права, як багатогранна наука (6 год.) 

6.  Правові пам’ятки Української 

держави. 
1 

На основі здобутих знань розширюють 

кругозір про історичні пам’ятки правової 

культури держав. 

Вміють характеризувати історичні типи 

держави з точки зору правових 

7.  Правові пам’ятки зарубіжних 

країн. 1 

8.  Характеристика історичних 

типів держави і права. 
1 
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9.  Характеристика основних 

джерел законотворчості в 

Українській державі. 

2 

нормативних джерел. Вчаться з повагою 

відноситися до зарубіжних держав в ім’я 

миру і співробітництва з ними, а також в 

упередження процвітання расизму і 

націоналізму. Чітко відрізняють ці 

поняття від слова «патріотизм». 

Після виконаної практичної роботи 

отримують навики ведення основних 

ділових заходів. Вчаться висловлювати 

свої думки, використовуючи правову 

лексику. 

10.  Практична робота №2. Прес- 

конференція дипломатів 

(основне питання: коротка 

історія становлення держави і 

права. 

1 

Тема 3. Права людини (9 год.) 

11.  Трансформація поняття прав 

людини (історичний, 

моральний та філософський 

аспекти). 

1 

Класифікують права громадян. 

Аналізують дотримання прав людини у 

власній країні і за рубежем. Відстежують 

міжнародні механізми забезпечення прав 

людини. Переконуються у великій повазі 

до людини в міжнародних нормативно-

правових актах. Оцінюють стан 

національних меншин, обґрунтовують їх 

правовий статус, порівнюючи з іншими 

державами. 

В процесі виконання практичної 

роботи, формують риси сміливості, 

компетентності в системі захисту своїх 

прав, набувають рішучості по 

відношенню до захисту наших прав. 

Вчаться діловитості, чіткості у 

повідомленні про порушення правової 

норми. 

12.  Єдність прав та обов’язків. 1 

13.  Діяльність Ліги Націй та 

ООН у галузі захисту прав 

людини. 

2 

14.  Міжнародні механізми 

забезпечення прав людини. 
1 

15.  Чинне законодавство 

стосовно дітей в Україні. 

Конвенція ООН про права 

дитини. 

1 

16.  Торгівля людьми, як 

проблема порушення прав 

людини. 

1 

17.  Права етнічних, релігійних та 

мовних меншин. 
1 

18.  Практична робота №3. 

Юридична консультація 

«Куди звернутися про 

порушені права» (коментар 

юридичного арбітра, адреси 

установ, служб тощо). 

1 

Тема 4. Правопорушення і злочин (1 год.) 

19.  Види правопорушень 

відносно норм галузей права 

1 Класифікують правові норми різних 

галузей права. 

Вміють відрізняти проступок від 

злочину. Набувають навиків швидко 

орієнтуватися в нормативно-правовій базі 

по даній галузі. 

20.  Злочин як суспільно 

небезпечне діяння, або 

бездіяльність. Види злочинів. 

2 

21.  Відмінності проступку та 

злочину. 

1 
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22.  Характеристика основної 

нормативної бази про 

особливості та класифікацію 

кримінально-правових 

відносин. 

1 Чітко визначають види злочинів і 

степені їх важкості. Дізнаються про нові 

поняття підсудності та підвідомчості, 

набувають знань про права та обов’язки 

учасників кримінально-процесуальної дії. 

Після проведення практичної роботи з 

даної теми чітко визначають вид 

правопорушення, аналізують і 

коментують юридичні факти і події. 

23.  Підсудність, підвідомчість. 

Учасники кримінального 

процесу, їх права та 

обов’язки. 

1 

24.  Практична робота №4. 

Програма «Факти, події, 

коментарі» (з наведених 

юридичних фактів опре 

ділити поняття проступку і 

злочину). 

1 

Тема 5. Юридична відповідальність. (5 год.) 

25.  Обставини, що виключають 

юридичну відповідальність. 
1 

Поглиблюють знання юридичної 

відповідальності за скоєння 

правопорушення. Чітко орієнтуються в 

різниці обставин, що виключають 

юридичну відповідальність: необхідної 

оборони і крайньої необхідності. 

Поглиблюють знання про юридичну 

відповідальність неповнолітніх. 

Після проведення практичної роботи 

вміють вести дискусію, отримують 

навики переконання, формують 

активність, небайдужість до однолітків, 

виносять судження, обґрунтовуючи їх. 

Вміють підкріплювати свої знання 

аргументами нормативно-правових 

понять, спиратися на норми права і 

моралі.  

«Неформали — це вияв особистості, Чи 

непокора закону?» Висновок: 

неформальні організації повинні діяти 

лише в рамках закону, спрямовувати свої 

творчі можливості та енергію в правильне 

поле співжиття з іншими формуваннями. 

 

26.  Поняття неосудності. 1 

27.  Юридична відповідальність 

неповнолітніх. 
1 

28.  Види юридичної 

відповідальності. 1 

29.  Практична робота №5. 

Програма «Це моя думка» 

про неформальні організації. 

Дискусійне запитання.  

1 

\ 
30.  Резервне заняття. 1  
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годин 

Тема 1. Політика і право України (5 год.) 

1.  Процеси взаємодії державної 

влади і права в системі 

багатопартійності. 

1 

В процесі вивчення і аналізу матеріалу 

учні вчаться відстежувати процеси 

сучасних подій в системі взаємодії 

політики і права, зосереджувати свою 

увагу на шляхи подолання конфліктів, що 

виникають на основі політичної окраски 

депутатів. 3 допомогою набутих знань 

дають оцінку тим чи іншим фактам 

правових конфліктів державовладців. 

Слідкують за сучасними фактами, 

перебувають в постійному 

інформаційному полі актуальних новин. 

Порівнюють і аналізують досвід інших 

держав, розвивають мислення, формують 

власну думку, позицію відносно існуючих 

фактів. Дана практична робота надихає на 

впевненість, віру, рішучість у розбудові 

правової держави, формує власну 

громадську життєву позицію на основі 

правових законів. 

2.  Шляхи подолання 

законотворчих конфліктів в 

системі існування 

багатопартійності. 

1 

3.  Демократія, як політичний 

режим найвищої людської 

свідомості. 
1 

4.  Правовий досвід 

міжнародних партнерів в 

подоланні конфліктів 

законотворчості 

багатопартійної системи. 

1 

5.  Практична робота. «Я — 

ровесник держави Україна» 

(особистий захист 

дослідницької роботи) 

Висновок: успіх правової 

держави в консолідації всіх 

правоздатних і дієздатних 

осіб багатопартійної системи 

з турботою про розвиток і 

процвітання держави. 

1 

Тема 2. Судова влада (9 год.) 

6.  Поняття та завдання, 

реформування судової 

системи. 

1 Поглиблюють набуті знання, 

характеризують систему судових органів 

влади. Формують власні погляди на 

реформування судової системи. 

Відстежують причини необхідності таких 

реформ. 

На основі вивчення основного закону, 

«Про судоустрій» обґрунтовують власні 

думки. 

Набувають навиків практичного 

використання знань в процесі написання 

позовної заяви. 

7.  Завдання судової влади. 

Статус суддів. 

1 

8.  Основні вимоги до суддів. 1 

9.  Структура судової системи. 

Закон України «Про 

судоустрій України». 

1 

10.  Вищі спеціалізовані суди. 1 

11.  Вища Рада юстиції. 1 

12.  Порядок звернення громадян 

до суду. 

1 

13.  Конституційний суд України. 

Процедура розгляду справ 

Конституційним судом. 

1 

14.  Практична робота. 1 
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Написання, за зразком, 

позовної заяви до суду. 

Тема 3. Правоохоронні органи України (9 год.) 

15.  Система правоохоронної 

структури. 1 
Детальніше і глибше знайомляться з 

системою правоохоронних структур, 

вникають у подробиці їх функцій. Вчаться 

відрізняти служби внутрішніх справ по 

функціях їх роботи, а також їх взаємодію 

з іншими органами влади. 

Знайомляться з основними 

повноваженнями прокуратури, а також 

представництва прокурора в суді. 

На основі набутих знань оцінюють 

працю правоохоронних структур, дають 

пропозиції щодо покращення цієї системи 

правоохоронної влади. 

Завдяки практичній роботі чітко 

простежують функції роботи працівників 

всіх структурних ділянок в процесі 

скоєного правопорушення, набувають 

навиків практичного використання знань. 

Здобувають переконання у чіткому 

дотриманні законності в державі. 

16.  Служба безпеки України. 

Національне бюро 

розслідувань. Національна 

гвардія. 

1 

17.  Прокуратура. Прокурорський 

нагляд. 1 

18.  Участь прокурора в судовому 

процесі. 
1 

19.  Правовий статус міліції. 

Дізнання, попереднє слідство, 

оперативно- розшукова 

діяльність. 

1 

20.  Митні органи України. 

Державна податкова 

адміністрація. 

1 

21.  Органи юстиції та їх 

структура. 1 

22.  Адвокатура, її система. Види 

адвокатської діяльності. 
1 

23.  Практична робота. Юридична 

гра «Суд від мого імені». 

(Розглядається юридичний 

факт правопорушення за 

участю всіх представників 

правоохоронних структур 

включно до подання в суд, 

кожен працює згідно наданих 

функцій). 

1 

Тема 4. Юридична деонтологія (10 год.) 

24.  Кваліфікаційна 

характеристика юриста. 
1 

Отримують чіткі знання про 

професійного юриста. Переконуються у 

великій необхідності володіти глибокими 

знаннями, правовою культурою, 

психологічною підготовкою, щоб носити 

високе звання — юрист. 

Знайомляться з основними вимогами до 

цієї, дуже вагомої в суспільстві професії. 

Набувають знань профорієнтації. 

Дають свої пропозиції щодо 

покращення професійної етики сучасних 

25.  Психологічна культура 

юриста. 1 

26.  Правова психологія, як 

спеціальна галузь соціальної 

психології. 

1 

27.  Конфлікти у юридичній 

практиці. 1 

28.  Основні риси професії 

юриста. Правова культура 

юриста. 

1 
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29.  Поняття й основні функції 

правової етики. 
1 

юристів. 

Виконана практична робота дозволяє 

аналізувати, оцінювати риси 

професійного портрета юриста. Давати 

пропозиції щодо посилення вимог до 

служителів «Феміди», а також 

аргументовано довести свою впевненість 

в якості цих пропозицій. 

30.  Поняття правової естетики 1 

31.  Професійний обов’язок 

юриста. 1 

32.  Практична робота. «Портрет 

юриста» (Учні складають 

професійний портрет і 

захищають свою кандидатуру 

перед однолітками, можна 

використовувати фотографії, 

записи, відеосюжети). 

1 

Тема 5. Ювенальна юстиція (3 год.) 

33.  Ювенальна юстиція, як 

основа становлення 

правосвідомості і правової 

культури майбутніх 

громадян. 

1 

Вчаться стежити за сучасними 

реформами в юридичній науці. Тримати в 

полі зору перетворення і новизну, що 

відбувається в державі і поза її межами. 

Аналізують факти, коментують, 

формують власні доводи, пропозиції 

щодо правової турботи підростаючого 

покоління в системі правової держави. 

Вчаться чітко, коректно відшаровувати 

негативні риси дорослих, коли вони 

мають справу з дітьми — групи ризику. 

Формують власну думку, переконання. 

34.  Досвід міжнародних 

правосуб’єктів ювенальної 

юстиції. Український проект. 

1 

35.  Практична робота. 

Ювенальний суддя. Скласти 

його правовий статус. 
1 
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